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Andres Saumets

KEELEST JA MEELEST NING
(SÕJA)TEADUSEST KA

Head Sõjateadlase lugejad! Rohkem kui aasta on meie sõjateaduslik teadusja arendustegevus kuulunud viimaks ka Eestis ametlikku tunnustust pälvinud teadusdistsipliinide hulka. Ega sõjateaduslikku mõtlemist ka varem
keegi viljeleda keelanud. Nii on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused juba
ligi viisteist aastat välja andnud oma teadusajakirja, mille lehekülgedelt
võib leida kodumaise sõjateadusliku mõtte arengu verstaposte. Kuid nagu
öeldakse: noblesse oblige ehk seisus kohustab. Meie õlul lasub nüüd, kui
meil on olemas riiklikult tunnustatud sõjateaduse ja -tehnoloogia valdkond,
märksa tõsisem kohustus ja vastutus seda valdkonda teadlikult arendada. Kus
saakski seda nüüdisajal paremini teha kui Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes? On ju ilmne, et militaarsete pädevuste monopol peaks selles teadusvaldkonnas olema selgelt sõjaväelisel kõrgkoolil, mitte tsiviilinstitutsioonidel. Kusagil mujal ei koolitata sõjaväelisi juhte ega õpetata teaduspõhiselt
sõjaväelist juhtimist, taktikat, sõjaväelisi operatsioone ja militaarstrateegiat.
Tänapäeval ei ole enam aktuaalne küsimus, milleks meile üldse on vaja sõjaväelist kõrgharidust, sõjateaduslikku mõtlemist ja sõjateadust kui iseseisvat
teadusdistsipliini. Eestis on emakeelset sõjaväelist haridust (tõsi küll, poole
sajandi pikkuse pealesunnitud pausiga) antud ligi sada aastat. Ka nüüd omandavad meie ohvitserid magistritasemel sõjaväelise hariduse eesti keeles. Kas
me oskame seda vääriliselt hinnata? Loodetavasti oskame, kui tsiteerida ühe
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes magistrikraadi omandanud ohvitserist
õppejõu sõnu, keda on tsiteeritud ka siinses väljaandes: „KVÜÕA on parimat
eestikeelset sõjalist õpet andev õppeasutus!“1 Jääb vaid loota, et see on nii ka
kahekümne ja enama aasta pärast.
Emakeelset kõrgharidust on sajandivanuses Eestis peetud tervikuna
üheks kõige inspireerivamaks ja edasiviivamaks jõuks. Seda on tunnustavalt
märganud ja imetlenud muu maailm, kuid meil endil kipub see tõik kahe
silma vahele jääma. Filoloog ja tõlkija Marju Lepajõe on ühes 2017. aastal

1
Hendrikson, Reet; Sihver, Ülle 2017. Kellele ja milleks omakeelne teadus- ja erialakeel?
Pilguheit ettekandepäevale „Eestikeelse teaduse tulevik“. – Sõjateadlane, nr 5, lk 323
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peetud kõnes2 rõhutanud: „… keeleküsimus ja kultuuritõlkeküsimus on Eesti
kõrghariduses ja teaduses strateegiliselt kõige olulisemad küsimused. /…/
Rahva püsimajäämisel on kõige olulisem kõrghariduse keel, kuid see on ka
väga oluline teaduse seisukohalt. Efektiivsus ja teaduslik kvaliteet, millest
nii palju räägitakse, sõltub otseselt eesti keelest ehk siis emakeelest. See on
poliitiline ja riiklik küsimus, sest vaimsel assimileerimisel on alati poliitilised
tagajärjed.“ Esmajoones on nende sõnadega silmas peetud küll mõtteteadusi,
mis teenivad kultuuri enesereﬂeksiooni, aga just (sõjateaduslik) mõtlemine
ongi see, mis eristab sõjaväelast sõjardist ja loob tugeva aluse rahvuslikule
militaarkultuurile. Tsiteeriksin siinkohal kin-ltn Nikolai Reegi mõtet aastast 1936: „Et ära hoida soistumist meie juhtkonna massi vaimsel pinnal,
on vaja elustada sõjalist mõtlemist ja parimaks abinõuks on siin algupärane
sõjakirjandus.“3
Nii keelt kui sõjaväge on ühtmoodi nimetatud võimu tööriistadeks. Akadeemik Valter Lang on 1998. aastal avaldanud tähelepanuväärse teksti pealkirjaga „Miks ma (ikka veel) kirjutan eesti keeles?“4. Ta ilmestab keele ja
võimu vahekorda ühe meenutusega: „Oleks liiga triviaalne hakata meenutama, mil moel nõukogude aeg pärssis näiteks eestikeelse sõjandus- ja
merendussõnavara arengut ja kasutamist. Sõjalist õpetati meile ülikoolis vene
keeles. Mina igatahes ei saanud paljudest asjadest aru, ja ei olnud neist võimeline eesti keeles rääkimagi, sest vastavad terminid puudusid või olid meie
teadvusest kustunud/kustutatud. Sõjast ja kodumaa kaitsmisest pidi mõtlema
vene keeles. Ka väga suur hulk teadustekste avaldati vene keeles ning harvad
ei olnud “üleskutsed” hakata selles keeles osaliselt andma kõrgharidustki.
Nüüd tahetakse, et me hakkaksime teadusest tasapisi mõtlema inglise keeles.
Tõepoolest, nii nagu kogu meie ühiskond püüab ümber õppida, et toime tulla
muutunud maailmas, on ka eesti teadlased „ümber õppimas“, minnes vene
keelelt üle inglise keelele. Milleks meile on vaja eestikeelset teadust? Milleks
meile üldse on vaja teadust? /…/ Milleks me peame oma rahvale kirjutama
võõras keeles? Soovitus kirjutada teadustöid ainult inglise keeles toob endaga
vältimatult kaasa eesti keele taandumise köögikeele tasemele.“
Militaaria kontekstis tähendaks inglise keele survele allumine leppimist
võõraste teenistuses oleva sõjasulase rolliga, kes oma püüdliku Estlish’iga
2
Lepajõe, Marju 2017. Milleks meile emakeelne kõrgharidus? Sõnavõtt Eesti loomerahva
Aprillipleenumil Pärnus 2. aprillil 2017.
<http://www.chaplin.ee/eesti/pleenum/Marju_Lepajoe.pdf> (15.11.2017).
3
Reek, Nikolai 1936. Juhi sõjakirjanduslikust loomingust. – Sõdur, nr 16/17, lk 394.
4
Lang, Valter 1998. Miks ma (ikka veel) kirjutan eesti keeles? – Sirp, 18. detsember.
<http://www.sirp.ee/archive/1998/18.12.98/Sots/sots1-2.html> (15.11.2917). [Lang 1998]
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soovib muljet avaldada „tõeliste kultuurrahvaste“ seast pärit isandatele.
Julgen siiski arvata, et Eesti sõdur pole pälvinud rahvusvahelises kontekstis
tunnustust mitte oma inglise keele oskuse, vaid ühele sitkele väikerahvale
omase kindla väärtussüsteemi eest, mida ollakse valmis ennastsalgavalt
kaitsma. Ärgem unustagem, et ka meie keel ja kultuur on iseseisvad ning
võõrandamatud väärtused, mille kaitset nõuab põhiseadus samamoodi nagu
riikliku iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitset.
Kirjanikke, ajakirjanikke ja loomeinimesi ühendava organisatsiooni PEN
International juht John Ralston Saul on nimetanud keelt tänapäevases maailmas demokraatia tööriistaks. Kaitseväe peamine ülesanne on tagada valmisolek demokraatliku Eesti riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega. Selle ülesande
täitmiseks toimub igapäevane teaduspõhine võimearendus, mille üks eduvõti on teadus- ja arenduspädevuste süsteemne arendamine sõjateadusliku
mõtlemise igakülgse toetamise ja intensiivistamise teel. Niisiis oleme ringiga
tagasi omakeelse sõjateaduse vajalikkuse juures. Reet Hendrikson võtab
käesolevas numbris oma sõjandusterminoloogia suhtlustõhusust käsitleva
uurimistöö kokku sõnadega: „Loodetavasti kõlab Kaitseväes praeguseks juba
triviaalsena tõdemus, et oma sõjateadus pole võimalik omakeelse terminivarata. Erialakeel on erialainimese põhilisim tööriist ametist sõltumata, ent
selle suhtlustõhusus on iseäranis oluline valdkondades, kus arusaamatustel ja
mõistmiseks kuluval ajal võib olla inimelude hind. Üks selliseid valdkondi on
kahtlemata sõjandus ja sõjaväeline juhtimine. Nagu terariist, mis peab olema
täpsete lõigete tegemiseks ihutud, vahe ja käepärane, peab ka (sõjandus)keel
võimaldama täpset infoedastust – olema suhtlustõhus. Ihumata terariistaga
pole mõtet võitlusse minna ja häda neile, kes avastavad töntsi terariista alles
võitlustandril.“5
Niisiis vajab Eesti kaitsevägi oma põhiülesannete täitmiseks piltlikult
öeldes meie oludes parimat relva – Eesti tegev- ja reservväelasi –, keda juhitakse omakeelsete terminite, täpse ja suhtlustõhusa oskuskeele abil ning kes
oskavad hinnata ja kasutada sõna väge. Piiblit parafraseerides on ju sõna elav
ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk. Viiesaja aasta eest mõistis
Martin Luther sõna ja keele tegelikku võimu, muutes saksakeelse piiblitõlke
ja saksakeelsete programmiliste kirjutiste kaudu suureks ühe rahva keele
ja seeläbi ka meele. Luther tõestas ülejäänud Euroopale, et elu suurimatest
küsimustest ei pea rääkima ja kirjutama üksnes haridus- ja teadusmaailmas
valitsevas keeles, vaid et seda saab ja tuleb teha ka emakeeles. Iga inimene,
5
Hendrikson, Reet 2017. Mõist(mis)est terminini: erialakeele tõhususest sõjandusterminoloogia näitel. – Sõjateadlane, nr 5, lk 83.
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ka sõjaväelane, suudab ennast kõige täpsemalt ja korrektsemalt väljendada
ikka emakeeles – muidugi eeldusel, et ta oma emakeelt armastab ja selle eest
hoolt kannab. Teaduslik mõtlemine areneb tänapäeval kiiresti ja teadusega
tegelemine nõuab järjepidevust. Kui see mingil põhjusel katkeb, nagu juhtus Eesti sõjateadusega eelmise sajandi 40. aastatel, on tekkinud tühimikku
raske täita. Kui seda tühimikku siis veel võõra keelega täidetakse, võibki
kujuneda olukord, et oma keeles ei ole ühel hetkel enam võimalik teadustekste kirjutada, sest sõnadest jääb lihtsalt puudu. Valter Langi sõnul sünnivad omakeelsed „uued erialaterminid üksnes selles keeles kirjutades, mitte
omavahel rääkides või mõeldes, sest rääkida ja mõelda võib ju ka lihtsamalt,
võõrkeelseid sõnu sisse jättes. Kui traagiliselt on meie loodusteadlaste keelele mõjunud vähene kirjutamine eesti keeles, seda võib igaüks näha vastavaid tekste lugedes – need kubisevad terminitest, mis pole midagi muud kui
inglisekeelsete sõnade eesti keelele mugandatud vormid. Ilma tubli inglise
keele oskuseta pole võimalik sellest „eesti keelest“ aru saada. Aga miks ei
võiks nemadki luua omakeelseid termineid, nagu seda näiteks soomlased
väga edukalt on teinud?“6
Eeltoodu on üks peamisi põhjusi, miks Sõjateadlane püüab sõjateaduste
erinevatest aspektidest kirjutada eelkõige eesti keeles, vahendades muuhulgas
tõlketekstide kujul ka teiste riikide sõjateaduslikku ja sõjanduskultuurilist
mõtlemist. Ehk annab see ka vastuse küsimusele, miks leidub siinses numbris ka mitmeid sõjanduskeele aktuaalsete küsimustega otsesemalt või kaudsemalt seotud tekste, tagasivaateid Eesti sõjanduse ajaloole ja tõlketekste
meie partnerriikide sõjanduskultuurist. Kõik see on oluline selleks, et kui
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused hakkavad kunagi tulevikus valima Eesti
sõjalise mõtteloo professorit, ei „unustata“ ettevalmistuste käigus välja sõna
„eesti“ ning et selle tiitli väärilised kandidaadid tohiksid ja suudaksid oma
mõtteid väljendada eesti keeles ja eesti meeles.
Head keeletundlikku ja kaasamõtlevat lugemist!

Andres Saumets
peatoimetaja
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MÕIST(MIS)EST TERMININI:
ERIALAKEELE TÕHUSUSEST
SÕJANDUSTERMINOLOOGIA NÄITEL
Reet Hendrikson

1. Sissejuhatuseks
Uuringu taust, eesmärk ja olulisus. Järgnev lühimonograaﬁa mõõtu ja algselt ka lühimonograaﬁaks kavandatud kirjatükk on jätk siinkirjutaja varasematele sõjandusterminoloogiat käsitlevatele uurimustele1. Ühtlasi kajastab see Kaitseväe uurimisprojekti „Sõjaväelise juhtimise terminoloogia“2
tulemusi. Kuna nimetatud projekti oli ühel või teisel moel kaasatud kogu
Kaitsevägi, on oluline tutvustada selle tulemusi nimelt siin, Sõjateadlase
veergudel, ning teha seda ehk rohkem süvitsi, kui eeldanuks traditsiooniline teadusartikkel. Žanrilt on niisiis tegu pigem uuringuülevaate kui teadusartikliga. Lisaks eesmärgile teha tulemused võimalikult hõlpsasti kättesaadavaks lugejatele, keda valdkond enim puudutab, avaldan sel moel tänu kõigile
kolleegidele, kes uuringu teokssaamist ja käiku toetasid. Neid oli tõesti palju
ja olulisemad neist olgu sissejuhatuse lõpus ka nimetatud-tänatud.
Uuringu eesmärk on sõjandusterminoloogia näitel välja selgitada, kuidas
mõjutab terminivalik, sh terminite varieerumine, mõistmist ja seekaudu ka
erialasuhtlust. Otsin vastust küsimusele, kas ja kuivõrd erinevalt ohvitseride
1

Vt eeskätt Hendrikson, Reet 2012. Keelesõjas sõjakeel? Ohvitseride oskuskeelevaadetest. – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste toimetised, nr 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,
lk 15–39. [Hendrikson 2012]
Hendrikson, Reet 2013. Sõjanduskeele ja kujundkeele ristteel ehk kas kujund (oskus)keelt
pigistab? – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 9, lk 61–73. [Hendrikson 2013]
Hendrikson, Reet 2014a. Tõhususe tahud sõjandusterminoloogia näitel: ülediferentsimine või
erinev tunnetusväärtus? – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 10, lk 107–123.
[Hendrikson 2014a]
Populaarteaduslikest käsitlustest vt Hendrikson, Reet 2014b. Sõjakeel. – Keelesaade, 26.01.
<http://vikerraadio.err.ee/saade/keelesaade/5785> (26.01.2014).
Hendrikson, Reet 2014c. Sõjanduskeele loovusest, haritusest ja tõhususest. – Sõdur, nr 4, lk
48–50. [Hendrikson 2014c]
2
Sõjaväelise juhtimise terminoloogia projekt (RP nr E-001). Uuring pälvis Tartu Ülikooli
Sihtasutuselt 2015. aastal terminoloogia sihtstipendiumi.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 11–86.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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seas sõjandustermineid mõistetakse. Juhul kui mõistmiserinevuste olemasolu
leiab kinnitust, selgitan nende seoseid keeleliste ja keeleväliste teguritega.
Vaatluse alla tulevad terminimõistmise seosed ohvitseride sotsiaalsete parameetritega (keeleväline külg) ja terminiomadustega (keeleline külg), samuti
ohvitseride terminihinnangute seosed terminite standardijärgse mõistmisega
(metakeeleline külg).
Kuna erialakeel on eeskätt erialainimese tööriist, saab just selles keelevaldkonnas iseäranis hästi ilmsiks keele vahendilisus. Mis tahes tööriista
olulisim omadus ja headuse mõõdupuu on omakorda funktsionaalsus ja käepärasus erialainimesele ning võime anda võimalikult täpselt edasi kõneleja või
kirjutaja suhtlustahet – teisisõnu suhtlustõhusus.3 Erialakeele tõhususe määratlemisel on siinkirjutaja lähtunud eeldusest, et tõhusus on hea erialakeele põhilisi deﬁneerivaid tunnuseid. Kui eeldada, et erialakeele põhifunktsioone on
võimalikult täpne infoedastus, siis on tõhus selline erialasuhtlus, kus kõneleja
(sõjanduskontekstis nt käsuandja) saavutab kõneteoga (nt käsuga) suhtluseesmärgi (käsusaaja saab vajalikes nüanssides aru, mida ülem ootab).4
Tõhus juhtimine eeldab niisiis funktsionaalset terminoloogiat. Sõjanduskeel on suhtlustõhususe käsitlemisel tänuväärne uurimisobjekt: siin on iseäranis oluline, et ülem ja alluv saaksid käsust – eriti käsu tuumtermineist –
ühtmoodi aru. Ilmselt võib väita, et ei ole just palju selliseid erialakeeli,
mille täpsusest sõltuksid inimelud. Uuringu piiratud mahust hoolimata
saab tulemusi arvestada erinevates sõjaväelise juhtimisega seotud valdkondades, sh õppetöös. Teiseks on uurimistulemustel väärtus nii keeleteaduse
kui rakenduskeeleteaduse seisukohast: need on kasutatavad (sõjandus)terminoloogia arendamisel ja (oskus)keelekorralduses. Siinne uuring kajastab
põhimõttelisi probleemkohti, mis on alates terminoloogia kui teadusvaldkonna sünnist olnud (rakendus)lingvistiliste, sh terminiarutelude tulipunktis.
Põhilised neist on sünonüümia, polüseemia (mitmetähenduslikkuse), kujundlikkuse ja võõrkeele analoogile tuginevate terminite otstarbekus erialakeelis.
Eraldi põhimõtteline teemaring seostub standardimise vajalikkusega, kuna
uuemates terminoloogiakäsitlustes on teema taas päevakorral. Tulemused on
seega kasutatavad nii sõjandusterminoloogia komisjoni töös5 kui ka mis tahes
teiste terminiarendusega tegelevate kehamite tegevuses.

3

Vt ka Hendrikson, Reet 2014c, lk 47.
Pikemalt vt Hendrikson 2014a, lk 107–108.
5
Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon (edaspidi sõjandusterminoloogia komisjon) tegutseb koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Tegemist on ametkondadevahelise töögrupiga, mille koosseisu kuuluvad lisaks erinevate
4
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Ülesehitus ja lugemisviipeid. Käsitlus koosneb viiest peatükist. Neist esimeses annan lühiülevaate uuringu taustast ja probleemist. Järgneb metoodika
valiku põhjendus ja kirjeldus. Kõigepealt käsitlen valimikooste põhimõtteid,
kirjeldan terminivalimit ja uuritavat gruppi, küsimustiku koostamist, uuringu
käiku ning vastuste tõlgendamise ja järeldamise põhimõtteid. Seejärel esitan ülevaate uurimistulemustest ja järeldustest. Tulemusi vaatlen lähtudes
kolmest aspektist: keelelisest, keelevälisest ja metakeelelisest. Kuna uuring
kuulub rakenduskeeleteaduse valdkonda, on põhirõhk neist esimesel, st
keelelistel mõjuteguritel. Keelevälistest teguritest ehk vastajate sotsiaalsetest
parameetritest uurin auastme, väljaõppetausta ja teenistuskogemuse mõju
(alaptk 4.1) ning keelelistest teguritest terminiomaduste mõju (sünonüümia,
polüseemia, motiveeritus inglise keelest, standardsus ehk standardijärgsus,
kujundlikkus; alaptk 4.3). Alapeatükis 4.2 annan ülevaate terminimõistmise
koondtulemustest ning käsitlen ka metakeelelist aspekti: seda, kuidas on seotud terminihinnangud („termin häirib“ ja „termin tekitab mõistmisraskust“)
terminite standardijärgse mõistmisega.
Alapeatükk 4.1 võib lisaks terminihuvilistele kaitseväelastele ja sõjandusterminoloogia arendajatele pakkuda huvi ka neile mundrikandjatele, kes on
kas otsesemalt või kaudsemalt seotud väljaõppega. Terminiomaduste ja
mõistmise seost käsitleva alapeatüki (4.3) peamine sihtgrupp on eeskätt ﬁloloogilise pagasiga lugejaskond, kuna see eeldab ehk veidi süvendatumaid
termini- ja keeleteoreetilisi teadmisi kui ülejäänud (ala)peatükid. Siin käsitlen
analüüsitavaid termineid nii terminiomaduste kaupa rühmitatuna kui ka ükshaaval ning selgitan tegureid, mis võisid nende mõistmist mõjutada. Viimane,
5. peatükk võtab eelneva kokku, andes uuringust lühemas ja lihtsamas vormis
ülevaate neile, kes tahavad (keele)peensustesse keskendumata saada pildi
kirjatüki põhiteesidest, käigust ja tulemustest.
Minu tänusõnad lähevad siinkohal kõigile, kes on olnud abiks andmekogumisel ja -analüüsil ning küsimustiku koostamisel. Eriline tänu kuulub
KVÜÕA endisele ülemale brigaadikindral Martin Heremile, kelle innustus
ja toetus olid uuringu teokssaamisel määrava tähtsusega. Tänan oma kolleegidest kaitseväelasi ja sõjandusterminoloogia komisjoni liikmeid, kellega on
kõigi nende aastate vältel peetud põnevaid terminoloogiateemalisi arutelusid ja loodud omakeelset terminivara. Siinjuures on olnud mu jaoks otsustav tähtsus koostööl praeguse KVÜÕA ülema kolonel Enno Mõtsaga, kelle

ministeeriumide esindajatele ja ekspertidele muuseas ka Kaitseväe kolme väeliigi, Sõjamuuseumi, Kaitseliidu ja KVÜÕA esindaja. Komisjoni töö tulemustega saab tutvuda andmebaasi Militerm vahendusel.
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olulisust tänapäeva eesti sõjanduskeele reformija ja uuendajana võib võrrelda
Johannes Aaviku rolliga eesti keele kujundamisel 20. sajandi algupoolel.
Enam kui poolteist aastat väldanud koostöö ja terminikomisjoni väisamise
tulemusel sai muuseas korrastatud ka siinse uuringu fookuses olev mõistepesa. Lisaks võib just kolonel Mõtsa pidada mitme siinsesse uuringusse
kaasatud termini loojaks. Brigaadikindral Heremi ja kolonel Mõtsa, samuti
major Karl Salumi ja major Klaus-Jürgen Kaivo osalemine pilootuuringus ja
neilt saadud konstruktiivne kriitika aitasid kaasa küsimustiku valmimisele.
Aitäh teile kõigile!
Samuti tänan kolonelleitnant Sten Allikut, kelle eestvõttel sai uuringust
Kaitseväe uurimisprojekt ning kelle mõistev suhtumine võimaldas siinkirjutajal uuringut teoks teha. Suur aitäh Tartu Ülikooli dotsendile professor
Martin Ehalale, kelle abi oli uuringu statistilises osas hindamatu, samuti Tartu
Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia dotsendile Aavo Luugile, kellelt sain
nõu mõningates metoodilistes seikades. Küsimustiku sisulise poole väljatöötamisel olid abiks toonane KVÜÕA jalaväerühma taktikalektor-grupiülem
major Jaan Kessel ja reservkapten Erlend Zirk. Vastuste tõlgendamisel ja
kodeerimisel tegin koostööd toonase KVÜÕA jalaväekompanii taktikalektorigrupiülema major Tõnis Metjeriga ning vastajate taustandmete kodeerimisel
KVÜÕA rakendusuuringute keskuse teaduri kolonelleitnant Tõnis Männistega.
Käsitluse viimistlemisel sain häid nõuandeid KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja
juhtimise õppetooli lektorilt reservkolonel Aarne Ermuselt. Minu suurim tänu
Kaitseväe struktuuri- ja allstruktuuriüksuste ülematele ning nende esindajatele, kes aitasid küsimustiku täitmist korraldada, samuti neile, kes küsimustiku täitmises osalesid. Aitäh KVÜÕA personalijaoskonna spetsialistile Riina
Lempule abi eest vajalike andmete täpsustamisel.
Palju tänu võlgnen oma juhendajatele Annile ja Arvile nii asjalike näpunäidete, arendavate keskustelude kui kannatlikkuse eest! Eraldi tahan tänada
oma sõpru, eeskätt Eppu, Kristiinat, Andrat, Karenit, Andrest, Arvit, Marjut,
Tiinat ja kõiki teisi, samuti oma peret. Teie toetuseta poleks järgnev käsitlus
teoks saanud. Uuring pälvis 2015. aasta terminoloogia sihtstipendiumi, mis
andis siinkirjutajale just õigel hetkel vajalikku lisamotivatsiooni.

2. Teoreetilised lähtekohad
Järgnevas peatükis tuleb kokkuvõtvalt juttu uuringu taustast, seostatuna siinkirjutaja varasemate uurimistulemustega.
Igasuguse keelekorralduse, sh terministandardimise, vaikiv alustala on, et
erialakeelt on vaja suhtlustäpsuse ja -tõhususe huvides korrastada ja normida.
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See eeldus kumab ridade vahelt ka oskuskeelekorralduse eesmärgipüstituses,
milleks on „selge ja ladus oskuskeel, milles saab mõtelda, kirjutada ja rääkida kõigil erialadel“6. Sellisena on (oskus)keelekorralduse ideoloogiline lähe
klassikaline terminoloogiateooria, mis oli ainuvaldav alates terminoloogia
kui teadusharu sünnist 1930. aastatel7 kuni 1990. aastateni, mil hakkasid
esile kerkima uuemad, terminoloogia sotsiaalseid ja tunnetuslikke aspekte
rõhutavad lähenemised. Kuigi teoreetilistes käsitlustes moodustavad uuemad suunad nüüdseks selgelt peavoolu, on eesti terminoloogiatöö praktikas
siinkirjutaja hinnangul praegu pigem otsingute aeg. Viimast peegeldab omal
moel ka siinne uuring.
Vastupidi klassikalisele teooriale leiavad uuemad, sotsiokognitiivsed
käsitused8, et terminoloogias peaks olema esiplaanil pigem kirjeldav, mitte
normiv ja ettekirjutav alge, nagu eeldab klassikaline lähenemine. Teisisõnu:
terminoloogia ülesanne on kirjeldada kasutajaskonnas juba olemasolevat,
keele siseomast normi, mitte standardida ega teha ettekirjutusi. Klassikalise koolkonna objektivismile vastukaaluks rõhutavad uuemad lähenemised
terminikasutuse kontekstisõltuvust, termini tunnetuslikku funktsiooni ja
mõistepiiride hägusust. Ollakse seisukohal, et ükski sõnastik ei saa pakkuda

6

Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 14. [Erelt 2007]
Terminoloogia kui teadusharu alusepanijaks peetakse Austria inseneri Eugen Wüsterit
(1898–1977). Siinses kontekstis on märkimisväärne, et Wüsteri tegevus lähtus praktilisest
vajadusest: ta tegeles tehnikaterminite korrastamise ja rahvusvahelise standardimisega.
Wüsteri lähenemist on hakatud nimetama klassikaliseks terminoloogiateooriaks. Vt nt Erelt
2007, lk 15; Tavast, Arvi; Taukar, Marju 2013. Mitmekeelne oskussuhtlus. Tallinn: Valgus,
lk 53–65. [Tavast, Taukar 2013] Tuleb siiski märkida, et nimetatud teooria lähtub vaid osast
Wüsteri seisukohtadest ja eirab teisi, olles sel moel n-ö wüsterlikum kui Wüster ise. Tegu on
omamoodi naiivteooriaga, millele on erinevates terminikäsitlustes tavaks viidata kui Wüsteri
pärandile. Näiteks märgib Wüster, et nii homonüümia (eri tähendusega sõnakujude kattumine) kui sünonüümia (samatähenduslikkus) pole küll head, aga sealsamas täheldab ta, et
mõlema kasutamine on nii mõnigi kord vältimatu. Siinjuures viitab ta homonüümide puhul
keelemärkide piiratud hulgale võrreldes tähistamist vajavate mõistetega, sünonüümidest
kõneldes vajadusele tuua esile sama mõiste erinevaid aspekte. Vt nt Wüster 1970, Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. Dritte Auflage.
Bonn: Bouvier, S. 95–96. Nimetatud seisukohtadest jääb vaid paar sammu sotsiokognitiivse
käsituseni. Vägisi tundub niisiis, et Wüsteri osundajad ei ole nii mõnigi kord tema kirjutistega
(põhjalikult) tutvunud. Põhjus võib olla proosaline: Wüsteri teosed ei ole tänapäeval kuigi
hõlpsasti kättesaadavad ja need on saksa keeles.
8
Uuemaid suundi on nimetatud ka katusterminiga sotsioterminoloogia. Viimast kasutab nt
Tavast, kes on selle omakorda laenanud Gaudinilt. Tavast, Taukar 2013, lk 60–61. Siinses
kirjutises kasutan uuemaid teooriaid hõlmava katusterminina läbipaistvamat terminikuju
sotsiokognitiivne terminoloogiateooria, kuna uuemate suundade keskne ühisnimetaja on
siiski eeskätt kognitiivsus.
7
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terminite vastendamisel lõplikke lahendusi: sõnastik ei anna ega saagi anda
algkeele kindlale terminile sihtkeelevastete lõplikku loetelu, kuna vaste sõltub kontekstist. Nii ei ole ka mõistete vahel selgeid, üksüheseid piire, nagu
eeldab klassikaline lähenemine. Konkreetset terminit kasutades teeb keelekasutaja võimalike alternatiivide seast valiku, lähtudes oma suhtlustahtest
ja eesmärgiga edastada kõiki vajalikke mõistenüansse võimalikult täpselt.
Kõrvutava ülevaate siinse uuringu seisukohalt olulisematest erinevustest
kahe kõnealuse terminoloogiasuuna vahel annab tabel 1.
Tabel 1. Klassikaline ja sotsiokognitiivne terminoloogiateooria9
Klassikaline
terminoloogiateooria

Sotsiokognitiivne
terminoloogiateooria

• Esiplaanil keele sünkroonne
mõõde (terminid moodustavad
staatilise süsteemi);

• Nii reaalsus, keel kui erialane mõte on pidevas
muutumises (oluline on termini diakrooniline
külg);

• mõiste kui vajalike ja piisavate
tunnuste staatiline kogum;

• mõiste (ehk teadmusüksus) kui tähenduse
loomise protsess;

• mõistete vahel on selged piirid;

• põhiosa mõisteid iseloomustab
prototüübistruktuur;

• tähenduse otsimine;
• tähenduse konstrueerimine;
• kujundlikkus kui hägus,
erialateksti sobimatu väljendusviis; • kujundlikkus kui mõtlemise hõlbustaja ja
tähenduse looja;
• terminikasutuse
• nii termini valik kui tähendus sõltuvad
kontekstisõltumatus;
• “EI!” sünonüümiale, polüseemiale kontekstist;
ja homonüümiale;
• sünonüümia, polüseemia ja homonüümia
• terminoloogia ülesanne on eeskätt kui keelele olemuslikud ja funktsionaalsed
nähtused;
ühtlustamine ja standardimine.
• terminoloogia ülesanne on käsitleda
variatiivsust, mõiste kujunemislugu ja
kujundlikkust.

9

Tabeli koostamisel on tuginetud eeskätt järgmistele allikatele: Temmerman, Rita 2000.
Towards New Ways of Terminology Description: the Sociocognitive Approach. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing. [Temmerman 2000] Temmerman, Rita 2002.
Metaphorical Models and the Translation of Scientific Texts Linguistica Antverpiensia, No. 1,
pp. 211–226. [Temmerman 2002] Faber, Pamela 2011. The dynamics of specialized knowledge representation simulational reconstruction or the perception-action interface. – Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication,
No. 17 (1), pp. 9–29. [Faber 2011] Tabeli algversioon on ilmunud Hendrikson 2013, lk 63.
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Siinkirjutaja varasematest käsitlustest selgub, et ohvitseride oskuskeelevaateid iseloomustab suisa äärmuslik konservatiivsus. Ollakse veendunud,
et sõjanduskeeles peaks olema välistatud igasugune varieeruvus ning ühele
mõistele peaks vastama üks termin. Laialdane on arvamus, et standarditud
sõjandusterminoloogia tuleb muuta kogu Kaitseväes kohustuslikuks.10
Tähelepanuväärne on, et nimetatud seisukoht on vastuolus tänapäeva keelekorralduse üldsuunaga, mis on suunav-soovituslik11 – vähemalt teoorias.
Uuemad käsitused leiavad, et nagu keelele üldse, nii on ka terminoloogiale
omane mitmekesisus (sh nt sünonüümide kasutamine, mitmetähenduslikkus,
kujundlikkus, terminikasutuse kontekstisõltuvus) ja seda ei tohiks taunida.
Siit tekib omakorda küsimus, kas ohvitseride seas selgelt valdav terminoloogiliste vaadete konservatiivsus tuleneb kaitseväelaslikust, nn ühtse käsuliini mõtteviisist, peegeldades pelgalt nende konservatiivset maailmavaadet,
või on sõjanduskeele näol tegu valdkonnaga, kus on tõesti otstarbekam
lähtuda klassikalisest terminoloogiateooriast.12
Nüüdisaegsetes terminiteooriates ollakse seisukohal, et varieerumine
ei tekita pädevate ja koostööle orienteeritud erialainimeste vahel üldjuhul
mõistmisraskusi ning et inimsuhtlust ei saa standardi järgi normida, kuna
see lihtsalt põhineb teistel alustel, mitte ﬁkseeritud tähendustega märgisüsteemil13. Üks arvestatavaid nüüdisaegseid suhtluse toimimise teooriaid
pärineb Ramscarilt ja Baayenilt, kes tuginevad õppimis- ja mälu-uuringute
tulemustele ning kelle järgi põhineb suhtlus adressaadi ebakindluse järkjärgulisel vähendamisel sõnumi sisu suhtes14. Suhtlus on Ramscari ja Baayeni järgi
eristav (discriminative) ja suuresti ennustuslikkusel põhinev tegevus, mille
käigus adressaat rekonstrueerib ootuste ja eelteadmiste põhjal algsõnumi sisu,
välistades vähem tõenäosed tõlgendused. Mõistmine põhineb seega sarnasel

10

Vt Hendrikson 2012. Põhiosa klassikalisele koolkonnale omaseks peetavatest joontest iseloomustab ka KVÜÕAs kaitstud terminoloogiateemalisi magistritöid, vt Paimla 2007, Tameri
2009, Afanasjev 2011, Jürnas 2013.
11
ÕS 2013, toimetaja saatesõna.
12
Lähemalt vt Hendrikson 2012, lk 30.
13
Tavast, Taukar 2013, lk 18 jj.
14
Ramscar, Michael; Baayen, Harald 2013. Production, comprehension, and synthesis: a
communicative perspective on language. – Frontiers in Language Sciences, Art. 233, Vol. 4,
May. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641426/> (14.10.2016). [Ramscar,
Baayen 2013] Vt ka MacDonald, Maryellen C. 2013. How language production shapes
language form and comprehension. – Frontiers in Psychology, Vol. 4, Apr. <https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3636467/> (14.10.2016). [MacDonald 2013]

18

REET HENDRIKSON

või vähemalt ennustataval koodil15, mille omandamine ongi Ramscari ja
Baayeni järgi õppimise olemus.16 Kuna edasises vaadeldakse muuhulgas ka
ohvitseride haridustausta ja väljaõppe mõju terminite mõistmisele, siis on
õppimine kui sarnase koodi omandamine siinse uuringu taustal oluline märksõna. Kui sõnumi saatja (nt käsuandja) eelteadmised erinevad adressaadi (nt
käsusaaja) omadest, on suurem tõenäosus, et sõnum ei jõua adressaadini sel
kujul, nagu adressant mõtles. Teisisõnu: kannatab suhtlustõhusus.
Uuemate terminoloogiateooriate esindaja, kommunikatiivse terminoloogiasuuna rajaja Marie Teresa Cabrè võtab reserveerituma positsiooni,
pidades klassikalise koolkonna mõiste ja termini üksühese vastavuse põhimõtet ideaaliks, tõdedes samas, et tegelikkuses esineb sellist olukorda vähe.
Cabrè hinnangul on sünonüümia oskuskeeles küll loomulik, kuid mida
spetsialiseeritum on tekst, seda suurem on süstemaatilisus ja seda vähem
varieerumisruumi.17
Sõjanduskeele näidetest ilmneb, et terminivarieerumise (nt näiliste sünonüümide kasutamise) taga võib lisaks maitseotsusele ja erinevale nn koolkondlikule kuuluvusele olla tunnetuslik põhjus. Teisisõnu: näiliste sünonüümide asemel võib tegu olla lähimõistetele viitavate keelenditega, mille
kasutamise taga võib olla erialasuhtluse täpsustaotlusest tulenev vajadus
eristada näiliselt kattuvaid, ent nüansierinevusega mõisteid.
Samas on piir põhjendatud eristamisvajaduse ja ülediferentsimise vahel
hägune, kontekstisõltuv ja vaieldav. Keerukust lisavad termini kujunemislugu
ja sellega kaasnenud mõistemuutused, samuti sotsiokultuurilised tegurid, nt
võimusuhted. Selgub ka, et kuigi laenuandva keele vaste võib erialainimesele
anda võtme mõiste tuvastamiseks, võib paralleelidest võõrkeeltega johtuda

15

Sõna kood mõtestamisel lähtun Shannoni (1948) matemaatilisest suhtlusteooriast, kus on
muuseas ka tänapäevaste suhtlusteooriate juured: kood kui üldine teisendusreegel kahe hulga
või süsteemi vahel.
Vt Shannon, Claude Elwood 1948. A mathematical theory of communication. – Bell System
Technical Journal, No. 27 (3), pp. 379–423. Siinsesse konteksti üle kantuna: sõnumi saatja
kood juhib sõnumi vormi valikut, sh seda, milliste terminitega sõnumi saatja mingit mõistet
tähistab. Sõnumi vastuvõtja lähtub sõnumi tõlgendamisel omakorda enda koodist ning välistab
selle põhjal sõnumi erinevatest tõlgendusvõimalustest need, mis on ebatõenäosed. Seega: mida
sarnasemad on suhtlusosaliste koodid või mida paremini osatakse teise koodi ennustada, seda
tõenäosem on, et suhtlus on sõnumi saatja jaoks edukas.
16
Ramscar, Baayen 2013.
17
Cabrè, Marie Teresa 1999. Terminology Theory, Methods and Applications. Amsterdam:
John Benjamins, p. 108.
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ka lisasegadus18. Mis peamine – on selge, et lähimõistetele viitavate, nüansierinevusega terminite kasutamine toetab erialakeele tõhusust vaid juhul, kui
adressaat (nt käsusaaja) nüansierinevusest ka aru saab. Ehk Ramscarit ja
Baayenit järgides: juhul, kui suhtlusosaliste kood on piisavalt sarnane. Ometi
napib seski valdkonnas uuringuid, kus käsitletaks konkreetsetele empiirilistele andmetele tuginedes küsimust, kuidas terminivalik ja varieerumine
oskussuhtlust tegelikult mõjutavad.
Uuemates käsitlustes rõhutatakse ka tõika, et suhtlusest ei saa mitmeti
mõistetavust kunagi päris välistada. Mõistmiserinevused on keele olemusse sisse kirjutatud juba seeläbi, et tähistatavate (objektide ja nähtuste)
mitmekesisus ületab kordades keelevahendite piiratud hulga. Seega tuleb
samade keelemärkide abil tähistada erinevaid mõisteid (edastada erinevaid
tähendusi).19 Ramscarile ja Baayenile tuginedes saabki mõistmine sellistel
tingimustel võimalikuks tänu sarnasele koodile. Eelnenust tulenevalt on
tähendused (loe: õpitud seos vormi ja tähistatava vahel) pidevas muutumises
ja seda ka ühe keeleruumi sees20.
Tähenduste muutumine seostub keele tunnetusliku funktsiooniga, erialakeele kontekstis nt püüdega mõistenüansse võimalikult täpselt edastada. Nagu
üldkeel, nii kasutab erialakeelgi sel otstarbel sageli kujundlikkust. Suhtumine terminoloogia kujundlikkusse peegeldab hästi klassikalise ja sotsiokognitiivse terminoloogiasuuna põhimõttelist erinevust. Kui traditsiooniliselt
on kujundlikke termineid peetud hägusateks ja slängi või vulgaarkeele osaks,
siis uued lähenemised tähtsustavad kujundlikkust kui mõtlemise hõlbustajat
ja tähenduse loojat. Ka siinkirjutaja varasemad uurimistulemused lubavad
eeldada, et kujundlikkus võib olla sõjanduskeeles funktsionaalne. Kujundlik termin aitab nimetada objekti või nähtust ilmekamalt ja arusaadavamalt
kui mittekujundlik (pakub paremat nn episteemilist ligipääsu) ning teiseks
aitab eristada lähimõisteid, mis on käsuandmiskontekstis iseäranis oluline.21
Kujundliku termini tunnetuslikku funktsiooni on esile tõstnud nimekad
nüüdisaegsed terminiuurijad ja nende eelkäijad, nagu Rita Temmermann

18

Nt raskuspunkt, mida on kasutatud nii inglise termini main effort kui ka centre of gravity
vastena, kusjuures inglise main effort tuleneb omakorda saksa terminist Schwerpunkt. Teisi
näiteid ja pikemat käsitlust (üle)diferentsimisest ehk terminoloogilisest (üle)eristamisest vt
Hendrikson 2014a, eriti lk 114–118.
19
MacDonald 2013; Ramscar, Baayen 2013
20
MacDonald 2013; Ramscar, Baayen 2013.
21
Pikemat käsitlust koos sõjandusnäidetega vt Hendrikson 2013.
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(2009, 2011a, 2011b)22, Pamela Faber (2011)23, Tercedor Sįnchez jt (2012)24,
vt ka Sager jt (1980)25, Richard Boyd (1998)26. Kummatigi on selge, et ka
kujundi suhtlustõhusus on tõestatud alles siis, kui saab tõestatud, et kujundlik
termin on adressaadi (nt käsusaaja) jaoks nüanssides tõepoolest mõistetav.
Teisisõnu, sõjanduse konteksti üle kantuna: käsusaaja saab täpselt aru, millist
tegevust (nt lahingutoimingut) käsuandja kujundliku terminiga silmas pidas.
Ohvitseride oskuskeelevaateid uuriva käsitluse27 taustal hakkas siinkirjutajat huvitama sõjandusterminoloogia metakeeleline aspekt: küsimus, kuidas on seotud ohvitseride hinnangud termini mõistetavusele ja terminikuju
sobivusele termini standardijärgse mõistmisega. Siinse uuringu autori tähelepanekutel on sõjandusterminoloogia valdkond, mille suhtes on Eesti ohvitseridel kindlakskujunenud ja võrdlemisi jäigad arusaamad. Teema on intrigeeriv seetõttu, et esiteks ollakse terminite sobivuse suhtes sageli eri meelt.
Teiseks on sõjandusspetsialistide terminivaidlustes üks levinumaid argumente
termini mõistetavus-mittemõistetavus ja väited, nagu „terminit karpima ei
kasuta keegi“, „sellest terminist ei saa keegi aru“, „termin lagundama tähendab ju hoopis /…/“ jms. Eestlaste keelekorralduslikke vaateid on uurinud
Arvi Tavast, kelle andmetel leidis kolmveerand vastanutest, et kui keelt mitte
korraldada, võivad keelekasutuse erinevused põhjustada mõistmisraskusi28.
Ometi on ilmne, et inimeste arvamus mis tahes (keele)nähtuse mõju kohta ja
22

Temmerman, Rita 2009. Why special language translators need insights in the mechanisms of metaphorical models and figurative denominations. – The Meaning of Translation.
Ed. by B. Lewandovska, M. Thelen Bern: Peter Lang, pp. 351–369. Temmerman, Rita 2011a.
Stars, problem children, dogs and cash cows: evocative terminology in multilingual business
communication. – SYNAPS – A Journal of Professional Communication, 26, p. 48. [Temmerman, Rita 2011a]. Temmerman, Rita 2011b. Researching plurilinguistic competences in
specialised domains. Looking for means to prevent exclusion. – European Journal of Language
Policy, No. 3 (2), p. 167. [Temmerman, Rita 2011b]
23
Faber 2011, pp. 14–15.
24
Tercedor Sįnchez et al. 2012 = Tercedor Sánchez, Maribel; Ureña Gómez Moreno, José
Manuel; Prieto Velasco, Juan Antonio 2012. Grasping metaphoric and metonymic processes
in terminology. – The Journal of Spezialised Translation, Issue 18, July, p. 1.
25
Sager et al. 1980 = Sager, Juan Carlos; Dungworth, David; McDonald Peter F. 1980.
English Special Languages. Principles and Practice in Science and Technology. Wiesbaden:
Brandstetter, p. 253.
26
Boyd, Richard 1998. Metaphor and theory change: What is “metaphor” a metaphor for? –
Metaphor and Thought. Second edition. Ed. by Andrew Ortony. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 482–483.
27
Hendrikson 2012.
28
Tavast, Arvi 2012. Keelehoolde teoreetiliste aluste otsinguil: naabervaldkonnad appi. –
Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012. Koost ja toim Maire
Raadik ja Tiina Leemets. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 226. [Tavast 2012]
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selle tegelik mõju ei ole üheses vastavuses. Nii Tavasti uuringu kui ka eelmainitud arvamuste kategoorilisuse taustal (ei saa keegi aru, ei kasuta keegi,
tähendab ju hoopis jne) on konkreetsetele empiirilistele andmetele toetudes
huvitav teada saada, kuivõrd on seotud arvatav ja tegelik mõistmisraskus.
Küsimus on seda intrigeerivam, et nüüdisaegsetes terminikäsitlustes ollakse
seisukohal, et hoolimata erinevast terminikasutusest ja erinevatest terminieelistustest saavad spetsialistid teineteisest aru29. Sõjanduses kui erialal, kus
sekunditel võib olla inimelude hind, läheks mõistmisraskusena arvesse seegi,
kui sõnumi (käsu) mõistmisele kulub termini täpse osutuse30 üle juurdlemise
tõttu rohkem aega. Teisisõnu: juhul kui mõistmine osutub kognitiivselt töömahukaks. Kognitiivse töömahukuse täpsemaks hindamiseks tuleks korraldada eraldi katse (nt mõõta käsusaaja reageerimisaega).
Selleks et ületada muljepõhised väited teemadel, kuivõrd ühtselt erialainimesed (siinsel juhul ohvitserid) oma ala termineid ikkagi mõistavad, kuivõrd erialasuhtlusele omane variatiivsus ja terminite kujundlikkus mõistmist
mõjutavad, ning küsida ka mõistmiserinevuste tagamaade kohta, on vaja hankida empiirilisi andmeid. Viimane ongi siinse uuringu põhieesmärk.

3. Metoodika
3.1. Uurimisküsimused ja hüpoteesid
Uuringu eesmärk on sõjandusterminoloogia näitel välja selgitada, kuidas
mõjutab terminivalik, sh terminite varieerumine, mõistmist ja sedakaudu
ka erialasuhtlust. Terminite mõistmist mõjutavad tegurid jagunevad kaheks
suuremaks muutujate rühmaks: esiteks vastajate parameetrid (haridustaust,
väljaõppekogemus, relvaliik, teenistuskoht, ametikoht) ning teiseks terminiomadused31. Eelnenust johtuvad järgmised uurimisküsimused:

29

Vt nt ibid., lk 228–229.
Fraas termini osutus viitab lihtsustatult öeldes termini tähendusele ehk mõistele.
31
Terminiomadused ehk terminiparameetrid on need termineid iseloomustavad tegurid,
mille põhjal lugesin termineid probleemseteks ja mida on erinevates terminikäsitlustes seostatud terminite mõistetavusega. Termineid probleemseks muutvad tegurid on järgmised:
sünonüümia, polüseemia, termini mittemotiveeritus inglise keelega võrreldes, termini mittestandardsus, viieaastane või lühem kasutusaeg selles tähenduses (arvestades aastast 2010),
uudiskeelendilisus ja mittekujundlikkus.
30
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(1) kas väljaõppetaust ja teenistuskogemus mõjutavad terminite mõistmist
(tekitavad mõistmisraskusi32) ja kui, siis millised tegurid täpsemalt;
(2) kas ja millised terminiomadused mõjutavad terminite mõistmist ning
kui mõjutavad, siis millised mõjutavad mõistmist enim.
Lisaks uuritakse, (3) kuidas on seotud terminihinnangud (termin häirib ja
termin tekitab mõistmisraskust33) terminite standardijärgse mõistmisega.
Niisiis vaadeldakse tulemusi kolmest terminikasutuse ja -mõistmise põhiaspektist: nii keelelisest, keelevälisest (sotsiolingvistilisest) kui metakeelelisest
küljest.
Selleks et eelnimetatud uurimisküsimustele vastata, (1) tuleb luua
reaalsuslähedased väljaõppe- või lahinguolukorrad (vt alaptk 3.5), (2) mille
keskmes on eelnevalt kaardistatud, erineva probleemsusastmega ja terminiomadustega terminid (vt alaptk 3.4) ning (3) milles sisalduvaid käske täidavad erineva väljaõppetausta ja teenistuskogemusega (erinevatesse nn koolkondadesse kuuluvad) ohvitserid (vt alaptk 3.3).
Lähteks on nullhüpotees: probleemsete terminite34 kasutus ei põhjusta
erialasuhtluses mõistmisraskusi. Täpsemalt: (1) väljaõppetaust ja teenistuskogemus ei mõjuta käsuandmissituatsioonis probleemsete terminite mõistmist ning (2) terminiomadused ei mõjuta käsuandmissituatsioonis mõistmist.
Kui probleemsete terminite tõlgendamisel on tuvastatavad mõistmiserinevused, mis ületavad olulisusnivoo (p < 0,05), tuleb nullhüpotees tagasi
lükata ja vastu võtta sisukas hüpotees: probleemsete terminite kasutus põhjustab käsuandmissituatsioonis (enam kui juhuslikul määral) mõistmisraskusi.

32

Mõistmisraskusena käsitan kodeerijate tuvastatud varieeruvust standardi suhtes (vt 1.–2.
uurimisküsimus). Lisaks uurijate tuvastatud mõistmisraskusele uurisin ka seda, kuidas vastajad ise hindavad oma mõistmist (vt 3. uurimisküsimus ja järgmine joonealune märkus).
33
Vastaja hinnangus oma mõistmisprotsessile eristasin küsimustikus mõistmisraskust tekitavaid ja arusaamatuks peetavaid termineid. Küsitlustulemuste kodeerimisel selgus siiski,
et algne püüd neid lahus hoida ei õigustanud end, kuna suunistest hoolimata vastajad neid
valdavalt ei eristanud. Sestap loobuti mõistmisraskust tekitavate ja arusaamatuteks peetavate
terminite eristamisest ka kodeerimisel ja tulemuste tõlgendamisel. Nii viitan edasises neile
ühisnimetajaga tekitab mõistmisraskust, vastavat nähtust nimetan mõistmisraskuse konstateerimiseks.
34
Probleemseteks terminiteks nimetan termineid, mille mõistesisu ja seosed naabermõistetega põhjustavad ohvitseride seas erimeelsusi. Need on välja selgitatud, tuginedes siinkirjutaja
varasematele uurimistulemustele (Hendrikson 2012, Hendrikson 2013, Hendrikson 2014a,
samuti väljaõppega tegelevate Kaitseväe struktuuriüksuste väljaõppematerjalide analüüs).
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Täpsustatud sisukad hüpoteesid on niisiis järgmised:
(1) väljaõppetaust ja teenistuskogemus mõjutavad mõistmist. Sel juhul vajab
väljaselgitamist, mis mõjutab kõige enam (teenistusstaaž, auaste, relvaliik, teenistuskoht, eelmine teenistuskoht, KVÜÕA keskastmekursuse,
Balti Kaitsekolledži (BDCOL) ja teiste täienduskursuste läbimine);
(2) terminiomadused mõjutavad mõistmist. Eeldatavasti hõlbustavad mõistmist
termini motiveeritus inglise keelest35, standardsus ja kujundlikkus, mõistmist takistavad sünonüümide olemasolu, polüseemia (mitmetähenduslikkus) ja uudsus (lühike kasutusaeg ja uudiskeelendilisus). Terminiomaduste valikul on tuginetud terminoloogia sõlmküsimustele, mis on alates
Wüsterist olnud terminoloogiakäsitlustes otsesemalt või varjatumalt esil
ning millega on siinkirjutaja suhestunud ka oma varasemates kirjutistes.
Olenemata sellest, kas nullhüpotees saab ümber lükatud või mitte, on tegu
nii (sõjandus)terminoloogia, keeleteaduse kui sõjaväelise juhtimise vaatepunktist olulise teabega. Seda juba seepärast, et valdav osa nii klassikalist
kui sotsiokognitiivset suunda esindavaid terminikäsitlusi põhineb siiani introspektsioonil. Kui andmed näitavad, et võib jääda nullhüpoteesi juurde, kinnitab see sotsiokognitiivsete teooriate paikapidavust. Seegi oleks iseenesest
märkimisväärne tulemus: nüüdisaegsed terminikäsitused on seisukohal, et
varieerumine (nt sünonüümide kasutamine, sõnade mitmetähenduslikkus)
on ka erialakeeles loomulik nähtus. See seaks kahtluse alla ohvitseride
seas üldlevinud veendumuse, et varieerumine ei sobi oskuskeelde ja tekitab
mõistmisraskusi. Nullhüpoteesi juurde jäämine tähendaks ka, et küsitavaks
osutuks terminikorrastuse ja -standardimise vajalikkus laiemalt. Kui selgub,
et nullhüpotees tuleb kõrvale lükata, oleks olukord veelgi huvitavam. Siit
oleks järeldatav, et uuemate terminiteooriate kehtivusalal on piirid. Oleks
tuvastatud vähemalt üks valdkond – sõjandus –, mille puhul on alust arvata,
et variatiivsus ei tule kasuks, ning mille mõtestamiseks ja arendamiseks sobib
paremini klassikalise koolkonna lähenemisviis. Teisisõnu: kinnitust leiaks
vaatepunkt, mida eelistavad – ning mida on intuitiivselt eelduspäraseks ja
iseenesest mõistetavaks pidanud – valdkonna esindajad ise, st sõjandusspetsialistidest ohvitserid.
35

Siinses uuringus loen inglise keelest motiveerituks termineid, millega tähistatava mõiste
inglise vaste on eestikeelse termini analoog. On oluline rõhutada, et sõna analoog ei viita
siinses vaid häälikulise kuju sarnasusele, vaid võib tähendada ka eriala- ja/või üldkeeles
tavalisimat, sageli esimesena pähe tulevat vastet (nt inglise keelest motiveeritud julgestama,
vrd ingl secure). Teiseks on oluline tähele panna, et motiveeritus inglise keelest sisaldab ka
tähenduskomponenti: laenuandva keele termin on laenuvõtva keele terminiga seotud mõiste
ehk tähistatava kaudu. Täpsemalt vt alaptk 3.4.
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3.2. Uuringutüübi valik
Sobiva(ima) uuringutüübi valikul36 oli põhiküsimus, kuidas kopeerida võimalikult täpselt igapäevaolusid (tagada uuringu ökoloogiline valiidsus) ning
hoiduda selle eest, et uurimistingimused ei kujuneks liiga kunstlikeks. Teisalt
on oluline hoida sekkumisastet minimaalsena või juhul, kui see on võimatu,
püüda kompenseerida sekkumisest tulenevaid probleeme. On ilmne, et ei
ole olemas ideaalset uuringutüüpi. Selle valik sõltub lisaks eesmärgile ka
uurija suutlikkusest võimalikke väliseid muutujaid kontrolli all hoida, valimi
kättesaadavusest jt mõjuritest. Vaatluse teel – kõige väiksema uurijapoolse
sekkumisastmega uuringutüübi abil – saadud tulemused sisaldaks palju
müra ja need alluks halvasti kvantitatiivsele analüüsile. Lisaks on vaatlustulemuste üldistatavus küsitav: loomuliku keskkonna olud tagavad küll kõrge
välisvaliidsuse, kuid tulemusi ei saa laiendada kogu populatsioonile. Katset
kitsamas tähenduses kui kõige rangemale võimalikule kontrollile allutatud
uuringutüüpi iseloomustab hea planeeringu korral suur sisevaliidsus, millest
tuleneb omakorda paratamatult suur sekkumisaste ja oht, et tulemused ei
pruugi peegeldada reaalsust (vähene väline valiidsus). Gilquin ja Gries37
osutavad, et katselised meetodid võimaldavad uurida keelenähtusi, mida
korpustest kätte ei saa. Taoliste juhtude alla käib ka keelenähtuste seoste
uurimine38. Küsitlus on – erinevalt katsest selle kitsamas tähenduses – suhteliselt väikese sekkumisastmega uuringutüüp. Siinjuures lähendab väljatöötatud küsimustiku eripära (koosnemine kolmest stiimulist ehk stsenaariumist,
milles ohvitserid peavad kujuteldavalt tegutsema) seda pigem katsele kui
korpusuuringule või vaatlusele.
Eelnenud kaalutlustest lähtudes langetati valik stsenaariumeid sisaldava
küsimustiku kasuks, arvestades samas asjaolu, et tulemuste paikapidavust tuleb edaspidi kontrollida katseliste meetoditega39. Nagu öeldud, võib

36

Vt ka Elmes David G.; Kantowitz, Barry H.; Roediger, Henry L. III 2013. Psühholoogia
uurimismeetodid. Tõlkinud Tiia Laak, Marika Rauk, Karin Täht. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus. [Elmes jt 2013]
37
Gilquin, Gaëtanelle; Gries, Stefan Th. 2009. Corpora and experimental methods: a stateof-the-art review. – Corpus Linguistics and Linguistic Theory 5, 1, p. 9.
38
Klavan, Jane; Veismann, Ann; Jürine, Anni 2013. Katselised meetodid tähenduse
uurimisel. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric
Linguistics, nr 4–1, lk 20. Vt ka Jürine, Anni; Klavan, Jane; Veismann, Ann 2013. Katseline
semantika: planeerimine ja teostus. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 9, lk
85–100.
39
On selge, et parimaid tulemusi on võimalik saavutada erinevate uuringutüüpide kombineerimisel. Siinset uuringut täiendav jätku-uuring on praegu KVÜÕA magistritööna ka koostamisel
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küsimustikku pidada suhteliselt vähesekkuvate meetodite alaliigiks, mille
puhul vastajale hindamiseks pakutavate muutujate kombinatsioon võimaldab
kontrollida meetodi valikust johtuvaid probleeme. Seega tuli erilist tähelepanu pöörata faktoritele, mis aitaksid suurendada välisvaliidsust (faktorid,
mis tagavad loomuliku keskkonna olude matkimise). Kuna sisevaliidsuseta
kaotab mõtte kogu uuring (ei saa teha järeldusi põhjuslikkuse kohta), on selle
silmaspidamine vähemalt sama oluline40.
Hoolimata sellest et küsimustik ei ole nii vähe kontrollitud uuringutüüp
nagu vaatlus või nii kontrollitud nagu katse sõna kitsamas, rangemas tähenduses, on ka küsimustiku täitmise situatsioon üks ehtsa suhtluse juhtumeid
(vahendatud kommunikatsioon küsimustiku koostaja ja täitja vahel). Niisiis ei saa ka sellise suhtlussituatsiooni puhul välistada mõistmisraskusi,
mis pole taandatavad ainuüksi terminikasutusele, vaid suhtlussituatsiooni
mis tahes teistele tahkudele, mh ka küsimuste tõlgendamisele viisil, mis ei
ühtinud küsimustiku loojate suhtlustaotlusega. Rolli võivad mängida veel
kõikvõimalikud välised muutujad, nagu küsimustiku täitjate väsimusaste,
eelnenud ja järgnevad tegevused, reaktiivsus jpm. Teiseks tuleb arvestada, et
kuigi küsimustikku koostades oli eesmärk luua võimalikult reaalsuslähedased
olud (väljaõppes kasutatavate lahingustsenaariumide matkimine koos neile
omase terminivarieerumisega), on tegu siiski kontrollitud olukorraga. Edasises kirjeldataksegi seda, kuidas küsitluses osalenute valiku, terminivalimi,
küsimustiku koostamise ja uuringu käiguga seoses neid uuringu tahke kontrolli all hoiti. Küsimustikuga seotud metoodilistest kaalutlustest on pikemalt
juttu alapeatükkides 3.5 ja 3.6.

3.3. Uuritava valimi kirjeldus
Küsitluse fookusgrupi moodustavad Kaitseväe struktuuriüksustes teenivad
maaväeohvitserid alates rühma- ja kompaniiülema tasemest (sh üks lipnik,
kes oli küsimustiku täitmise ajal rühmaülem). Välja jäid teised kaks väeliiki
(mere- ja õhuvägi), kuid kaasatud on kõik maaväe relvaliigid, samuti oli valimis Kaitseliidus teenivaid ohvitsere. Sellisesse fookusgruppi kuuluvatel Eesti
(kapten Ragnar Ventseli magistritöö „Taktikatasandi põhiterminite mõistmine ja selle mõju
olukorrateadlikkuse kujunemisele“). Töö käsitleb siinsesse uuringusse kaasatud terminite
mõistetavust suulises situatsioonis, täiendades sel moel siinkirjutaja uurimistulemusi ja kontrollides nende paikapidavust suulisel käsuandmisel.
40
Siia kuuluvad tegurid, mis tagavad muutujate üldistatavuse, nt sõltumatute muutujate
astmelisus. Terminivalimi puhul on selleks nt erinev probleemsusaste ja probleemide mitmekesisus, küsitluses osalenute puhul erinev nn koolkondlik kuuluvus (vt ka alaptk 3.6).
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ohvitseridel on erinev väljaõppetaust ning sedamööda erinevad arusaamad
termini taga olevast mõistest, mõisteseostest ja „õigest“ terminikasutusest (nn
koolkondlikud erinevused41). Seetõttu on sellise valimi abil eeldatavasti hea
uurida mõistmisraskuste teket (vastupidi nt praegustele põhikursuse õppuritele, kelle väljaõpe tugineb ühtlustatud terminoloogiale).
Valimikoostemeetoditest oli olusid arvestades sobilikem mugavus- ja kihtvalimi kombinatsioon42: jälgiti, et valim oleks mitmekesine ja arvestaks nii
palju kui võimalik proportsionaalsust (struktuuriüksuste suurust)43. Viimane
suurendab võimalust, et isiklike terminieelistuste mõju ja mõistmiserinevused on reaalsuslähedased. Valimi algne lävendarv oli 150. Küsimustiku
täitis 172 ohvitseri, neist kvaliﬁtseerus 164. Välja jäi 8 vastanut, neist 4 õhuväelast, 1 mereväelane, 1 allohvitser ja 2 vastanut, kellel oli põhiosa küsimustikust täitmata.
Valimis on esindatud mõlemad jalaväebrigaadid (1. ja 2. jalaväebrigaad),
sh kõik kolm jalaväe väljaõppega tegelevat väeosa: Viru, Kuperjanovi ja
Kalevi jalaväepataljon, Scoutspataljon, samuti vahipataljon. Olulise alagrupi
moodustavad KVÜÕA taktikaõppejõud ja teised uuringu ajal KVÜÕAs või
Lahingukoolis teeninud, väljaõppega seotud ohvitserid. Eraldi alagrupiks on
KVÜÕA magistri- ehk keskastmekursuslased (8.–10. KAK) ja keskastmekursuse läbinud ohvitserid, kes nüüdseks on teenistuses erinevates Kaitseväe struktuuriüksustes. Küsitluses osalesid ka 2015. aastal BDCOLi inglise
41

Lisaks väljaõppetausta erinevusele loen koolkondlike erinevuste alla isikliku keeletaju (sh
nt individuaalsed kõrvalseosed) ja üldised (keele)ideoloogilised-maailmavaatelised tõekspidamised (nt võõrsõnade taunimine või mittetaunimine, keeleuuenduslikud hoiakud vs. konservatiivsus ja tuginemine laenuandvale keelele). Neid faktoreid on praktikas keerukas eristada ja
nagu uuringust nähtub, kombineeruvad need erineval moel. Ohvitseride endi vaateid peegeldavad hästi nende koostatud magistritööd. Vt nt Paimla 2007; Tameri 2009; Afanasjev 2011,
Jürnas 2013. Vrd ka Heinrichsen, Tanel 2014. Kaitseväe kompanii-, rühma- ja jaotaseme
väljaõppe terminikasutus. Lõputöö. Juhendaja Reet Hendrikson. Tartu: Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutused, Kaitseväe keelekeskus. Väites tugineb siinkirjutaja ka oma varasemale töökogemusele KVÜÕAs ja sõjandusterminoloogia komisjonis.
42
Uuringut planeerides selgus, et juhustamisvõte ei toimi: küsitluse täitmise protseduurireeglite tõttu (vt alaptk 4.5) oli ühiste aegade leidmine ja kokkuleppimine raskem, kui algselt
arvatud. Samuti oli küsimustiku täitmine võrdlemisi ajamahukas ja nõudis süvenemist. Seetõttu loobuti uuringu planeerimise käigus ka keskendatusest kõrgema juhtimistasandi ohvitseridele ning kaasati valimisse nooremohvitsere.
43
Näiteks Kaitseliidu ohvitseride puhul (seitse ohvitseri) ei saa proportsionaalsusest mõistagi
rääkida, kuna neid polnud algselt plaanis uuringusse kaasata. Riigikaitse laia käsituse seisukohalt on koostöövõime – sh ühtne terminimõistmine – Kaitseliidu ja Kaitseväe vahel ülioluline,
ent siinse uuringu fookusest jäi see mahupiiride tõttu välja. Kuna Kaitseliidu ohvitsere siiski lõplikusse valimisse sattus, kaasati need ka andmetöötlusse. Märkimisväärne on asjaolu, et Kaitseliidu ohvitseride vastuste keskmise mõistmise skoor osutus ootamatult kõrgeks (vt tabel 3).
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keele ettevalmistuskursusel olnud, samal aastal BDCOLis õppinud ja juba
BDCOLi läbinud ohvitserid. Samuti kaasati küsitlusse Kaitseväe peastaabi
toonane maaväe staap ning operatiiv- ja väljaõppeosakond.

3.4. Terminite valik ja terminivalimi kirjeldus
Terminivalim koosneb 14 sõjanduse põhiterminist, mille mõistesisu teadmine
on eelduspärane kõigi maaväe relvaliikide jaoks. Valik on tehtud terminite
hulgast, mis on osutunud kasutajaskonnas probleemseiks. Probleemsete
terminitena käsitan termineid, mille mõistesisu (tähendus) ning seosed naabermõistetega põhjustavad erimeelsusi. Need on välja selgitatud, tuginedes
siinkirjutaja varasematele uurimistulemustele44, juhendatud magistritöödele45
ning Eesti kõigist jalaväe väljaõppega tegelevatest väeosadest kogutud andmetele (väljaõppematerjalide võrdlus). Väljaõppematerjalid koguti 2013.
aastal Viru ja Kuperjanovi jalaväepataljonist (vastavalt 40 ja 8), vahipataljonist (33) ning KVÜÕAst (63). Kõik fookuses olnud väljaõppematerjalid
hõlmavad jalaväerühma ja -kompanii taset alates õpikutest ja käsiraamatutest
kuni taktikaliste otsustusmängude (TOMide), lahingukäskude ja slaidiettekanneteni. Selline keskendatus tuleneb asjaolust, et jalaväe eriala on teiste
relvaliikide jaoks alusteadmine. Neist materjalidest selekteerisin varieeruvaid
termineid koos näitelausete ja kasutuskontekstidega.
Ilmnes, et terminite varieeruvus oli andmekogumise ajal (2014. aastal)
oodatust suuremgi. Varieeruvust leidus nii terminoloogilisel (nt hävitusala –
tapmisala – löögiala – EA – KZ; hoidma – fikseerima – siduma; haarama –
tiibama; eesmärk – ründeobjekt) kui mõistelisel tasandil (hõivama nii jõu
abil, ingl seize, kui jõuta, ingl occupy; raskuspunkt, vrd ingl main eﬀort,
sks Schwerpunkt vs. ingl centre of gravity; hoidma, vrd ingl hold vs. retain).
Lisaks eestikeelsetele terminivariantidele kasutati ka ingliskeelseid termineid
(axis pro rünnakusuund, CUT OFF pro julgestusgrupp) ning ingliskeelseid
lühendeid (nt EA, KZ – hävitusala; OBJ – ründeobjekt, ingl objective)46.
Fookuses olevast 14 terminist põhiosa (10) moodustavad lahingutoiminguid märkivad tegusõnad (task verbs)47. Lisaks neile sisaldab küsimustik
44

Vt Hendrikson 2012, Hendrikson 2013, Hendrikson 2014a.
Vt eeskätt Paimla 2007, Tameri 2009, Afanasjev 2011, Jürnas 2013.
46
Vt ka Heinrichsen 2014.
47
Tähelepanuväärne on asjaolu, et standardit kehtestav STANAG 2287 mõistet ei defineerigi.
Samuti ei leidu definitsiooni „Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alustes“ ega üheski
teises siinkirjutaja käsutuses olnud eestikeelses väljaõppematerjalis, praeguse seisuga ka mitte
Militermis.
45
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kolme nimisõnalist terminit (raskuspunkt, põhipingutus, hävitusala) ning üht
tegusõnalist terminit, mis ei kuulu lahingutoiminguid märkivate terminite
hulka ja märgib pigem manööversõjapidamise põhiprintsiipi (nihustama).
Teksti põimiti ka õppematerjalides varieerunud termineid, mille kohta eraldi
küsimust ei esitatud (nt sünonüümidena kasutatud ülema kavatsus – ülema
lahinguidee, eesmärk – ründeobjekt). Nende lisamise eesmärk oli saada aimu,
kas nende varieerumist (kasutamist standardist erinevalt) üldse märgatakse
ning kas see häirib erialainimest ja tekitab mõistmisraskusi. Samal põhjusel
kaasati terminivalimisse mittestandardsed terminid põhirõhk ja raskuspunkt
(mõlemad main eﬀort’i vastena) ning löögiala (resp. hävitusala). Kui eeldada, et lahinguolukord eeldab kiiret ja ühest mõistmist ning võimalikult
ühemõttelist kommunikatsiooni ülema ja alluva vahel, võivad ka väiksemad
mõistmisraskused osutuda probleemiks (sh nõuda lisaaega, mida eeldab täpsustavate küsimuste esitamine).
Probleemsete terminite seas on eristatavad järgmised, omavahel kombineeruvad alarühmad:
(1) terminid, millega on viidatud samale mõistele ja mis erialainimeste
keelekasutuses varieeruvad (sünonüümia), nt karpima – karpi võtma –
siduma, vallutama – hõivama, edundama – edu arendama; naastama –
tagasi tooma, siduma – fikseerima, põhirõhk – põhipingutus – raskuspunkt, hävitusala – löögiala – tapmisala, lagundama – killustama;
– eraldi alarühm: keelendid, mille puhul tekib pingeväli „termin – sõna”
(küsimus, kas paarikus ühe puhul on tegu terminiga või mitte, ning
kui on, siis milliseid probleeme selline keelekasutus põhjustab; nende
kohta küsimustikus otseselt küsimusi ei esitatud), nt ülema idee –
ülema kavatsus; eesmärk – ründeobjekt;
(2) terminid, mida on kasutatud erinevatele mõistetele viitamiseks (polüseemia), nt raskuspunkt (ingl centre of gravity – main eﬀort); julgestama (nii
ingl üldmõistet tähistava secure’i kui viimase alammõiste guard vastena);
hõivama (viitavana nii inglise terminile seize kui occupy);
(3) nn terminipuntrad (lähimõisteid tähistavad terminid, mille puhul tekib
küsimus, millisele denotaadile termin ikkagi viitab): raskuspunkt – raskuskese – põhipingutus – põhirõhk; hõivama – vallutama – julgestama
(vrd ka okupeerima); siduma – karpima – hoidma (vrd ka fikseerima);
löögiala – hävitusala;
– eraldi alarühm: terminid, mille osutust (määravat mõistetunnust) on
standardi looja(d) muutnud: hõivama (enne ingl termini occupy,
nüüd seize’i vastena); raskuspunkt (Militermis praegu centre of gravity
vaste, kuid on kasutusel olnud ka main eﬀort’i vastena);

ERIALAKEELE TÕHUSUSEST SÕJANDUSTERMINOLOOGIA NÄITEL

29

(4) kujundliku taustaga terminid: kanaliseerima, karpima, siduma, lagundama, raskuspunkt, põhirõhk, löögiala;
(5) uudissõnalised terminid (uudissõnad): sõnakujud, mis on loodud sõjandusterminoloogia komisjonis ning mis on oma vormiuudsuse ja harjumuspäratusega leidnud kasutajaskonnas vastuseisu): karpima, edundama,
nihustama, naastama.
Töö hüpoteesist lähtuvalt sõnastasin seitse terminiomadust, mille suhtes hindasin kõiki termineid (vt tabel 2). Nagu eespool öeldud, on terminiomadused
need termineid iseloomustavad tegurid, mille põhjal lugesin termineid probleemseteks ja mida on erinevates terminikäsitlustes seostatud terminite mõistetavusega. Termineid probleemseks muutvad tegurid on järgmised: sünonüümia, polüseemia, termini mittemotiveeritus inglise keelega võrreldes, termini
mittestandardsus, viieaastane või lühem kasutusaeg selles tähenduses (arvestades aastast 2010), uudiskeelendilisus ja mittekujundlikkus.
Probleemsusindeksi saamiseks hindasin terminiomaduste suhtes kõiki termineid. Iga terminiomaduse olemasolu tähistab 1, puudumist 0. Probleemsusindeksi arvutuskäik oli järgmine: PI = Σ/10, niisiis jäid vastavad väärtused
vahemikku 0–0,7. Nagu tabelist 2 näha, on kõige probleemsemad terminid
edundama ja naastama (PI = 0,5) ning vähim probleemne kanaliseerima
(PI = 0). Teised jäävad üsna tasavägiselt nende kahe vahele.
On ilmne, et terminiomaduste hindamine on suuresti subjektiivne, sõltudes nii otsustusalustest kui hindaja(te)st. Subjektiivsuse vähendamiseks osales
terminite hindamisel kaks inimest (lisaks siinkirjutajale ka mjr Tõnis Metjer).
Eelnimetatud terminiomadused jagunevad mõtteliselt kolme rühma:
mõiste-termini vahekorrale keskenduvad terminiomadused (sünonüümia ja
polüseemia, tinglikult ka mittestandardsus), motiveeritus (mittemotiveeritus
inglise keelest ja mittekujundlikkus) ning uudsus (termini kasutusaeg viis
aastat ja vähem ning uudiskeelendilisus). Mõiste-termini vahekorrale keskenduvate parameetrite puhul on keskmes küsimus, millisele mõistele termin täpselt viitab. Alates klassikalistest terminikäsitustest on sünonüümiat
(olukord, kus ühele mõistele viitab mitu terminit) ja polüseemiat (olukord,
kus ühe terminiga viidatakse mitmele mõistele) peetud erialakeelde sobimatuteks nähtusteks. Erinevalt uuemate käsituste seisukohast lähtub siinnegi
uuring hüpoteesist, et sünonüümia ja polüseemia võivad tekitada sõjanduses
mõistmisraskusi.
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Termin
ingl k

(1) Sünonüümia

(2) Polüseemia

(3) Mittemotiveeritus
ingl k-st

(4) Mittestandardsus

(5) Kasutusaeg selles
tähenduses 5 a ja vähem

(6) Uudissõna

(7) Mittekujundlik termin

Probleemsusindeks (PI)

Tabel 2. Termineid probleemseks muutvad tegurid ja probleemsusindeksid

1 raskuspunkt

main effort

1

1

1

1

0

0

0

0,4

2 vallutama

seize

1

0

1

0

1

0

1

0,4

3 karpima

contain

1

0

1

0

1

1

0

0,4

4 põhirõhk

main effort

1

0

0

1

0

0

0

0,2

5 edundama

conduct
exploitation

1

0

1

0

1

1

1

0,5

6 hõivama

occupy

0

1

1

0

1

0

1

0,4

7 lagundama

disrupt

1

0

1

0

1

0

0

0,3

8 kanaliseerima canalize

0

0

0

0

0

0

0

0

9 löögiala

killing zone

1

0

1

1

0

0

0

0,3

10 nihustama

dislocate

0

0

1

0

1

1

1

0,4

11 julgestama

secure

0

1

0

0

0

0

1

0,2

12 siduma

fix

1

0

1

0

0

0

0

0,2

13 hoidma

retain

0

0

1

0

0

0

1

0,2

14 naastama

recover

1

0

1

0

1

1

1

0,5

Termin

Selliseks hüpoteesiks annavad alust KVÜÕAs kaitstud terminoloogiateemalised magistritööd48, ohvitseride koostatud õppematerjalid (lisaks KV MLA-le
ka slaidiettekanded jms) ja magistrikursuse õppurite esseed, samuti formaalsed ja mitteformaalsed vestlused (terminiõpetuse seminarides, sõjandusterminoloogia komisjonis jm). Mittestandardsus (mittestandardijärgsus)
kuulub tinglikult sünonüümia alla, kuna ka mittestandardijärgsete terminite puhul tekib küsimus, millisele mõistele termin täpsemalt viitab (nt kas

48

Vt viiteid 44–45.
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mittestandardne termin löögiala ja standardijärgne hävitusala viitavad
samale mõistele ehk kas need on sünonüümsed). Hüpoteesist lähtudes on
inglise keelest motiveeritud terminitel eelis inglise keelest mittemotiveeritud terminite ees, kuna laenuandva keele vaste tuvastamine annab erialainimesele oletatavasti võtme mõiste tuvastamiseks või aitab sellele kaasa.
Kooskõlas uuemate, sotsiokognitiivsete terminiteooriatega eeldab hüpotees,
et kujundlikud terminid on paremini mõistetavad kui mittekujundlikud.
Kujund hõlbustab kognitiivse (terminoloogia)käsituse järgi mõistmist ning ka
siinkirjutaja varasemad uurimistulemused49 lubavad eeldada, et kujundlikkus
võib olla sõjanduskeeles funktsionaalne. Kujundlik termin aitab nimetada
objekti või nähtust ilmekamalt ja arusaadavamalt kui mittekujundlik (pakub
paremat nn episteemilist ligipääsu) ja teiseks aitab eristada lähimõisteid, mis
on käsuandmiskontekstis iseäranis oluline.
Sünonüümia (lahter (1)) ja polüseemia (lahter (2)) hindamisel lähtusime
eelkirjeldatud taustauuringu tulemustest (vt ptk 4.3 algust), samuti kodeerimisel abiks olnud kaitseväelase teenistuskogemusest ning siinkirjutaja terminitöökogemusest (töö sõjandusterminoloogia komisjonis, õppematerjalide jt
tekstide terminoloogiline toimetamine, kogemused õppejõuna jms). Näiteks
on terminiga naastama tähistataval mõistel eesti keeles ka teisi tähistajaid
(tagasi tooma; vt lahter (1)), kuid termin ei tähista teisi mõisteid (lahter (2)).
Vastupidine näide on polüseemne termin julgestama. Ühe tähendusena võidakse kõnelda objekti või maa-ala julgestamisest (üksus on paigal, hoiab
maa-ala ega lase vastasel sinna liikuda). Teiseks võib julgestamist käsitada
katustermininina, mille alla käib kolm julgestusülesannet ja mille puhul tuleks
käsus täpsustada, millisest kolmest julgestusülesandest kõneldakse (ülesanne,
mille puhul on oluline eelhoiatus ja vastase tegevuse ärahoidmine).50 Näiteks
võib termin tähistada ala puhastamist eeldavat julgestustegevust, kusjuures
julgestatav ala ja ala, kus võideldakse, on samad, või siis võideldakse ühel
alal, et pakkuda julgestust teisel alal olevatele üksustele.

49

Vt Hendrikson 2012, Hendrikson 2013, Hendrikson 2014a.
KVÜÕA taktika õppetooli ülema kol-ltn Tarmo Metsa hinnangul esineb termini julgestama
kasutamisel teisigi probleeme. Kolonelleitnant leiab, et üksuse võimed ei ole sageli vastavuses
sellega, mida eeldavad käskudes kasutatavad, lahingutoiminguid nimetavad terminid. Julgestama on just üks sellistest terminitest. Kuna tegu on katusterminiga, eeldab see üksuselt võimet
täita kõiki kolme julgestusülesannet (jälgida, valvata ja katta). Samas kasutatakse terminit
julgestama sageli kergejalaväeüksuse ülesandesõnastuses, ehkki viimasel pole suutvust täita
katteülesannet. Niisiis taandub ka nimetatud probleem nii termini kasutusala kui sellega seoses
ka mõistemahu laienemisele ja mõiste(piiride) hägustumisele.
50
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Lisaks terminile julgestama loeti polüseemseteks ka termineid hõivama
ja raskuspunkt. Terminit hõivama on kasutatud nii inglise seize kui occupy
vastena ja terminit raskuspunkt nii main eﬀort’i kui centre of gravity vastena.
Sünonüümidega termineid on seevastu rohkem (14st 9; näiteid vt eestpoolt,
probleemsete terminite liigituse alt).
Eraldi esiletoomist väärivad lahtrid (3), (4) ja (7): probleemseks lugesime mittemotiveeritust inglise terminist, mittestandardsust ja mittekujundlikkust. Hüpoteesist lähtuvalt annab motiveeritus inglise keelest kui liiderkeelest (vt lahter (3)) erialainimesele võtme termini tõlgendamiseks51.
On ilmne (ja terminitele väärtuste omistamisel leidis ka kinnitust), et laenuandva keele motiveerituse tajumine võib olla individuaalne ja sõltuda olulisel määral hindaja(te) (haridus)taustast, kogemusest, isiklikust keeletajust
jne. Siinses lähtusime eeldusest, et motiveeritus laenuandvast keelest sisaldab ka tähenduskomponenti. Ehk teisisõnu: motiveerituks lugesime termineid, millega tähistatava mõiste inglise vaste on eestikeelse termini analoog.
Nagu eespool viidatud, ei tähenda sõna analoog siinses ainult häälikulise
kuju sarnasust, vaid ka eriala- ja/või üldkeeles tavalisimat, sageli esimesena
pähe tulevat vastet. Nii näiteks on kanaliseerima üsna ühemõtteliselt inglise keelest motiveeritud (vrd canalize), sellal kui näiteks julgestama (ingl
secure) motiveerituse tajumine võib olla vaieldavam. Kuna mõlema kodeerija
jaoks oli viimati nimetatud eesti termin vastavat mõistet tähistava inglise termini esimesena meenuv vaste, lugesime seda inglise keelest motiveerituks.
Mittemotiveerituks lugesime termineid karpima (vrd contain), naastama (vrd
recover), vallutama (vrd seize), hõivama (vrd occupy), kuna viimastes pole
eesti- ja ingliskeelse termini vahel otsest seost. Inglise motiveerituse all on
võimalik eristada eksitava motiveeritusega termineid, kuigi siin neid eraldi
ei analüüsitud. Sellised terminid on hoidma, raskuspunkt ja hõivama. Termini hoidma inglise vaste on retain, termini raskuspunkt vaste main eﬀort,
vrd esmalt seostuvate ja teist mõistet tähistavate terminitega hold, mis ei ole
STANAGi järgi enam lahingutoimingut märkiv verb52, ja centre of gravity
(vrd sks Schwerpunkt, sõna-sõnalt raskuspunkt). Terminiga hõivama tähistatavale mõistele vastab praegu inglise termin occupy, kuid varem tähistas
see mõistet, mis vastab inglise terminile seize.
Terminite mittestandardsuse hindamine (vt lahter (3)) oli ühesem:
raskuspunkt, põhirõhk ja löögiala on mittestandardsed terminid, kuna need
viitavad mõistetele, mille kohta on praegu ametlikult käibel teine termin
51
52

Vt ka Hendrikson 2014a, lk 117–118.
STANAG 2287, p. A-15.
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(kaks esimest sama osutusega ja vastavalt põhipingutus(üksus) ning kolmas
hävitusala; vt lahter (4)). Termini raskuspunkt kasutamist olen dokumenteerinud nii viitavana mõistele, mida tähistab inglise keeles main eﬀort, kui
mõistele, mida tähistab inglise centre of gravity. Viimase eesti vaste ongi
Militermis praegu raskuspunkt.
Kujundlikkuse hindamine (vt lahter (7)) oli taas keerukam ning seda
juba põhjusel, et kujundlikkus on (kognitiivse keelekäsituse järgi) mõtlemistasandi üksus ja keel vaid peegeldab seda53. Lisaks on termineid, mille puhul
oli suuresti määratluse küsimus, kas lugeda neid kujundlikeks või mittekujundlikeks: „kuivõrd kujundlik“ peab tähendus olema selleks, et mõtestada keeleüksust kujundlikuna? Muuseas taandub see keelelis-ﬁlosooﬁlistele
küsimustele sõna (ja) tähenduse teemal, nt kas pidada keeletasandil avalduvat kujundlikkust sõna tüve või sõna kui terviku omaduseks. Siinses lähtusime eeldusest, et kujundlikkus kuulub sõna tüve juurde. Näiteks uudissõna
nihustama käsitasime mittekujundlikuna (lähteks ajendkeelend nihu ajama),
sõna löögiala kujundlikuna, täpsemalt metonüümiana54. Otsustamisel olid
piirialaks niisiis kujundid, mille puhul on kujundlikkus tuhmunud (need on
mõtlemises ja keeles nii tavalised, et nende kujundlikku tausta ei teadvustata,
nn surnud metafoorid). Näiteks käsitasime terminit siduma kujundina (nt:
ülesanne siduda vastase üksused ’hoidma ära vastase üksuste liikumist’),
terminit hoidma mittekujundlikuna (vrd kasutust ala ja üksuse tähenduses:
hoidma ala ja hoidma vastase üksusi alas). Nüüdisaegseid terminikäsitusi55
arvestades ja kognitiivsest metafooriteooriast56 lähtudes peaks kujundlikud

53

Kognitiivse (metafoori)teooria järgi ei asu metafoor mitte keeles, vaid viisis, kuidas üht
kogemusvaldkonda teise abil mõistame (nt elu mõistmine reisi või teekonnana). Seeläbi
struktureerib metafoor kogemust ja mõtlemist. Kogu inimtunnetusel on kognitiivsest käsitusest lähtudes kujundlik taust, kuid sageli oleme kujundlikkusega nii harjunud, et ei märkagi
seda. Vt nt Lakoff, George 1993. The Contemporary Theory of Metaphor. – Metaphor and
Thought. Second edition. Ed. by Andrey Ortony. Cambridge: Cambridge University Press,
pp. 202–203. [Lakoff, George 1993] Siin lähtun siiski eeldusest, et keeletasandi üksusi on
võimalik – rohkem või vähem tinglikult – jagada kujundlikeks ja mittekujundlikeks.
54
Metafoori ja metonüümia erinevust on lihtsustatult kirjeldatud kui erinevust sarnasussuhte
ja külgnevus- või esilduvussuhte (contiguity, salience) vahel. Näiteks karpima on metafoor,
sest vastav lahingutoiming sarnaneb mingis aspektis karpi võtmise ehk karpimisega, löögiala
aga metonüümia, kuna tegu on funktsionaalse seosega (ala, mida iseloomustab see, et seal
antakse või plaanitakse anda otsustav löök).
55
Vt nt Temmermann 2011a, p. 48; Temmermann 2011b, p. 167; Faber 2011, pp. 14–15;
vrd ka Black 1962, p. 37; Boyd 1998, p. 486; Gentner, Jeziorski 1998, p. 447.
56
Vt ka nt Lakoff, George 1993, Lakoff, Georg; Johnson, Mark 1980. Metaphors we live
by. Chicago: The University of Chicago Press.
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terminid olema ka sõjanduses paremini mõistetavad kui mittekujundlikud57.
Kujundlikeks märkisime ka valdkondadevahelised ehk siselaenud: põhirõhuga samale mõistele viitav raskuspunkt (siselaen füüsika sõnavarast)
ja lagundama (siselaen keemiasõnavarast). Selgemad juhtumid on kanaliseerima (’suunama vastast kitsale alale’) ja karpima (’karpi võtma’), mille
kujundlikkus on seotud sõna tüve üldtähendusega (tekib kujutluspilt vastavalt
nt kas liikumiskoridori(de)st või neljakandilisest ruumist).
Terminiomadusi määrates oli otstarbekas eristada veel kaht kategooriat:
termini kasutusaega (lahter (5): uuemad terminid vs. vanemad terminid) ning
uudiskeelendilisust (lahter (6): uudissõnad vs. mitteuudissõnad). Kasutusaega arvestades võtsime orientiiriks „Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse aluste“ väljaandmisaja (aasta 2010). Nimetatud õpiku ilmumisega sai
Kaitseväes teoks omamoodi keeleuuendus või -reform: see kehtestas paljud
uued terminid, mis olid enne põhiosas läbi arutatud ka sõjandusterminoloogia komisjonis. Samuti sai seal ﬁkseeritud juba kasutusel olevad terminid
ning täpsustatud – ja ka muudetud – mõistesisu. Seega sõnastasime termini
probleemseks muutva teguri kujul „kasutusaeg selles tähenduses viis aastat
ja vähem“ (nn uuemad terminid) vs. „kasutusaeg selles tähenduses üle viie
aasta“ (nn vanemad terminid). Niisiis lähtusime ka selle terminiomaduse juures samast otsustusalusest mis eespool: eeldusest, et termini uudsus sisaldab
ka tähenduskomponenti. Näiteks on termin hõivama uus termin, kuna sõjandusterminoloogia komisjonis muudeti selle osutust (varem inglise termini
seize, nüüd occupy vaste) – hoolimata sellest, et sõnakuju pole iseenesest uus.
Uudissõnadena käsitasime termineid, mille puhul on tegu uue, sõjandusterminoloogia komisjonis loodud sõnakujuga. Need terminid on käibele
lastud 2010. aastal või hiljem. Seega on kõik need ühtlasi uuemad terminid.
Sellised sõnakujud on nihustama, naastama, karpima ja edundama. Ülesehituselt on neist kaks verbituletised (naastama produktiivse verbiliite -ta- abil
moodustatud kausatiiv, nihustama ta-liite variandi -sta- abil moodustatud
verbituletis) ja karpima nulltuletis sõnast karp. Diakroonilisest vaatepunktist
on sõnadel karpima ja nihustama tehissõna tunnused. Sõna karpima loomise
alg- ehk ajendkeelend oli karpi võtma, niisiis on see moodustusviisilt kontraheerunud ehk sumadansõna. Nihustama ajendkeelendid olid nihu ajama,
nihestama ja nihutama: taheti leida sõna, mis annaks edasi nii (füüsilise)
nihutamise kui (psühholoogilise ja ajalise) nihu ajamise tähendust. Neljast
on ilmselt kõige lähedasem tehistüvele edundama, mis on moodustusviisilt
samuti sumadansõna (aluskeelend edu arendama). Uudiskeelendite hulka ei
57

Vt Hendrikson 2013, lk 69.
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loetud terminit lagundama: see ei ole uus sõnakuju, vaid ülekandelise taustaga termin (vt lahtrid (6) ja (7)). Lähtusime eeldusest, et valdkondadevahelisel laenamisel ei ole tegu homonüümiaga (sama sõnakuju ja kahe valdkonna
vastavate sõnade tähendused ei ole seotud), vaid polüseemiaga (sõnade
tähendus neis valdkondades on seotud, nt tegevusele, mida tähistatakse terminiga lagundama, on keemias ja sõjanduses omased teatud ühisjooned).

3.5. Küsimustiku ülesehitus ja koostamispõhimõtted
Küsimustik koosneb kolmest katsetingimusest (stsenaariumid ehk lahinguolukorrad) ja neile järgnevast, metakeelelisi küsimusi sisaldavast osast. Ühes
lahinguolukorras (katsetingimuses) on 5–6 probleemset terminit (stiimulit).
Lahinguolukorrad sisaldavad (a) minimaalset vajalikku olukorrakirjeldust
(lahinguliik, kompanii- või pataljonitase jm) ning (b) ülesandesõnastust,
mille tuumaks on probleemne termin. Igale lahinguolukorrale järgnevad
tegevus- ja probleemikesksed küsimused, millele vastamine eeldab tegevuse,
selle oodatava tulemuse või soovitava mõju kirjeldamist. Küsimusi on kokku
14. Küsimuste sõnastamisel oli üks orientiire see, et need oleks esitatud
erialasest, mitte lingvistilisest vaatepunktist (nt: „Millist tegevust eeldate
kompaniilt, kui käsite julgestada pataljoni põhikaitsepositsioone?“, „Mida
saab lahingutoimingust (8) [kanaliseerima] järeldada maastikutingimuste
kohta?“ või „Kas lahingutoiming (2) [vallutama] eeldab, et maa-alal on
vastase üksused?“). Viimases, metakeelelisi küsimusi sisaldavas osas paluti
vastajatel kirja panna terminid, mis tekstikatkeid lugedes häirisid, tekitasid
neile mõistmisraskust või olid arusaamatud.
Küsimustiku koostamiseks tutvusin esmalt väljaõppes kasutatavate
TOMide ja nende loomispõhimõtetega58. Seejärel otsisin KVÜÕAs kasutusel
olnud või olevatest TOMidest stsenaariume, mis sisaldasid siinse uuringu
keskmes olevaid probleemseid termineid. Sisemise valiidsuse tagamiseks ja
väsimusefekti vältimiseks tihendasin sõjandusspetsialistide abil neid stsenaariume ja koostöös sai välja valitud kolm parimat, probleemseimana näivat
lahinguolukorda.
Tekstikatked on niisiis võimalikult reaalsuslähedased ja sarnased väljaõppeolukordadega: need imiteerivad otsustusprotsessi ning sisaldavad
TOMides ja lahingukäskudes esinevaid konstruktsioone ja terminikasutust.
Tervikliku TOMi läbimängimine võtaks väga palju aega ja saadavad andmed
58

Männiste, Tõnis 2012. Taktikaliste otsustusmängude korraldamine. Õppematerjal. Tartu:
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
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sisaldaks palju müra. Teisalt, kui kasutada vaid ühelauselisi, probleemset terminit sisaldavaid käske, ei oleks situatsioon reaalsuslähedane: kõik käsud
antakse alati kontekstis. Sama kehtib kontekstivaba terminiloetelu kohta,
mille abil saaks teha vastuvõetavuskatse, kuid mis ei ütleks palju uurimisküsimuse kohta. Niisiis on välise valiidsuse suurendamiseks vajalik teatud
minimaalse konteksti lisamine (lahinguliik, mis tasandi üksusega on tegu,
üksuse ülesehitus). Sisemist valiidsust suurendab seik, et tekstikatketes esineb samade terminite varieerumist mis väljaõppesituatsioonides kasutatavates TOMides (nt raskuspunkt – põhirõhk – põhipingutus, eesmärk – ründeobjekt, ülema idee – ülema kavatsus, hävitusala – löögiala – tapmisala).
Eelduspäraselt on sel moel võimalik saada aimu, kas varieerumine tekitab
mõistmisraskusi, kas see häirib ja kas seda üldse märgatakse – või siis saadakse kohe aru, et tegu on denotaatsamasusega, mida ehk ei registreeritagi
või ei peeta märkimist väärt asjaoluks.
Küsimustikku koostades oli üks põhikriteeriume see, et vastajal ei tekiks
täites rutiini. Seepärast on loobutud ka tabelist, kus vastajad märgivad vaid
sobivaid või eelistatavaid vastuseid, ning teistest rutiinset õigete-valede vastuste markeerimise vormidest, sh läbivalt samas vormis esitatud avatud küsimustest, nagu „mida tähistab lahingutoiming x?“. Teiseks pidasime silmas,
et küsimused oleks mitmekesised. Ehkki selline ülesehitus raskendas oluliselt tulemuste kodeerimist ja andmetöötlust, näis see reaalseid väljaõppe- ja
lahinguolukordi ning neile omast probleemide eriilmelisust arvestades eelduspärane, mistõttu on suurem ka tõenäosus saada reaalsuslähedasemaid tulemusi.
Avatud ja valikvastustega küsimused esitasime kombineeritult ja pidades silmas seda, et uuringu seisukohast oluline, uurijat huvitav mõistenüanss
tuleks võimalikult hästi välja. Lisaks aitab küsimuste kombineerimine vältida väsimusefekti ja sunnib igasse küsimusse süvenema. Samasse mõistekobarasse või -segadikku loetavad terminid ja nende kohta käivad küsimused
on paigutatud nii, et need ei satuks üksteise kõrvale ja samale leheküljele.
Suurema reaalsusläheduse saavutamise kõrval väheneb sel moel eeldatavasti
terminite automaatse võrdlemise võimalus, mis ajendaks vastajaid tavaoludega võrreldes rohkem või tavaoludest erineval viisil kalkuleerima.
Valiidsuse suurendamiseks loobusin küsimustiku vormi valides e-küsimustikust ja andsin küsimustikud vastajatele kätte paberkujul. Nii sai välistada võimaluse, et vastajad kasutavad internetiallikaid või võrgus olevaid
andmekogusid (väljaõppematerjalid jm). Eelkirjeldatud võtted raskendasid
tunduvalt andmetöötlust, kuid suurendasid eelduspäraselt valiidust ja andsid reaalsuslähedasema tulemuse. Teistest küsitlusega seotud metoodilistest
kaalutlustest on juttu järgmises alapeatükis.
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3.6. Uuringu käik, valiidsuse ja reliaabluse tagamine ning
küsitluses osalenute instrueerimine
Küsitlus toimus 2014. aasta maist kuni 2015. aasta novembrini. Täidetud
küsimustikke oli 172, neist kvaliﬁtseerus 164. Välja jäi 8 vastanut, neist 4
õhuväelast, 1 mereväelane, 1 allohvitser ja 2 vastanut, kellel oli põhiosa küsimustikust täitmata.
Sõltumatud muutujad olid (a) küsitluses osalenute puhul haridus- ja teenistuskäik (teenistusstaaž, auaste, relvaliik, teenistuskoht, väljaõppetaust, nt
KVÜÕA keskastmekursuse läbimine, tsiviilkõrgkool) ning (b) probleemsed
terminid (terminiomadused).
Küsitluses osalenute puhul olid kontrollitavad muutujad väeliik (maaväeohvitserid) ning haridustase: väljaõpe alates rühmaülema tasemest kuni
brigaadiülema tasemeni ja kõrgharidus (vähemalt bakalaureuse- või sellega
võrdsustatud kraad). Kontrollitav muutuja oli ka küsimustiku täitmisaeg
(välistati õhtune aeg ja valiti hommikupoolik, kui inimesed on eeldatavasti
puhanumad, paari grupi puhul ka vahetult pärast lõunat). Vastanutest kaks
olid naisterahvad.
Uuringu sisemise valiidsuse suurendamiseks toodi sisse sõltumatute muutujate astmelisus:
(a) terminite erinev probleemsusaste ja terminiomaduste varieeruvus (vt
alaptk 3.4);
(b) terminite varieerumine tekstikatketes, mis matkib reaalset väljaõppesituatsiooni (vt alaptk 3.5);
(c) kaitseväelaste erinev nn koolkondlik kuuluvus (väljaõppetaust ja teenistuskogemus; vt alaptk 3.3), mis vastab praegusele olukorrale Kaitseväes.
Reliaabluse tagamiseks püüdsin hoida küsitlustingimused võimalikult
konstantsetena (kontrollitav muutuja) ja töötasin koostöös kaitseväelastega
välja kodeerimispõhimõtted. Küsitlustulemuste tõlgendamisse ja kodeerimisse kaasasin mjr Tõnis Metjeri, kes tegeles aastail 2013–2016 KVÜÕAs
vastava valdkonna väljaõppega. Väljaõppe- ja teenistuskogemust puudutavate andmete kodeerimispõhimõtete paikapanekul oli abiks kol-ltn Tõnis
Männiste. Küsimustiku täitmiseks moodustasin grupid ja vastajad viibisid ühel ajal samas ruumis. Gruppide suurus varieerus kolmest vastajast
(nt KVÜÕAs teenivad ohvitserid) kuni 45ni (1. jalaväebrigaad). Nii suure
erinevuse gruppide suuruses tingisid olud: vastajate ajanappus ja inimeste
kättesaadavus (nt oli 2. jalaväebrigaadis ja peastaabis võimalik sel otstarbel
kutsuda inimesed eraldi kokku, sellal kui 1. jalaväebrigaad ja Kuperjanovi
jalaväepataljon täitsid küsimustiku õppuse ajal).
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Küsimustikud andsin kätte paberkujul ning instrueerisin vastajaid ühe ja
sama skeemi järgi. Vastajate käsutuses polnud arvutit, õpikuid ega teisi abivahendeid peale kirjutusvahendi. Täitmisaeg ulatus poolest tunnist tunnini.
Küsimustiku palusin täita teistega nõu pidamata ja abimaterjale kasutamata.
Instruktsioonis nimetasin uurimuse üldeesmärgi (terminite tõlgendamise
uurimine), kuid detailsemaks siinjuures ei läinud, kuna liigne detailsus võib
kallutada uurimistulemusi59. Reaktiivsuse ühe vormi, hinnangukartuse vähendamiseks rõhutasin, et eesmärk pole kontrollida vastajate teadmisi, vaid saada
terminite tõlgendamisest võimalikult tõetruu pilt ja et tegu on väärtusliku
teabega terminiarendajate jaoks. Küsimustiku IV osa täitmiseks andsin igale
grupile suuliseid lisasuuniseid. Selgitasin, mida on mõeldud häirivate terminite (häiris, aga ei tekitanud mõistmisraskusi), mõistmisraskust tekitanud
terminite (pidin peatuma ja mõtlema tähendusele) ja arusaamatute terminite
(ka pikemal süvenemisel ei saanud aru, mistõttu segas mõistmist) all. IV osa
soovitasin täita paralleelselt eelnenud tekstikatkete lugemisega. Eraldi rõhutasin, et IV ossa tuleb kirja panna konkreetsed terminid, mitte kõnelda eestikeelse sõjandusterminoloogia vajalikkusest vms. Selleks et hinnata vastajate
haridustausta ja teenistuskogemuse seost terminite mõistmisega, palusin kirja
panna ka teenistusstaaži, väljaõppetausta, relvaliigi, praeguse ja endise ametikoha, samuti olulisemad läbitud täienduskursused. Vastajatele selgitasin ka,
miks need andmed vajalikud on.
Hoolimata terminite valikukriteeriumist (jalaväeterminid) võis saada
üheks põhiliseks väliseks muutujaks teadmistasand, sh unustamisfaktor.
Kuigi tegu on terminitega, mida teoorias peaks kõik kaitseväelased n-ö une
pealt teadma, on võib olla tegelikkus teistsugune. On inimlik, et kui terminite
või konkreetse valdkonnaga pole ammu kokkupuudet olnud, võib unustamisfaktor hakata siiski rolli mängima.

3.7. Tulemuste tõlgendamine,
sh statistiline tõlgendamine ja järeldamine
Kuna küsimustik sisaldas nii avatud kui ka suletud (valikvastustega) küsimusi, tuli neile erinevalt läheneda. Suletud vastustega küsimusi oli neli, ülejäänud 10 oli avatud. Kodeerimise esimeses etapis eristasime kategooriaid
„mõistab“ (standardi järgi õige vastus), „ei mõista“ (standardi järgi vale

59
Liigne detailsus eesmärgi sõnastamisel võib suurendada katseisikute reaktiivsust ehk võimalust, et katseisikute vastuseid pääsevad mõjutama katsetingimused. Vt nt Elmes jt 2013, lk 161.
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vastus), „kodeerijatele arusaamatu“, „vastus puudub“ ja „mõistab hägusalt“,
suletud vastustega küsimuste puhul jäi neist viimane välja.
Kodeerimise teises etapis taandasime kõik vastused kolmikjaotusele:
mõistab – mõistab hägusalt – ei mõista. Järgnes andmete statistiline töötlus
andmetöötlusprogrammiga SPSS (versioon 20). Kasutatud kirjeldavad statistikud olid vastuste õige-hägus-vale sagedusjaotused (keskmiste võrdlus).
Statistilise järeldamise meetoditest kasutati peamiselt ühefaktorilist dispersioonianalüüsi (Anova testi) ja sõltumatute valimite T-testi. Kui probleemsete terminite lõikes ilmnevad grupiti mõistmiserinevused, mis ületavad
olulisusnivoo (p < 0,05), siis saab/saavad tagasi lükatud nullhüpotees(id) ja
tõestatud sisukas/sisukad hüpoteesid(id). Otsustusaluseks (nn õige vastus)
võeti erinevus standardist (KV MLA 2010, Militerm).
Nagu eespool öeldud, osales valiidsuse suurendamiseks ja tõlgenduste
subjektiivsuse vähendamiseks küsitlustulemuste tõlgendamisel ja kodeerimisel kaks inimest: lisaks siinkirjutajale KVÜÕA taktika õppetooli lektor,
kompaniigrupi ülem mjr Tõnis Metjer. Koos leppisime kokku kodeerimispõhimõtted, vaatasime vastused üle ja andsime avatud küsimustega vastustele numbrilised väärtused. Teenistuskäigu ja haridustausta kodeerimisel oli
abiks KVÜÕA rakendusuuringute keskuse teadur kol-ltn Tõnis Männiste.
Teenistus- ja ametikohtade kodeerimisel moodustasime grupid lähtudes
eeskätt funktsioonist ja juhtimistasandi loogikast (nt lugesime ühte gruppi
pataljoni- ja patareiülemad). Jälgisime, et grupid oleks siinse uuringu eesmärke arvestades tähenduslikud. Näiteks moodustasime relvaliikidest kaks
eraldi alagruppi (jalavägi vs. teised relvaliigid), käsitasime BDCOLi õppureid
eraldi alagrupina, kuigi BDCOLi õppuritest eesti ohvitserid kuuluvad ametlikult KVÜÕA üldosakonna koosseisu, samuti lugesime jalaväepataljonid
ühte alagruppi hoolimata sellest, kas tegu oli 1. või 2. jalaväebrigaadiga.
Avatud vastuste kodeerimisel ja tulemuste interpreteerimisel oli üks
põhiprobleeme, kuhu tõmmata piir loomuliku sõnastuserinevuse (nn ohutu
varieerumise) ja (tõenäolise) mõistmisraskuse vahel. Juba andmetöötluse
algetapis selgus, et andmete eriilmelisuse tõttu ja tulemuste reaalsusläheduse huvides tuli kodeerimisel tuua sisse rohkem väärtusi kui (standardi
seisukohast) õige ja vale vastus. Seetõttu lisasime kodeerimisse kategooriad
„hägus mõistmine“ (vastaja vaatepunkt) ja „arusaamatu“ (kodeerija vaatepunkt). Hägusa mõistmisena käsitasime olukorda, kus vastusest on välja loetav standardile ligilähedane arusaam (ülesanne saab eeldatavasti täidetud),
kuid nimetatud pole teatud olulisi mõistetunnuseid (neid kas ei teata või on
need kogemata märkimata jäänud). Arusaamatuks lugesime vastuseid, milles
sisalduv info oli kodeerijatele mõistetamatu, lahinguülesande täitmiseks
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ebapiisav või vastuoluline. Sageli jäid selliste vastuste puhul kodeerijad
pikemaks vaidlema, kuidas vastust täpselt tõlgendada. Näiteks on hägusa
mõistmisega tegu juhul, kui karpimist60 mõtestatakse olukorrana, kus vastase tegevus on pärsitud, nii et ta ei saa meie üksuste tegevust mõjutada, aga
rohkem ei selgitata (ei mainita vastase füüsilist koondatust alale ja võimetust
sealt välja liikuda). Hägusateks lugesime nt järgmised vastused: „Vastase
tegevusvabadus on oluliselt piiratud“ ja „Vastane on seotud ega ole võimeline
JVP-d ülesande täitmise ajal segama“. Õigeks loetud vastused sisaldavad
viidet üksuse piiratusele maa-alal („Vastase jalaväerühm on surutud kindlale
alale ning seal ﬁkseeritud“, „Vastaselt on ära võetud tegevusvabadus (ruumiliselt) ja ta on sunnitud jääma meie poolt kavatsetud alale“), vrd valeks loetud
vastust „VA on ümber piiratatud“. Arusaamatuks lugesime nt vastust „VA on
piiratud“, mis jätab liiga avara tõlgendusskaala selles osas, mida ikkagi on
mõeldud piiratud all.
Juhtudel, mil avatud küsimuste puhul tekkis vastusele väärtuse andmisel
kahtlusi, olid abiks järgmised kontrollküsimused (vt joonis 1).
Kas õige, hägus, vale või arusaamatu vastus?
Kas vastus on kodeerijatele arusaadav?

JAH

EI

Kas ülesanne saab täidetud?
JAH

EI

Kas nimetatud on
määrav(ad)
mõistetunnus(ed)?

vale

JAH
õige

arusaamatu

EI
hägus

Joonis 1. Otsustusskeem ja kontrollküsimused.

60

Karpima (contain) – lubama vaenlase manöövrit ainult määratud maa-alal (Militerm).
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Nagu jooniselt 1 näha, oli esmane otsustuskriteerium arusaadavus
kodeerijatele: juhul kui vastus oli vastuoluline, esitatud info ebapiisav või
kui kodeerijad jäid selle tõlgendamisel pikemaks vaidlema, loeti vastus arusaamatuks. Kahtluste korral, kas lugeda vastust õigeks, hägusaks või valeks,
oli abi kahest kontrollküsimusest: kas ülesanne saab täidetud ja kas nimetatud
on määrav(ad) mõistetunnus(ed)? Kui ülesanne ei saa eeldatavasti täidetud,
lugesime vastuse valeks. Kahtluse korral, kas lugeda vastus õigeks või hägusaks, oli abiks teine kontrollküsimus: kui vastusest ei olnud välja loetav(ad)
määrav(ad) mõistetunnus(ed), märkisime selle hägusaks.
Eraldi põhimõtteline küsimus oli, kuidas interpreteerida kujundlikke
vastuseid (nt lagundama ’tükeldama vastast [vastase üksust]’). Paljudest sellistest vastustest aimub metafoorse termini põhiomadus: luua mõistest üldine,
hägus kujutelm, mis võib ka tõlgendajati erineda. Nii võib nt selgitusest
vastase tükeldamine (lagundama selgitus) välja lugeda sidususe lõhkumist,
kuid puudub täpsustav info. Juhul kui sellistele vastustele ei olnud lisatud
täpsustust (nt ei kõneldud vastase ajakava rikkumisest ja tegutsemiskiiruse
vähendamisest, vastase lahinguplaani muutmisest vms – s.o vaimsest ja/või
füüsilisest sidususest, mis on ka iseenesest kujund, kuid mis eelnenuga koos
on piisav selleks, et kõnealune mõiste deﬁneerida), märkisime vastuse hägusaks. Ebamäärasematel juhtudel (nt lagundama ’vastase lagunemist põhjustama’) lugesime vastuse kodeerijatele arusaamatuks ehk ebapiisava infoga
vastuseks (vt eelmist näidet, kus on tegu ringdeﬁnitsiooniga: lagundamise
deﬁneerimine termini lagundama abil, mistõttu ei ole võimalik välja lugeda,
mida lagunemise/lagundamise all täpsemalt mõeldakse).
Nagu eeltoodud näitest nähtub, moodustasid metafoorsete vastuste puhul
eraldi alahulga ringdeﬁnitsiooniga vastused (nt karpima ’karpi võtma’), kuid
ringdeﬁnitsioone esines teistegi mõistete puhul (nt julgestama ’kindlat ala
oma üksustega julgestama’). Selliste vastuste kodeerimisel lähtuti samast
põhimõttest: kui polnud mingit lisaviidet või -täpsustust, loeti vastus kodeerijale arusaamatuks (vt mõlemat eeltoodud vastust ja vrd õigeks loetud vastust ’eeljulgestus ja luure ja seejärel kaitsvad positsioonid’, milles sisaldub
märksõnadena esitatud lisaselgitus).
Küsimustiku IV ossa palusin kirja panna terminid, mis vastajat häirisid,
tekitasid mõistmisraskust või olid arusaamatud. Kodeerimisel selgus siiski, et
algne püüd hoida lahus mõistmisraskust tekitavateks ja arusaamatuteks peetavaid termineid ei õigustanud end, kuna suulistest instruktsioonidest hoolimata neid valdavalt ei eristatud. Sestap ei eristatud neid ka kodeerimisel ja
tulemuste tõlgendamisel. Küll aga dokumenteerisime eraldi häirivad ja mõistmisraskust tekitavad terminid ning kodeerisime mõlemad binaarsel skaalal
(häirib – ei häiri ja tekitab mõistmisraskust – ei tekita mõistmisraskust).
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4. Tulemused ja arutelu
Järgnevas peatükis annan esmalt lühiülevaate terminite keskmise mõistmise koondtulemustest, tuues ühtlasi välja mõningaid huvitavamaid seiku.
Seejärel vaatlen uuringutulemusi kolmest vaatepunktist: lähtudes keelevälistest (vastanute sotsiaalsed parameetrid), keelelistest (terminiomadused)
ja metakeelelistest teguritest. Metakeeleliste tegurite all on omakorda lühivaatluse all kolm tahku: vastaja hinnang terminikuju sobivusele (häirib/ei
häiri), hinnang termini mõistetavusele (tekitab/ei tekita mõistmisraskust)
ning nende mõlema seos termini standardijärgse mõistmisega. Kuna siinne
uuring kuulub (rakendus)lingvistika, mitte sotsioloogia valdkonda, siis on
järgnevaski põhirõhk terminiomaduste mõjul.
Nagu metoodikaosas öeldud, sisaldas küsimustik 14 küsimust, millest
igaühe eest võis saada maksimaalselt 2 punkti. Histogrammilt (vt joonis 2)
ilmneb, et terminite mõistmine vastab üldjoontes normaaljaotusele: saadud
punktiarvud jäävad 9 ja 25 punkti vahele, kusjuures 2 inimest andis 9 õiget
vastust ja 5 inimest 25 õiget vastust. Keskmise mõistmise koondskoor on
17,45, standardhälbe (s) väärtus on 3,64 (N = 154). Sagedasim saadud punktiarv oli 18 (21 inimesel). Siinjuures jäid kõvera otspunktid katmata: punkte
0–8 ega 26–28 ei saanud ükski vastanu. Eeskätt on kõnekas asjaolu, et keegi ei
saavutatud maksimumtulemust. See toetab siinse töö hüpoteesi suhtes vastupidist tulemust: sõjanduse põhiterminitest võivad erinevalt aru saada ka ala
tippspetsialistid, sh õppejõud, kes tegelevad vastava valdkonnaga oma igapäevatöös. See, et keegi ei saavutanud miinimum- ega miinimumilähedast
tulemust, on ootuspärane: lisaks mõiste- või terminisüsteemiga mingisugusegi
varasema kokkupuute olemasolule on siit välja loetav konteksti toetav mõju.
25
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Joonis 2. Terminite mõistmise koondtulemused
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4.1. Väljaõppetausta ja teenistuskogemuse mõju
probleemsete terminite mõistmisele
Keelevälistest teguritest vaatlesin terminite mõistmist, suhestatuna uuringus osalenute auastme, teenistusstaaži, relvaliigi, haridustausta ja teenistuskohaga.
Tabel 3 kajastab vastajate eri tunnuste mõju terminite keskmisele mõistmisele. Selgub, et terminite mõistmine ei sõltu auastmest. Dispersioonianalüüs
(Anova test) näitab, et kõrgema auastmega ohvitseride keskmise mõistmise
skoorid on küll veidi kõrgemad, kuid skooride erinevus on väike (21 punktist 16 punktini; vt tabel 3) ja need ei anna statistiliselt olulist erinevust.
Sõltumatute valimite T-test näitab, et statistiliselt oluline pole ka vanem- ja
nooremohvitseride mõistmise skooride erinevus. Tausta arvestades on selline
tulemus loogiline. Keskmise mõistmise skoorid toetavad eeldust, et vanemohvitseride teadmiste-kogemuste pagas on suurem, kuid suurel osal vanemohvitseridest on sõjaväeline haridustee läbitud erinevates riikides. Sellest
johtub ka erinev väljaõppetaust. Üldse oli Kaitseväes ajal, mil 2014/2015.
aastaks vanemohvitseri auastmega ohvitserid läbisid sõjaväelise kõrghariduse
I astet, kiirete muutuste periood. See tähendas ühtlasi kontseptsioonide paljusust ja sellest tulenevaid erinevaid arusaamu mõistesüsteemist, millest omakorda tulenesid terminikasutuse erinevused. Statistiliselt olulise erinevuse
annab siiski skaala otspunktide kõrvutamine: nooremleitnantide-lipnike ja
kolonelleitnantide-kolonelide võrdlus (keskmise mõistmise skoorid vastavalt
16,88 ja 19,73; F [37] = 3,471, p = 0,019, seega p < 0,05).
Anova test ei näita statistiliselt olulist erinevust ka relvaliigilise kuuluvuse puhul. Statistiliselt olulist erinevust ei andnud ei kõigi esindatud relvaliikide omavaheline võrdlus ega jalaväelaste võrdlus teiste relvaliikide
esindajatega. Viimasel juhul oli jalaväelaste keskmise mõistmise skoor vaid
veidi kõrgem teiste relvaliikide esindajate omast (vastavalt 17,81, s = 3,72
ja 17,03, s = 3,56; vt tabel 3). Ühest küljest on selline tulemus eelduspärane:
terminivalimi näol on tegu jalaväe eriala põhiterminitega, kuid teisalt on
nende mõistmine ühendoperatsioonide kontekstis eelduspärane kõigis maaväe relvaliikides. Kui arvestada siiski asjaolu, et valim koosneb jalaväeterminitest, võiks arvata, et jalaväelased ka mõistavad neid paremini kui
teiste relvaliikide esindajad. Ometi ilmneb tulemustest, et vahe on väike ja
statistiliselt ebaoluline.
Pearsoni korrelatsioonikordaja väärtus näitab, et mõistmisega ei ole seotud ka teenistusstaaž (r = 0,00, p = 0,999). See tulemus on kooskõlas auastmete juures täheldatuga ja kinnitab järeldust, et karjääri pikkusel pole seost
mõistmisega.
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Tabel 3. Terminite keskmine mõistmine vastajate tunnuste võrdluses

Vastajate tunnused
Auaste

Relvaliik

Kõrgharidus

Magistrikraad

BDCOL

Keskmise Vastanute Standardmõistmise
arv
hälve
skoor

kol

21,00

1

.

kol-ltn

19,64

14

4,45

mjr

17,05

47

4,07

kpt

17,38

59

3,19

ltn

17,44

18

3,68

n-ltn

16,91

24

3,07

lpn

16,00

1

.

kokku

17,92

164

3,64

jalavägi, sh miinipildujad

17,81

90

3,72

teised relvaliigid

17,03

71

3,56

kokku

17,42

161

3,67

KVÜÕA põhikursus

17,72

104

3,31

sisekaitseakadeemia

18,40

11

4,53

tsiviilkõrgkool

16,03

36

3,97

sõjaväeline/riigikaitseline
välisriigi kõrgkool

18,70

11

4,17

kokku

17,71

162

4,00

kraadita, sh esimene KAK

16,75

79

3,29

KAK

18,53

32

3,98

tsiviilkõrgkool

17,29

15

4,75

omandamisel/lõpetamata

18,00

30

3,22

sõjaväeline/riigikaitseline
välisriigi kõrgkool

21,50

5

1,73

kokku

18,41

161

3,40

puudub

17,43

136

3,55

läbitud

19,86

17

3,68

läbimisel

14,71

7

2,98

kokku

17,30

160

3,40

ERIALAKEELE TÕHUSUSEST SÕJANDUSTERMINOLOOGIA NÄITEL

Vastajate tunnused
Teenistuskoht

45

Keskmise Vastanute Standardmõistmise
arv
hälve
skoor

KVÜÕA

18,98

44

3,30

BDCOL ja Scoutspataljon

16,46

14

4,14

peastaap

15,63

19

0,91

jalaväeüksused

16,85

55

3,11

muud pataljonid

17,43

24

4,23

KL

18,29

7

3,41

kokku

17,27

163

3,18

17,86

14

2,66

kompaniitasandi ülem (sh
patareiülem, kompaniiülema abi)

16,56

17

2,34

pataljoni-, brigaadiülem, KLi
malevapealik

16,00

8

5,61

staabiohvitser, sh välisteenistus

16,21

45

3,68

staabiülem, KLi maleva
staabiülem, väljaõppeohvitser

18,28

29

3,56

õppetöö ja teadus-arendustegevus
(KVÜÕA õppejõud, instruktor, erialakooli ülem, BDCOLi lektor)

20,39

18

2,75

KAK

17,91

26

3,38

BDCOLi õppur

14,71

7

2,98

kokku

17,24

164

3,37

Ametikoht rühmaülem

Kui teenistusstaaž, auaste ja relvaliik ei avalda terminite mõistmisele statistiliselt olulist mõju, siis haridustaustaga on olukord keerukam. Tabelist 3
ilmneb, et nii kõrghariduse kui magistrikraadi puhul on kõige kõrgem keskmise mõistmise skoor välisriikides hariduse omandanutel (vastavalt 18,70,
s = 4,17 ja 21,50, s = 1,73). Anova test näitab siiski, et välisriikides sõjaväelise kõrghariduse omandanud ei mõista termineid paremini võrreldes nendega, kes on saanud sõjaväelise kõrghariduse Eestis ja kes on sõjaväelise
kõrghariduseta. Sama tulemuse annab välisriikides sõjaväelise magistrikraadi
omandanute võrdlus Eestis sõjaväelise magistrikraadi saanute ja sõjaväelise
magistrikraadita ohvitseridega. Põhjuseks on ilmselt see, et mõlemas grupis
oli liiga vähe vastanuid. Samas näitab Anova test, et terminite mõistmisele
on statistiliselt oluline mõju BDCOLi õpingutel (F [2] = 5,287, p = 0,006).
Sõltumatute valimite T-testi põhjal võib järeldada, et BDCOLi läbimisel on
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mõistmisele statistiliselt oluline mõju (F [148] = 0,015, p = 0,011): kolledži
läbinud mõistavad termineid paremini kui need, kel vastavat haridust pole või
kel see alles omandamisel (keskmise mõistmise skoorid vastavalt 19,86 vs.
17,29). Samas ei anna statistiliselt olulist erinevust kolledži läbinute ja kolledžis veel õppivate ohvitseride võrdlus nendega, kes pole kolledžis õppinud.
Terminite mõistmist toetavad sõjaväelise kõrghariduse ja sõjaväelise
magistrikraadi olemasolu. Sõjaväelise kõrgharidusega vastanute keskmise
mõistmise skoor on 17,88 (vrd sõjaväelise kõrghariduseta vastanutel 16,06;
vt tabel 4). Sõltumatute valimite T-testi tulemus näitab, et see erinevus on ka
statistiliselt oluline (F [150] = 0,647, p = 0,01). Sõjaväelise magistrikraadiga
ohvitseride keskmise mõistmise skoor on 18,56 (vrd magistrikraadita vastanutel 16,83; vt tabel 4) ja ka nende erinevus on statistiliselt oluline (F [149] =
0,075, p = 0,004).
Tabel 4. Sõjaväelise kõrghariduse ja magistrikraadi mõju terminite mõistmisele

Sõjaväeline haridus
Sõjaväeline
kõrgharidus

Sõjaväeline
magistrikraad

Keskmise Vastanute Standardmõistmise
arv
hälve
skoor

sõjaväeline kõrgharidus
puudub

16,06

38

3,90

sõjaväelise kõrgharidusega

17,88

124

3,48

kokku

16,97

162

3,69

sõjaväeline magistrikraad
puudub

16,83

96

3,53

sõjaväelise magistrikraadiga

18,56

65

3,60

kokku

17,70

161

3,60

Sõjaväelise haridustausta olulisusele viitavad ka tabeli 3 andmed. Selgub, et
madalaim keskmise mõistmise skoor nii kõrghariduse kui magistrikraadiga
ohvitseride seas on just neil, kes on lõpetanud vaid tsiviilkõrgkooli (vastavalt
16,03, s = 3,97 ja 17,29, s = 4,75; vt tabel 3).
Märkimisväärne on, et sõjaväelise magistrikraadi omandanute (keskastmekursuse läbinute) keskmise mõistmise skoor on veidi kõrgemgi nende omast,
kel see alles läbimisel (vrd vastavalt 18,68, s = 3,99 ja 18,00, s = 3,22). Ühest
küljest on see ootuspärane tulemus: kraadi omandanud võiksid olla eelduspäraselt varustatud sügavamate ja mitmekülgsemate teadmistega kui need,
kes alles õpivad. Teisalt võinuks unustamisfaktorit silmas pidades eeldada, et
varem lõpetanute skoor on madalam kui nendel, kes hariduse omandamisel
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terminitega äsja kokku puutunud. Kõik keskastmekursusel olijad täitsid küsimustiku teisel semestril ja veidi vähem kui pool aastat pärast seda, kui neil
oli läbitud aine „Jalaväekompanii lahingutegevuse“ vastav etapp, samuti oli
kõigil neil äsja läbitud terminiõpetuse kursus. Selline tulemus võib johtuda
mitmest asjaolust. Näiteks võib olla, et vastanutel on olnud pärast kooli lõppu
just nende terminitega piisavalt kokkupuudet või siis oli õpingute ajal terminite talletamiseks pikaajalisse mällu piisavalt kinnistumisaega ja -võimalusi. Ent kindlasti viitab see ka aineloogika omandamise ja terminikasutuse
kinnistamise seosele.
Teenistuskohtade võrdluses näitab Anova test tabelis 3 toodud gruppide
vahel statistiliselt olulist erinevust (F [5] = 3,016, p = 0,013). Märkimist
väärib KVÜÕAs teenivate ohvitseride kõrgem keskmise mõistmise skoor
kui teistel Kaitseväe struktuuriüksustel (18,98, s = 3,30; tabel 3). Sõltumatute valimite T-test näitab, et statistiliselt oluline on erinevus KVÜÕA
ja Kaitseväe peastaabi vahel (F [55] = 0,364, p = 0,001) ning KVÜÕA ja
jalaväeüksuste vahel (F [92] = 0,040, p = 0,002). Statistiliselt oluline erinevus
ilmneb ka KVÜÕA ja BDCOLi-Scoutspataljoni vahel (F [52] = 0,303,
p = 0,029). Teiste Kaitseväe struktuuriüksuste mõistmise skoorid ei andnud ei KVÜÕAga ega omavahel võrrelduna statistiliselt olulist erinevust.
KVÜÕA skoori järel teisel kohal on Kaitseliidu skoor (18,29), kuid küsitletute vähesuse tõttu pole erinevus ühegi teise uuritava grupi suhtes statistiliselt oluline. Märkimisväärne on, et Kaitseväe peastaabi keskmise mõistmise skoor on uuritavatest gruppidest madalaim (15,63, s = 0,91). Selline
tulemus on ka mõistetav, kuna suur osa seal teenivatest kaitseväelastest ei
puutu oma igapäeva teenistusülesannetes nende terminitega kokku. Juhul kui
liigitada Scoutspataljon jalaväeüksuste alla ja BDCOL KVÜÕA alla, ei anna
Anova test gruppide vahel statistiliselt olulist erinevust. Statistiliselt olulise
erinevuse KVÜÕA kasuks annab sellise grupeeringu puhul aga KVÜÕA ja
BDCOLi võrdlus jalaväeüksustega (mõlemad jalaväebrigaadid, kõik jalaväepataljonid, sh Scoutspataljon; F [105] = 0,376, p = 0,028). KVÜÕA edumaa
teiste Kaitseväe struktuuriüksuste ees on ootuspärane: KVÜÕA üks rolle
omakeelse sõjateaduse arendamise keskmena on juurutada ühtset terminikasutust. Mõneti üllatav on siiski teiste jalaväeüksuste tulemus, mis osutus
KVÜÕAga võrreldes statistiliselt olulisel määral madalamaks, ehkki jalaväeüksuste puhul eeldaks nii mõistesüsteemi tundmist kui ka kursisolekut
terminiarenduses toimuvaga. Nimetatud tulemus viitab KVÜÕA ja üksuste
vahelisele lõhele, millest annavad tunnistust ka siinkirjutaja varasemad
uurimistulemused (uuringu ettevalmistusfaasis läbitöötatud õppematerjalid)
ning mida on terminiaruteludes tunnistanud ka erialainimesed ise.
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Nagu teenistuskohtade võrdluses, nii näitab Anova test ka ametikohtade
võrdluses statistiliselt olulist erinevust (F [7] = 3,991, p = 0,001). Kõige
kõrgem keskmise mõistmise skoor on ootuspäraselt õppetööga kokkupuutuvatel ohvitseridel, sh KVÜÕA ja BDCOLi lektoritel ning erialakoolide
ülematel (20,39, s = 2,75), kõige madalam skoor BDCOLis õppivatel ohvitseridel (14,71, s = 2,98; vt tabel 3). Teisel kohal on staabiülemad, sh Kaitseliidu staabiülemad (18,28, s = 3,56), ja kolmandal keskastmekursuse õppurid
(17,91, s = 3,38), kellele järgnevad peaaegu sama skooriga rühmaülemad
(17,86, s = 2,66). Nii eelmise teenistus- kui ametikoha mõju osutus Anova
testi tulemusel statistiliselt ebaoluliseks.
Andmeanalüüsi kaasasin ka olulisemad täienduskursused, mis eeldatavasti võiksid mõjutada ohvitseride terminikasutust ning terminite mõistmist: brigaadi staabiohvitseride kursuse ja nooremstaabiohvitseride kursuse
(vt tabel 5). Brigaadi staabiohvitseride kursuse või nooremstaabiohvitseride
kursuse läbimine ei andnud sõltumatute valimite T-testis statistiliselt olulist erinevust võrreldes nendega, kel mõlemad nimetatud kursused läbimata
(keskmise mõistmise skoor mitteläbinuil 17,68, s = 3,58 ja kummagi või
mõlema läbinuil 17,09, s = 3,79). Taoline tulemus on ootuspäratu: nimetatud
täienduskursused on Kaitseväes ühed olulisimad ohvitseride täienduskursused, mis peaksid eeldatavasti terminite mõistmist otseselt mõjutama.
Tabel 5. Terminite keskmine mõistmine olulisemate Eestis läbitud täienduskursuste
võrdluses

Eestis läbitud täienduskursused (BSOK, NSOK)
pole läbinud
läbitud kas kumbki või mõlemad
kokku

Vastanute Keskmise Standardarv
mõistmise
hälve
skoor
111

17,68

3,58

50

17,09

3,79

161

17,52

3,63

Üsna sarnane pilt avanes ka välisriikides läbitud täienduskursuste analüüsil. Põhilistest välisriikides läbitud täienduskursusetest, mille kestus oli
pikem kui üks kuu, nimetati enim erinevate erialade kaptenikursuseid (captains career course, CCC), ühendstaabiohvitseride kursust (joint staﬀ oﬃcer
course, JSOC) ning teiste väe- ja relvaliikide kursusi (US marine course,
USMC; vt tabel 6). Anova test näitab, et jalaväe, jalaväega seotud erialade ja
ühendväeliigi täienduskursuste läbimine teiste riikide õppeasutustes ei anna
siingi statistiliselt olulist erinevust: need, kes on läbinud vähemalt ühe viimati
mainitud täienduskursustest, ei mõista termineid statistiliselt olulisel määral
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paremini kui need, kel on välisriikides läbitud mõne teise relva- või väeliigi täienduskursused või kes pole väljaspool Eestit läbinud ühtki täienduskursust. Sõltumatute valimite T-test ei näidanud erinevust ka välisriikides
mõne täienduskursuse läbinute ja mitteläbinute vahel.
Nimetatud tulemus on ootuspäratu, kuna täienduskursused peaksid mõjutama ainetundmist ja seeläbi ka mõistesüsteemi omandamist – isegi kui õppetöö toimub inglise keeles ja ingliskeelsete terminitega. Seda, et süvitsi minev
erialane täiendusõpe mõjutab mõistmist ka juhul, kui õpe on toimunud inglise keeles, lubab järeldada BDCOLi lõpetanute mõistmistulemuste analüüs:
nende tulemused osutusid statistiliselt olulisel määral paremateks kui neil,
kes BDCOLi läbinud ei ole. Välismaal läbitud täienduskursuste mõju puudumisel võib ühe põhjusena tulla kõne alla kursuslaste liiga madal keeletase
selleks, et ainet omandada – hoolimata sellest, et üldjuhul eelneb kursustele
saamisele keeletaseme test. Kuna kursused on võrdlemisi lühiajalised, siis
võib olla, et piisav keeletase saavutatakse alles kursuste lõpul (kui üldse),
mistõttu kannatavad ka saadavad teadmised. Kursuste lühiajalisus võis mõjutada ka Eestis läbitud täienduskursuste mõju mõistmisele: mõlema puhul võis
teadmiste kinnistamiseks olla aeg liiga napp ja/või kursus liiga tihe.
Kõrgeim keskmise mõistmise skoor on selles võrdluses teiste relva- ja
väeliikide täienduskursuste läbinutel (18,18, s = 3,57), kuid erinevus esimesena nimetatud grupi vastavast näitajast (17,60, s = 3,95) ega mitteläbinute
näitajast (17,43 s = 3,55) pole nii suur ja sinna kuuluvaid inimesi pole nii
palju, et anda statistiliselt olulist erinevust.
Tabel 6. Terminite keskmine mõistmine olulisemate välisriikides läbitud täienduskursuste
võrdluses

Välisriikides läbitud täienduskursused
pole läbinud

Vastanute Keskmise Standardarv
mõistmise
hälve
skoor
115

17,43

3,55

jalaväe, jalaväega seotud erialade (sh luure,
merejalavägi) ning ühendväeliikide kursused
(nt JSOC)

35

17,60

3,95

teiste relva- ja väeliikide kursused

11

18,18

3,57

161

17,52

3,63

kokku
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4.2. Terminite mõistmise koondtulemused ning
mõistmise seos häirimise ja mõistmisraskuse konstateerimisega
Järgnevas alapeatükis vaatlen terminite mõistmise koondtulemusi suhestatuna probleemsusindeksiga ning toon välja huvitavamaid seiku terminite
mõistetavuse pingereas. Eraldi käsitlen seda, kuidas seostub terminite mõistmine häirimise ja mõistmisraskuse konstateerimisega.

4.2.1. Terminite keskmine mõistmine ja probleemsusindeksid
Tabelis 7 kajastuvad käsitletud 14 termini mõistmise keskmised tulemused
terminite kaupa (skaalal 0–2) ja probleemsusindeksid (skaalal 0–1; selle
arvutamise kohta vt täpsemalt metoodikaosast ja tabelist 2).
Tabel 7. Terminite keskmise mõistmise pingerida ja probleemsusindeksid
Termin

Keskmise
Standarhälve
mõistmise skoor

Vastanute arv

Probleemsusindeks (PI)

Vallutama

1,70

0,72

154

0,4

Hoidma

1,62

0,72

154

0,2

Löögiala

1,54

0,72

154

0,3

Raskuspunkt

1,43

0,91

154

0,4

Kanaliseerima

1,40

0,77

154

0

Siduma

1,39

0,92

154

0,2

Julgestama

1,35

0,67

154

0,2

Hõivama

1,34

0,94

154

0,4

Naastama

1,33

0,88

154

0,5

Lagundama

1,21

0,79

154

0,3

Edundama

1,01

0,89

154

0,5

Põhirõhk

0,99

0,75

154

0,2

Karpima

0,85

0,88

154

0,4

Nihustama

0,29

0,60

154

0,4

Nagu tabelist 7 näha, osutus kõige paremini mõistetavaks terminiks vallutama (skoor 1,70, s = 0,72), kõige halvemini mõistetavaks nihustama (0,29,
s = 0,60). Standardhälve näitab, et vastuste varieeruvus oli suhteliselt suur:
üks inimene mõistab paremini üht terminit, teine teist. Suurim standardhälve
oli terminil hõivama (0,94), väikseim terminil vallutama (0,72). Wilksi
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lambda väärtus näitab, et keskmiste tulemuste skooride erinevus – erinevus
kõige kõrgema skoori ja kõige madalama skoori vahel – on ka statistiliselt
oluline (F [13] = 46,062, p = 0,000). Seega on erinevused kõige paremini
mõistetava ja kõige halvemini mõistetava termini vahel suured ning terminite
mõistmise tulemuste pingerida kajastab statistiliselt olulisi ja suuremahulisi
erinevusi. Keskmiste mõistmise skooride vahelise erinevuse olulisust kinnitab ka osalise eta ruudu kõrge väärtus (0,809).
Skaala otspunktid ehk kõige paremini ja kõige halvemini mõistetav
termin (vastavalt vallutama ja nihustama) on iseenesest suhteliselt ootuspärane tulemus. Siiski on märkimisväärne, et madalaima probleemsusindeksiga termin kanaliseerima (probleemsusindeks 0; vt tabel 7) on tabelis
viiendal kohal, kusjuures vallutama probleemsusindeks oli 0,4 – sama mis
kõige halvemini mõistetud terminil nihustama. Sellistest tulemustest võib
järeldada, et terminite mõistetavus ei ole otseses seoses teguritega, mida on
erinevates terminoloogiakäsitlustes peetud terminoloogia põhiprobleemideks ja terminoloogilisteks kitsaskohtadeks (nt sünonüümia, polüseemia,
kujundlikkus-mittekujundlikkus). Iga termini juures annab nende tegurite
kombineerumine erinevaid tulemusi, kusjuures see, milline/millised nendest
teguritest konkreetse termini puhul kõige enam mõjule pääseb/pääsevad,
sõltub erinevatest (nii keelesisestest kui -välistest) asjaoludest. Sellest, miks
tulemused sellisteks osutusid, tuleb põhjalikumalt juttu järgmises, terminiomaduste mõju käsitlevas alapeatükis. Teiseks selgub ka, et terminite mõistmine ja hinnang sellele, kas termin häirib või tekitab mõistmisraskust, ei ole
korrelatsioonis (täpsemalt vt alaptk 4.2.2).
Mittestandardsetest terminitest oli ootuspäratu löögiala suhteliselt hea
mõistetavus (keskmine skoor 1,54, seega mõistetavuselt kolmandal kohal):
lisaks sellele, et tegu on mittestandardse terminiga, on termini ja mõiste
vahekorda mõtestatud vähemalt kuuel erineval moel61. Samuti ei nimetatud
seda kuigi sageli häirivana ega mõistmisraskust tekitavana (vastavalt 20 ja
15 korral). Ilmselt andsid siin vajaliku mõistmisankru kontekst ja/või taustteadmised. Ootuspärane oli, et uudissõnu mõistetakse üldiselt kehvemini: nii
naastama, lagundama, edundama, karpima kui nihustama paiknevad kõik
tabeli teises osas. Arvestades mõistetavuse pingerida ning asjaolu, et terminite hõivama ja julgestama keskmise mõistmise skoor on põhimõtteliselt
sama mis terminil naastama (tabel 7), on viimase mõistetavus siiski oodatust
parem. Teiseks on huvitav seik, et naastama on kõige paremini mõistetud
uudissõna, ent nii häirivuse kui mõistmisraskuse konstateerimise pingereas
61

Selle kohta vt täpsemalt Hendrikson 2014a, lk 115.
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on see nihustama järel teisel kohal. Häirivana nimetas terminit ligi kolmandik
vastanutest (53 vastanut), mõistmisraskust tekitavana 75 vastanut. Ilmne on,
et kõnealuse termini puhul andis piisava mõistmisvihje kontekst.
Metafoorsete terminite karpima ja kanaliseerima puhul eeldanuks kohta
pingereas ülalpool. Mõlemal juhul võiks eeldada, et tegu on piisavalt läbipaistva kujundiga, lisaks on kanaliseerima juurdunud62 ning hõlpsasti tagasi
viidav inglise vastavale terminikujule. Karpima on ka nii häirimise kui
mõistmisraskuse pingereas kolmandal kohal (naastama järel; ligi kolmandik
vastanutest pidas seda terminit häirivaks ja mõistmisraskust tekitavaks).
Termini raskuspunkt suhteliselt hea mõistmine – arusaamine, et see osutab
mõistele, mille inglise vaste on main eﬀort – on väärt eraldi esiletõstmist.
Nimetatud termini keskmise mõistmise skoor on 1,43, mis tähendab tabelis ootuspäratult head, 4. kohta. Tegu on nimelt terminiga, mille osutust on
standardimise käigus muudetud (olnud käibel main eﬀort’i vastena, nüüd
centre of gravity vaste). Sellise tulemuse juures mängib suure tõenäosusega
rolli seik, et nimetatud mõisted pole lähimõisted, vaid asuvad terminisüsteemis teineteisest suhteliselt kaugel. Seega andsid kontekstuaalsed teadmised
vastajale eeldatavasti vajaliku mõistmisvihje. Termin hõivama, mille ajalugu
on sarnane raskuspunktiga (algselt inglise termini seize, nüüd occupy vaste),
paikneb seevastu tabeli keskel, kuigi mõistetavusskoor pole oluliselt madalam (1,34).

4.2.2. Terminite häirivus, mõistmisraskuse konstateerimine ning
nende seos mõistmisega
Kui vaadata seda, kui paljusid inimesi üks või teine termin häiris, siis selgub,
et veidi enam kui pool vastanutest (76 vastanut) nimetas häirivana kuni üht
terminit. Seejuures ligi kolmandikku vastanutest (48 vastanut) ei häirinud
ükski termin. Kaht inimest häirisid analüüsitavast terminivalikust pooled (st
7 terminit). Kõige enam nimetati häirivana kaht terminit (33 vastanut).
Kuni ühte terminit pidas mõistmisraskust tekitavaks veidi vähem kui
kolmandik vastanutest (44 inimest), neist 19 ei maininud ühtki terminit. Oli
ka üks inimene, kes nimetas mõistmisraskust tekitavaks 10 terminit 14st.
Nagu ka häirimise puhul, oli sagedasim mõistmisraskust tekitanud terminite
arv kaks terminit.
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Vt nt Paimla 2007, lk 61–62.
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Terminite lõikes oli veidi ootuspäratu see, et ei esinenud ühtegi terminit,
mida ei oleks nimetatud häirivana või mõistmisraskust tekitavana. Eelduspäraselt pidasid vastajad kõige häirivamaks uudissõnu ja ühtlasi kaheldi
neis enim. Nihustama ja naastama häirisid ligi kolmandikku (vastavalt 63
ja 53 vastajat), kusjuures nende mõistmisraskusskoorid olid veel kõrgemad
(vastavalt 94 ja 75). Kolmandal kohal on mõlema näitaja poolest uudissõna
karpima (häiris 41 korral, mõistmisraskust nenditi 53 korral). Nii häirimise
kui mõistmisraskuse konstateerimise skaalal järgnesid mittestandardsed
terminid: sama osutusega raskuspunkt ja põhirõhk. Kuigi vahed on väikesed, on siiski huvitav asjaolu, et raskuspunktis kaheldi rohkem (44 korda, vs.
põhirõhk 40 korda), kuid häirivamaks osutus põhirõhk (39 korda, vs. raskuspunkt 32 korda). Uudissõnadest peeti vähim häirivaks ja vähim mõistmisraskust tekitavaks terminit lagundama (nimetanud vastavalt 15 ja 20 vastanut). Üldse olid vähim häirivad terminid hoidma ja siduma (mõlemat mainiti
ühel korral), vähim mõistmisraskust tekitavaks peetud terminid hoidma ja
kanaliseerima (nimetatud vastavalt 3 ja 5 korral).
Lisaks mittestandardsetele terminivariantidele löögiala (resp. hävitusala)
ning põhirõhk ja raskuspunkt (resp. põhipingutus) põimisime teksti ka teisi
õppematerjalides varieerunud, mittestandardseid terminivariante, mille kohta
eraldi küsimust ei esitatud. Sellised terminivariandid olid ülema lahinguidee
(tähenduses ’ülema kavatsus’) ja eesmärk (tähenduses ’ründeobjekt’). Nende
lisamise eesmärk oli saada aimu, kas nende varieerumist (kasutamist standardist erinevalt) üldse märgatakse ning kas see häirib erialainimest ja/või tekitab mõistmisraskusi. Kuna lahinguolukord eeldab kiiret ja ühest mõistmist
ning võimalikult ühemõttelist kommunikatsiooni, võivad ka väiksemad
mõistmisraskused osutuda probleemiks (sh nõuda lisaaega). Nende variantide
kasutamist nimetas häirivana vaid kaks ohvitseri (üks neist keskastmekursuse
juba läbinud, teisel oli sel ajal keskastmekursus pooleli). Mõistmisraskust
tekitavaks sellist varieerumist ei peetud.
Häirimise, mõistmisraskuse konstateerimise ja mõistmise seose kindlakstegemiseks kasutasin korrelatsioonianalüüsi. Pearsoni korrelatsioonikordaja
näitab, et ootuspäraselt on häirimise ja mõistmisraskuse konstateerimine
omavahel korrelatsioonis (r = 0,405) ning see tulemus on ka statistiliselt
oluline (p = 0,000, seega p < 0,05). Siinjuures aga ei ole kumbki neist seotud mõistmisega (seos häirimisega: r = 0,098, p = 0,233; seos kahtlemisega:
r = 0,039, p = 0,632).
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4.3. Terminiomaduste mõju mõistmisele
Järgnevas alapeatükis tuleb vaatluse alla see, kuidas mõjutavad vanemate ja
uuemate terminite mõistmist hüpoteesis nimetatud terminiomadused: sünonüümia, polüseemia, inglise motiveeritus, standardsus, kasutusaeg, uudiskeelendilisus ja kujundlikkus.
Analüüsist jäi välja termin nihustama, kuna 164 vastanust 92 puhul loeti
vastus kodeerijaile arusaamatuks. Arusaamatuks loetud vastuste hulk tingis
ka selle, et kõnealuse termini keskmise mõistmise skoor osutus madalaimaks
(0,29 punkti 2st; vt tabel 7). Nii suure hulga arusaamatuks loetud vastuste
taga on erinevaid põhjusi. Esiteks on termin juba iseenesest väga laia mõistemahuga (peegeldab suuresti tänapäeva sõjapidamisteooria, manööversõjapidamise põhimõtteid). Teisalt selgitasid ka vastajad terminit nii laialt, et
vastus jättis kas liiga palju tõlgendusruumi (nt „nikastab nad paigast ära“,
„vastane ei saavuta oma eesmärki“) ja/või sobinuks mõnele teiselegi lahingutoimingule (nt „takistab vastase tegevust“, „suunata muule alale, et vastane
ei saaks täita oma peaülesannet“).
Ülejäänud 13 terminit analüüsisin esmalt kasutusajast lähtudes (kasutusaeg selles tähenduses viis aastat või vähem vs. üle viie aasta; edaspidi vastavalt uuemad terminid ja vanemad terminid). Vanemateks terminiteks loetud
termineid oli seitse: raskuspunkt, põhirõhk, kanaliseerima, julgestama, löögiala, siduma ja hoidma, uuemad terminid olid vastavalt vallutama, karpima,
edundama, hõivama, lagundama ja naastama.
Vanemate terminite mõistetavus on ootuspäraselt parem kui uuematel:
nende keskmise mõistmise skoor on 1,38 (s = 0,34) ja uuematel 1,24 (s = 0,41).
Ühe valimi T-test näitab, et vanemate terminite parem mõistetavus on ka
statistiliselt oluline (t = 5,095, p = 0,000). Anova testist selgub, et uuemate
terminite puhul mõjutab mõistmist statistiliselt olulisel määral sõjaväelise
kõrghariduse olemasolu (F [1] = 10,125, p = 0,002), vanemate puhul pole
see statistiliselt oluline.
Niisiis sõltub uuemate terminite mõistmine olulisel määral esmajoones
sellest, kas nendega ollakse väljaõppe käigus kokku puutunud või mitte –
seega eeskätt keelevälistest teguritest. Edasises võetakse vaatluse alla nii
vanemad kui uuemad terminid, samas pidades silmas seda, et uuemate terminite puhul avalduvad keelelised tegurid teisejärgulisena. Terminiomadusi,
mille suhtes mõistmist vaatlen, on uuemate terminite puhul seitse (sünonüümia, polüseemia, inglise motiveeritus, standardsus, uudiskeelendilisus
ja kujundlikkus), vanemate terminite puhul kuus (sünonüümia, polüseemia,
inglise motiveeritus, standardsus ja kujundlikkus). Vanemate terminite
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analüüsist jääb välja uudiskeelendilisus, kuna vanemate terminite hulgas
polnud uudissõnu (kõik uudissõnad on ühtlasi uuemad terminid).

4.3.1. Vanemate terminite mõistmine
Vanemateks loeti järgmised terminid: raskuspunkt, põhirõhk, kanaliseerima,
julgestama, löögiala, siduma ja hoidma. Mõistmise keskmiste skoorid näitavad, et vanemate terminite puhul on kahe terminiomaduse mõju hüpoteesiga
samas suunas (sünonüümia, standardsus) ning kolme mõju vastupidises suunas (inglise keelest motiveeritus, polüseemia, kujundlikkus; vt tabel 8). Seejuures ei ole polüseemia mõju statistiliselt oluline.

Motiveeritus
ingl k-st

Mittemotiveeritus ingl k-st

Mittestandardijärgne termin

Standardijärgne termin

Kujundlik
termin

Mittekujundlik
termin

164

163

159

162

160

159

163

158

164

Keskmise
mõistmise
skoor

1.33

1.44

1.39

1.38

1.49

1.24

1.33

1.42

1.34

1.47

Mediaan

1.25

1.33

1.50

1.40

1.50

1.33

1.33

1.50

1.40

1.50

Standardhälve

0.47

0.44

0.56

0.38

0.43

0.43

0.51

0.41

0.40

0.50

Polüseemia

158

Sünonüümia
puudub

Vastanute
arv

Näitajad

Sünonüümia

Polüseemia
puudub

Tabel 8. Vanemate terminite keskmine mõistmine termineid probleemseks muutvate tegurite kaupa63

Ühe valimi T-test64 näitab, et sünonüümia puudumise positiivne mõju vanemate terminite mõistmisele on ka statistiliselt oluline (t = 3,258, p = 0,001).
Teisisõnu: sünonüümideta termineid mõistetakse oluliselt paremini kui neid,
millele viitava mõiste kohta on käibel mitu erinevat terminit.
Sünonüümidega vanemateks terminiteks loetud terminid olid raskuspunkt,
põhirõhk, löögiala ja siduma, sünonüümideta kanaliseerima, julgestama ja

63

Tabelites 8 ja 9 tähistab keskmise mõistmise skooride real bold-kiri skoore, mille erinevus
on hüpoteesiga samas suunas, kaldkiri neid, mis on vastupidises suunas, ning markeerimata
kiri statistiliselt mitteolulist erinevust.
64
Kõigi nimetatud terminiomaduste mõju vaatlen siin ja edasises ühe valimi T-testi abil.
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hoidma. Siinjuures on kõik mittestandardsed terminid (raskuspunkt, põhirõhk
ja löögiala) ühtlasi sünonüümidega. Samuti kattusid suuresti sünonüümidega
terminid ja standardijärgsed terminid: kanaliseerima, julgestama ja hoidma
olid nii sünonüümideta kui standardijärgsed terminid, lisaks oli standardijärgne ka sünonüümidega siduma (vrd fikseerima). Võib oletada, et terminite
selline kattumine kahe nimetatud mõõdiku vahel resoneerus ning mõjutas
ka mõistmisskoore ja statistilist olulisust. Kuna standardsus ja sünonüümia
on vähemalt kõnealuste terminite puhul põimunud ning vastavad terminid
langevad suures osas kokku, käsitlen neid koos.
Nagu sünonüümialgi, nii on ka standardsusel vanemate terminite mõistmisele statistiliselt oluline positiivne mõju (t = 2,788, p = 0,006). Seega võib
eeldada, et eelnimetatud terminite mittestandardsus oli üks mõistmisraskust
tekitavaid asjaolusid. Näiteks peegeldavad ebalust termini löögiala osutuses
küsimustiku IV, mõistmisraskuste ossa lisatud kommentaarid: “Löögialasse
=> hävitusala?“, „Minu jaoks uus (hävitusala)“; „Hävitusala on selgem“;
„Löögiala – hävitusala mõiste on juba olemas“. Kuigi tulemustest selgub,
et vastajate nenditud mõistmisraskuse ja tegeliku mõistmise vahel polnud
seost (vt ptk 4.2.2), on vähemalt osast sellistest vastustest välja loetav, et
kuigi vastus oli õige, võis sellele eelneda pikem või lühem mõttepaus, mis
probleemses situatsioonis võib kalliks maksma minna.
Löögiala keskmise mõistmise skoor (1,54, millega see paigutus kolmandale kohale) ja lisatud kommentaarid lubavad oletada, et hoolimata väljaloetavast ebalusest andis suure osa vastuste puhul vajaliku mõistmisvihje
(samaviitelisus terminiga hävitusala) kas (kon)tekst ja/või taustteadmised.
Näiteks on kõigi järgnevate selgituste autorid kas keskastmekursuslased või
BDCOLi õppurid: „arusaadavam oleks HÄVITUSALA“; „Kui, siis mõiste
LÖÖGIALA. Tavaliselt on TAPMISALA või HÄVITUSALA.“; „KZ [killing
zone’i] suunamine“; „Tulega vastase hävitamine, killing zone“. Vastused
peegeldavad niisiis standardijärgse variandi hävitusala juurdumust, kusjuures
lugejat suunatakse „õige“ keelekuju juurde. Ometi ei nimetatud terminit väga
sageli ei häiriva ega mõistmisraskust tekitavana (vastavalt 20 ja 15 korral).
Terminid raskuspunkt ja põhirõhk olid paralleelselt käibel enne põhipingutuse vastuvõtmist ning löögiala enne hävitusala vastuvõtmist, mis
ometi ei ole välistanud nende rööpkasutust. Seega on ka siin sünonüümia
ja mittestandardsus omavahel seotud ja seostuvad mõistesegadike tekkega:
standardimise käigus uute terminite väljapakkumine tekitab sünonüümiat,
mis võib omakorda tekitada mõistesegadiku või vähemalt kahtlusi terminivariantide samaviitelisuses.
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Termini siduma vastustest võib järeldada, et rööpterminist fikseerima tekitas rohkem mõistmisraskusi lähimõiste karpima (ingl contain). Esmalt viitab
sellele seik, et ligi 20% vastajatest (31 ohvitseri 164st) on need kaks segi
ajanud ja valinud terminile siduma lähimõistet märkiva karpima selgituse.
Arvestades asjaolu, et karpima keskmise mõistmise skoor oli nihustama järel
tagantpoolt teine (0,85), siis ilmselt kallutas see asjaolu ka termini siduma
mõistmist. Terminite siduma ja karpima vahekorra käsitlemine sünonüümia
all on loogiline ka seetõttu, et lisaks sassiajamisele esineb vastuseid, kus neid
ongi peetud sünonüümideks või millest on välja loetav sünonüümiakahtlus
või siis jäetakse nende vahekord (nimme?) ebaselgeks. Näiteks selgitati ka
lahingutoimingut karpima nii mõnigi kord (33 korral) siduma või viimase
argikäibel oleva sünonüümi fikseerima kaudu (nt „Seob vastase Ateena
alal“; „Üksus on ﬁkseeritud, eraldatud, ja ei avalda mõju teistele omadele
üksustele“). Karpima selgituses on ka vastuseid, kus need üsna selgesõnaliselt samastatakse (13 korral; „/…/ Karpida asemel oleks võinud olla siduma
(ﬁx)“; „Fikseerida sünonüüm“; „Siduma on selgem [kui karpima]“).
Märkimisväärne on, et siduma mõisteselgituse valikul esines vastuseid,
mille põhjenduses viidati nii sünonüümile fikseerima kui inglise vastele
(„tuletasin sõnast fix“) või laiendati põhjendust käibel oleva sünonüümi
abil („ﬁkseeriv ja ei piira tegevusvabadust“), aga valiti sellegipoolest vale,
st termini karpima selgitus. Siitki võib järeldada, et siduma mõistmisel
mängis olulist rolli lähimõistega karpima tekkiv mõistesegadik: näib, et inglise contain vastena ongi olnud käibel ka siduma. Sellise järelduse kasuks
kõneleb veel kaks seika. Esiteks kõrvutus saksa keelega: contain vasteks on
saksa keeles binden, mille otsetõlkeline eesti vaste on siduma, samas on inglise fix (eesti k siduma) vaste aga fixieren65. Teiseks on tähelepanuväärne, et
analoogse lahenduse on eelviidatud manuaalist sõltumatult – aastal 2007 –
pakkunud eesti keeles välja Raigo Paimla jalaväetaktika termineid korrastavas magistritöös: termini contain vasteks siduma, fix vasteks fikseerima66.
Siduma raskesti mõistetavusel võis oma osa olla ka asjaolul, et küsimus
oli valikvastustega. Vastajatel oli võimalus valida kolme selgituse vahel, kusjuures karpima ja siduma selgitused olidki mõistete sarnasuse tõttu sarnased (vrd: „vastase üksuse liikumise ärahoidmist määratud alal määratud aja
vältel, selleks et vastane ei saaks tegutseda oma lahinguplaani järgi“ ning
„vastase üksuse liikumise piiramine kindla maa-alaga, kusjuures ala piires
võib vastane liikuda“).
65
66

Task Verbs 2013, pp. 10, 22.
Paimla 2007, lk 61–62.
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Ka sünonüümsetena kasutatud terminid põhirõhk ja raskuspunkt on
ühtlasi mittestandardijärgsed, mis on main eﬀort’i eesti vastetena olnud
käibel enne põhipingutuse vastuvõtmist. Nagu analüüsitud õppematerjalidest selgub, on paralleelvariantidena kasutusel praegugi. Võib oletada,
et siingi on sünonüümia ja mõistesegadiku üks tekkepõhjuseid standardimine. Märkimisväärne on seik, et raskuspunkti keskmine mõistmine on
1,43, millega see jäi neljandale kohale, sellal kui põhirõhu ja raskuspunkti
samaviitelisusest arusaamise skoor on 0,99 (tagantpoolt kolmas; vt tabel 7).
Siin võis olla erinevaid põhjusi. Kõigepealt võis rolli mängida küsimuste
sõnastus: raskuspunkti küsimus oli valikvastustega, mistõttu võis olla kergem
pakkuda õiget vastust. Põhirõhu küsimus – mille poolest erinevad raskuspunkt ja põhirõhk ning mis eeldas vastust, et erinevust polegi – võis osutuda liiga ootuspäratuks. Ometi peegeldub vastustest, et põhjus ei olnud vaid
küsimuse esitamise vormis: näiteks esines vastuseid, kus vastati õigesti, kuid
terminit nimetati mõistmisraskuse osas (nt: „Kui põhirõhk = raskuspunkt,
siis sain aru“). Kuigi vahed on väikesed, on siiski huvitav asjaolu, et raskuspunktis kaheldi rohkem (44 korda, vs. põhirõhk 40 korda), kuid häirivamaks
osutus põhirõhk (39 korda, vs. raskuspunkt 32 korda; häirimise ja mõistmisraskuse seose kohta vt alaptk 4.2).
Ilmneb, et nii sünonüümide olemasolu kui termini mittestandardsus on
mõistmisega negatiivses seoses: sünonüümidega termineid ja mittestandardseid termineid mõistetakse halvemini. Nagu eespool selgus, on uuemates terminikäsitlustes peetud sünonüümiat erialakeele loomulikuks osaks (vt ptk 2).
Ometi selgub sõjanduskeele näitel, et sünonüümia ja mittestandardsusega
seostub ka mõistesegadike teke67. Erinevatel aegadel erinevatest keeltest laenatud vm erineva taustaga terminid võivad tekitada olukorra, kus termini
täpne osutus pole erialainimesele enam selge. Selle lõhe võivad küll kompenseerida (kon)tekst ja erialateadmised, kuid tulemused näitavad, et mitte
alati. Probleemi ei pruugi lahendada ka standardimine, kuna rööpvariandid
on (vähemalt mingi aja vältel) veel kasutuses. Lisaks, nagu näidetest selgus,
võib standardimise mõju olla ka oodatule vastupidine: juhul kui standard
läheb vastuollu senise kasutusega, võib see segaduse vähendamise asemel
probleeme juurde tekitada.
Hüpoteesiga väidetust erinevalt selgus, et vanemate terminite puhul on
nii inglise keelest motiveerituse kui kujundliku motiveerituse puudumisel
mõistmisele statistiliselt oluline positiivne mõju. Küsitlustulemused näitavad, et ootuspäratult mõisteti valimis olnud, inglise keelest mittemotiveeritud
67

Vt ka Hendrikson 2014a, lk 114–118.
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termineid statistiliselt olulisel määral paremini kui inglise keelest motiveerituid (t = –7,201, p = 0,000).
Inglise keelest mittemotiveeritud vanemateks terminiteks lugesin termineid
raskuspunkt, siduma, löögiala ja hoidma, motiveerituteks termineid põhirõhk,
kanaliseerima ja julgestama. Sellel, miks inglise keelest mittemotiveerituiks
loetud termineid mõisteti paremini, võib olla erinevaid põhjusi.
Esiteks on ilmne, et mõistmisel on inglise motivatsioonist abi vaid juhul,
kui vastaja on puutunud inglise terminiga väljaõppe käigus või välisteenistuses (sh välisoperatsioonil) kokku. Tabelist 6 selgub, et välisriikides
õppinutel on keskmise mõistmise skoor küll märksa kõrgem kui teistel
(magistrikraadi omandanutel 21,5, kõrghariduse omandanutel 18,7). Kuna
välisriikides õppinuid oli vähe, siis ei pääse mõju siin esile ega ole statistiliselt oluline.
Statistiliselt olulise erinevuse andis Anova testis BDCOLi läbimine
(F [2] = 5,287, p = 0,006). Nendel, kelle eelmine teenistuskoht on olnud
BDCOLis, Scoutspataljonis või välisteenistuses, on mõistmise skoorid keskmisest kõrgemad (vastavalt 18,60, 17,57 ja 20,00), kuid vastajate vähesuse
tõttu on needki statistiliselt ebaolulised. Ometi lubavad mõistmisskoorid
oletada, et õpingud välisriikides on toetanud terminite mõistmist. Mõistagi
ei saa välistada võimalust, et välisriikidesse on saadetud õppima teistest
nutikamad ohvitserid. Scoutspataljon kui omamoodi eliitväeosa koondabki
eelduspäraselt võimekamaid ohvitsere, kelle väljaõppes on olulisel kohal
planeerimine ja käskude vormistamine, mistõttu lahingutoiminguid märkivate terminitega puututakse ka tihedamalt kokku. Kui arvestada siiski asjaolu,
et Scoutspataljonis toimub väljaõpe suuresti inglise keeles, siis seose loomine
(uudse) omatermini ja ingliskeelse termini vahel põhineb eeldatavasti eeskätt
teenistuskogemusel ja erialaloogikal. Sama kehtib BDCOLi lõpetanute kohta,
kelle keskmise mõistmise skoor osutus Anova testis BDCOLi mittelõpetanutest statistiliselt olulisel määral paremaks (F [2] = 5,278, p = 0,006; vt
täpsemalt ptk 4.1).
Seega toetab BDCOLis õppimise näide oletust, et erialaloogika omandamine toetab terminite mõistmist isegi juhul, kui õpe on toimunud võõrkeeles.
Huvitav on siiski asjaolu, et teenistuskohtade võrdluses näitas sõltumatute
valimite T-test KVÜÕA ja BDCOLi-Scoutspataljoni skoori võrdluses statistiliselt olulist erinevust (F [52] = 0,303, p = 0,029). Teisisõnu: kui BDCOLi
eesti õppuritele lisada teised BDCOLis teenivad eestlastest ohvitserid ja
Scoutspataljoni ohvitserid, siis nende keskmise mõistmise skooride erinevus
on KVÜÕA õppejõududest-teadustöötajates moodustatud grupiga võrreldes
statistiliselt olulisel määral madalam. Siitki saab järeldada, et ainuüksi inglise
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keeleruumiga kokkupuude ei pruugi tagada terminite mõistmist: määrav näib
olevat just nimelt pikema erialase hariduse mõju.
Inglise keeleruumiga (lähiminevikus) kokkupuutumine peegeldub ka
vastustes. Nii tõid raskuspunkti ja põhirõhu inglise analoogiat sageli esile just
inglise väljaõppetausta ja/või teenistuskogemusega ohvitserid, samuti need,
kes olid magistrikursuse jooksul äsja teema läbinud. Vastustest on adutav, et
õiget vastust andes toetuti (muuhulgas ka) inglise analoogiale. Näiteks äsja
Scoutspataljonis teeninud ohvitseri vastus: „Ma tõlgiks mõlemad [põhirõhk
ja raskuspunkt] kui main eﬀort“, BDCOLis teeniva ohvitseri vastus: „Põhirõhk ja raskuspunkt on minu hinnangul seotud üksusega maastikul (main
eﬀort). Ehk ülesande täitmiseks vajalik peamine jõupingutus, COG – seotud
pigem võitlusvõime, kohanemisega uue olukorraga“. Terminite vahekorda
komplitseerib, ent samas aitab tekkinud segadikku selgitada seik, et raskuspunkt on inglise main eﬀort’i vastena tulnud kasutusele saksa keele vahendusel (Schwerpunkt)68. Seega võis saksa keele valdajaile ja neile, kel see seos
õpingutest meeles, anda mõistmisvihje saksa vaste: „Raskuspunkt = schwerpunkt on kas üksus või maa-ala“ (keskastmekursuslase vastus). Huvitava
alamhulga moodustasid näiliselt vastuolulised vastused, kus nenditi terminite
samaviitelisust, ent kuna tekstis on kaks erinevat terminikuju, püüti vastust
laiendada ja leida nüansivahet: „Ei erine. Raskuspunkt sobib rohkem maastiku või toimingu kohta, põhirõhk (põhipingutus) üksuse kohta“ (keskastmekursuslase vastus). Viimati osundatud vastus kinnitab seika, et sõna punkt
näib seostuvat eeskätt füüsilise ruumiga (kindel koht või ala), kuigi seda
võiks hõlpsasti tõlgendada ka kujundlikult69.
Kodeerimisel lugesime hägusateks ülediferentsivad vastused: vastused,
kus põhirõhku ja raskuspunkti konteksti põhjal eristati (harilikult üksuse
ja maa-ala tähendus). Samas on välja loetav, et teksti mõistmist see üldjuhul ei takistanud: „Raskuspunkt COG on üksuse jaoks olulisim ala, probleemne ülesande täitmiseks; Põhirõhk on üksus, raskuspunkt on ala, main
eﬀort“. Seejuures kalduti raskuspunkti seostama ekslikult inglise centre of
gravity’ga. Niisiis näib, et siinsel juhul ei takista mõistmist ka (näiline) ülediferentsimine. Ülediferentsimist ehk vastuseid, kus vastaja kõnelauseid
68

Vt Lind, William S. 1985. Maneuver Warfare Handbook. New York: Westview Press,
p. 17. [Lind 1985]
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Ka manööversõjapidamise teoreetik W. S. Lind rõhutab, et Schwerpunkt’i ei tohiks seostada
kohaga kaardil, ja peab sellist tõlgendust suisa ohtlikuks: „This [Schwerpunkt] is sometimes
translated as “point of main effort”, but such a translation is dangerous. It is not a point on a
map.” Schwerpunkt on Lindi järgi faktor, mille abil ülem arvab saavutavat otsustavat edu ning
milleks on harilikult just üksus. Vt ibid.
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mõisteid konteksti põhjal eristas, oli 43% (71 vastanut 164st). Seega kehtib
vastupidinegi: ka eksitav inglise motiveeritus ei pruugi mõistmist takistada,
kuna esile pääsevad muud, (kon)tekstilised tegurid. Sama kehtib termini
hoidma (vrd ingl retain) kohta, mis on samuti inglise keelest eksitavalt motiveeritud, kuid paiknes sellegi poolest koondmõistmise skaalal kolmandal
kohal. Inglise eeldatav vaste hold pole enam lahingutoiming70, mis vähendab
ühtlasi võimalust, et eksitav motiveeritus saaks mõistmist otseselt mõjutada.
Tähelepanuväärne on, et erinevalt teistest inglise keelest mittemotiveeritud
terminitest raskuspunkt, siduma ja löögiala ei toodud hoidma puhul inglise
vastet kordagi esile (esimeste kohta vt näiteid eestpoolt).
Eelöeldust on järeldatav, et asjatundjale võib inglise analoogia funktsioneerida ankruna juhul, kui tegu on mittestandardse termini ja/või mõistesegadikuga (vt ka eestpoolt raskuspunkti ja põhirõhu ning siduma ja karpima
käsitlust). Ometi ei taga inglise motiveeritus mõistmist ega kompenseeri
lünklikke erialateadmisi või unustamisfaktorit. Meenutagem siin eeltoodud
näiteid, kus inglise keelest mittemotiveeritud termini siduma mõisteselgituse
põhjenduses viidati küll inglise vastele („tuletasin sõnast fix“) või laiendati
põhjendust vastava laensõna abil („ﬁkseeriv ja ei piira tegevusvabadust“),
aga valiti sellegipoolest vale, st termini karpima selgitus. Sama järelduseni
viivad inglise keele suhtes motiveeritud termini kanaliseerima selgitused,
kus antakse mõistele standardiga võrreldes vastupidine selgitus (näiteid vt
järgmisest, kujundlikkust käsitlevast alaosast).
Ka mõistetavuselt kolmandal kohal oleva löögiala puhul hakkas silma, et
õigetes vastustes nimetati nii mõnigi kord inglise vastet (20 juhul), kusjuures
sellised vastajad olid kas keskastmekursuse õppurid, keskastmekursuse alles
läbinud või siis BDCOLi taustaga ohvitserid: „KZ [killing zone’i] suunamine“; „Tulega vastase hävitamine, killing zone“. See kinnitab eelmises lõigus nimetatud tähelepanekut, et inglise vastest kaldutakse tuge või kinnitust
otsima juhul, kui terminite osutussuhe on vastaja jaoks probleemne või kui
tegu on mõistesegadikuga.71 Seda järeldust toetavad ka vastupidised näited.
Nii ei mainitud inglise keelest motiveeritud termini kanaliseerima (mõistetavuselt 5. kohal, keskmine mõistmine 1,4) selgitustes inglise vastet kordagi:
eeldatavasti oli see nii ilmselge, et selleks polnud tarvidust. Keerukam olukord on kolmanda inglise keelest motiveeritud terminiga julgestama. Selle
selgituses nimetati õiget inglise analoogi kolmel korral. Kuna sõnatüvi eesti
70

STANAG 2287, p. A-15.
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paljususest vt täpsemalt Hendrikson 2014a, lk 115.
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ja inglise keeles ei kattu, võis vastaja neiski selgitusis otsida inglise keelest
tuge: „Eeldades, et see on secure ja A on põhipositsioon, pean mina tagama,
et vastase tegevus külgedelt ei segaks CATCKi“; „SECURE. Ala hoitakse
enda käes ega lasta vastasel mõjutada otsustavat põhipositsiooni“. Sarnaselt
terminiga siduma mainiti ka vale analoogi (guard, viiel korral), ent muus osas
olid need vastused õiged (v.a üks arusaamatuks loetud vastus).
Ilmneb, et vanemate terminite mõistmise ja inglise motiveerituse vahel
pole otsest seost. Kuigi inglise keelest mittemotiveerituks loetud terminid
osutusid paremini mõistetavaiks, selgub nii vastustest kui vaatluse all olnud
terminite analüüsist, et määravat rolli mängib siin eeskätt väljaõppetaust. Inglise analoogiale mõtlemine võib asjatundjale toimida küll mõistmisankruna
juhul, kui tegu on inglise keelest mittemotiveeritud või mittestandardse terminiga ja/või mõistesegadikuga. Ometi ei korva inglise keele motiveeritus
unustamisfaktorit ega kompenseeri lünklikke erialateadmisi.
Hüpoteesist erinevalt selgus, et ka kujundlikkuse puudumisel on vanemate terminite mõistmisele statistiliselt oluline positiivne mõju (t = 3,256,
p = 0,001): kujundlikke termineid mõisteti statistiliselt olulisel määral halvemini kui mittekujundlikke. Kujundlikeks loetud vanemad terminid olid raskuspunkt, põhirõhk, kanaliseerima, löögiala ja siduma, mittekujundlikeks julgestama ja hoidma. Analüüsitulemused osutusid küll hüpoteesist vastupidisteks,
ent kui vaadata tulemust üksikterminite kaupa, on tulemus pigem ootuspärane.
Kujundlike terminite hulgas on kõik kolm mittestandardset terminit (raskuspunkt, põhirõhk ja löögiala), samuti siduma, mille mõistetavust mõjutas lähimõiste karpima. Mõlema mittekujundliku termini probleemsusindeks on 0,2
(vt tabel 7). Julgestama puhul andis teise probleemsuspunkti polüseemia, kuigi
polüseemiast hoolimata osutus termin suhteliselt hästi mõistetavaks (keskmise
mõistmise skoor 1,35; vt tabel 7). Termini hoidma teise probleemsuspunkti
andis mittemotiveeritus inglise keelest, mis – nagu eespool järeldatud – ei osutunud erilist mõistmisraskust tekitavaks teguriks (keskmine mõistmine 1,62).
Seevastu mõjutas kõigi kujundlikeks loetud terminite mõistmist üks või
mitu eelkirjeldatud terminiomadust: terminit siduma eeskätt lähimõiste karpima, terminite raskuspunkt, põhirõhk, löögiala mõistmist standardi muutmine ja/või tekkinud mõistesegadik. Terminid siduma ja löögiala on sõjanduses vastavalt konventsionaalne metafoor ja metonüümia: tõenäoliselt ei
taju erialainimene enam nende kujundlikkust, nii et esile pääsevad teised
eelkäsitletud mõjurid. Terminite raskuspunkt ja põhirõhk samaviitelisuse
tabamisel pole ilmselt palju abi visuaalsest kujutluspildist. Nagu eespool
nimetatud, oli üks põhifaktoreid nende eristamisel ilmselt see, et sõna punkt
kalduti tõlgendama mittekujundlikult ja seostama pigem füüsilise ruumiga.
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Kujundliku termini omadus anda mõistest üldine, hägus ettekujutus võib
jätta ruumi standardist hälbivatele tõlgendustele – mis on iseenesest loomulik, kui arvestada asjaolu, et standard on olemuselt kokkulepe. Lõhet standardi ja kujundi mitmeti tõlgendatavuse vahel aitavad ületada väljaõpe ja
teenistuskogemus. Teisalt on vastustest adutav, et juhul kui sõnumi adressaat
(käsusaaja) ei teadnud termini osutust või polnud terminit varem kuulnud,
aitas kujund kaasa hägusa arusaama tekkele. Hägusa arusaama teke on välja
loetav nt terminile kanaliseerima antud selgitusest: „Ei tea, aga arvan, et
peaks neid koomale tõmbama /…/ kasutaksin sõna suunama selle asemel“.
Selgitusest on näha, et kuigi lähimõistete eristamisele (kanaliseerima –
suunama) pole kujund kaasa aidanud, on vastaja siiski tabanud mõiste
asukoha mõistesüsteemis – seega on kujund toetanud mõistmist.
Kujundlike terminite tõlgendamisel näib olevat üks mõjufaktoreid
tekkiva kujutluspildi erinevus. Kujutluspildi erinevus saab oluliseks juhtudel, kui standardijärgne tähendus pole meeles või ei olda sellest teadlik.
Huvitava asjaoluna selgus, et kujund võib tekitada ka vastandlikke kujutluspilte, millest lähtuvalt tekivad vastandlikud tõlgendusvõimalused. Selline
olukord on tekkinud kanaliseerima puhul: ’kokku, n-ö ühte voolusängi suunama’ (standardijärgne tähendus) ja ’mitmesse eri suunda suunama’ (ilmselt
kanalisatsioonitorustiku hargnemise analoogial). Viimane tekitab standardi
seisukohast väärseose nagu ka järgmistes näidetes: „Alas on mitmeid lähenemisteid, vastane hargneb“; „Vastane peab hargnema erinevatele suundadele“;
vrd vastupidiseid, standardijärgseid selgitusi: „Pudelikael, kinnine maastik,
kus saab vastase suunata tapmisalasse“; „Ei ole mitut võimalikku liikumisteed, poolkinnine, lahingrivistus muutub kitsamaks ja üksused on pigem
teineteise taga“. Standardiga võrreldes vastupidised tõlgendused olid kanaliseerima puhul mõneti ootuspäratud, sest see osutus juba 2007. aastal selles
tähenduses juurdunuks72 ning nagu eespool tõdetud, polnud abi sellest, et
termin on hõlpsasti tagasi viidav laenuandva keele vastele.
Selgub, et nagu inglise motiveerituski, võib ka kujundlikkus toimida
mõistmisankruna, ent kujund ainuüksi mõistmist ei taga. See tuleneb kujundi
põhiomadusest: anda nimetatust üldine, hägus ettekujutus, teisisõnu kujundi
mitmeti tõlgendatavusest. Juhul kui tegu on adressaadi (käsusaaja) jaoks
võõra terminiga, mille osutust ei teata, aitab kujund kaasa hägusa arusaama
tekkele ja viitab mõiste asukohale mõistesüsteemis – seega toetab mõistmist. Ent kujundi nimetatud põhiomaduse tõttu tuleb arvestada tõigaga, et
lähimõistete eristamisele ei pruugi kujund kaasa aidata. Veel enam: nagu
72

Paimla 2007, lk 60.
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näidetest selgus, võib kujundi tähenduslik avatus põhjustada mõnel juhul
standardi suhtes ka vastupidiseid tõlgendusi.
Analüüsist selgus, et polüseemial puudub vanemate terminite mõistmisele statistiliselt oluline mõju (t = –0,589, p = 0,557). Polüseemseteks
vanemateks terminiteks lugesin termineid raskuspunkt ja julgestama, mittepolüseemseteks põhirõhk, kanaliseerima, löögiala, siduma ja hoidma.
Kokkuvõttes näib vanemate terminite puhul nii inglise motiveerituse,
kujundlikkuse kui üldise juurdumuse kaaluvat üles vastajate teadmistetasand
ja unustamisfaktor. Tegu võib olla küll eriala põhiterminiga, ent kui sellega
pole teenistuse jooksul piisavalt kokkupuudet olnud, ei pruugi abi olla ka
teistest mõistmist hõlbustavatest teguritest.

4.3.2. Uuemate terminite mõistmine
Uuemataks loetud terminid olid vallutama, hõivama, karpima, edundama,
lagundama ja naastama. Keskmise mõistmise skoorid näitavad, et uuemate
terminite puhul on kahe terminiomaduse mõju hüpoteesiga samas suunas
(sünonüümia, uudiskeelendilisus) ning kahe mõju vastupidises suunas (polüseemia, kujundlikkus; vt tabel 9). Analüüsist jäid välja inglise motiveeritus
ja standardsus, kuna uuemate terminite seas polnud ühtegi mittestandardset ega inglise keelest motiveerituks loetud terminit. Samuti ei saa järeldusi
teha sünonüümia ja polüseemia mõju kohta, kuna mõlemasse gruppi tuli vaid
üks termin. Ühe valimi T-testi tulemused näitavad, et statistiliselt oluliseks
osutusid vaid uudiskeelendilisuse ja kujundlikkuse mõju, kusjuures neist
esimene on hüpoteesiga võrreldes samas, teine vastupidises suunas. Ootuspäraselt on statistiliselt olulisel määral paremini mõistetavad mitteuudissõnad
ning vastupidi hüpoteesile need terminid, mis pole kujundlikud.

Sünonüümia

Sünonüümia
puudub

Polüseemia

Polüseemia
puudub

Uudissõna

Mitteuudissõna

Kujundlik
termin

Mittekujundlik termin

Tabel 9. Uuemate terminite keskmine mõistmine termineid probleemseteks muutuvate
tegurite kaupa

Vastanute arv

163

161

161

163

163

160

164

160

Keskmise mõistmise skoor

1.22

1.34

1.34

1.22

1.07

1.41

1.01

1.35

Mediaan

1.20

2.00

2.00

1.20

1.00

1.33

1.00

1.50

Standardhälve

0.43

0.94

0.94

0.43

0.55

0.51

0.66

0.46

Näitajad
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Sünonüümial ega polüseemial ei ole uuemate terminite mõistmisele statistiliselt olulist mõju (mõlema puhul t = 1,658, p = 0,099), kuna nii sünonüümidega kui mittepolüseemseid termineid oli vaid üks (hõivama). Kõik teised
uuemad terminid (vallutama, karpima, edundama, lagundama ja naastama)
olid sünonüümideta ja mittepolüseemsed.
Nagu hüpoteeski eeldas, osutus uudiskeelendilisuse mõju statistiliselt
oluliseks: need terminid, mis pole uudissõnad, on oluliselt paremini mõistetavad kui uudissõnad (t = 8,385, p = 0,000). Uudissõnadeks lugesin termineid
karpima, edundama ja naastama, mitteuudissõnadeks vallutama, hõivama ja
lagundama.
Vallutama hea mõistetavus oli sõna läbipaistvust arvestades ootuspärane,
sest lahingutoiminguna ei erine selle tähendus põhijoontes üldkeeles kinnistunud (kõneleja)tähendusest (keskmise mõistmise skoor 1,7, millega see osutus ka kõige paremini mõistetud terminiks; vt tabel 7). Nagu metoodikaosas
märgitud, moodustavad vallutama ja hõivama paariku: need on lähimõistetele
viitavad terminid, mille osutust on muudetud (hõivama inglise vaste oli algselt seize, nüüd occupy, kusjuures esimene neist on praegu vallutama vaste).
Seetõttu on ootuspärane seegi, et hõivama mõistmisskoor oli madalam (1,34):
lisaks termini osutuse muutusele ei anna sõnakuju – ilma kõrvutuseta oma
paarikuga vallutama – mõistmiseks nii selget tähendusvihjet73. Mõistmist
võiski siin toetada kõrvutus lähimõistega (mitte niivõrd nt inglise analoog(id)
või (kon)tekst, nagu suure osa teiste terminite puhul, sest teksti sõnastuses oli
hoolega jälgitud ja pilootuuringuga kinnitatud, et tekst võimaldaks mõlemat
tõlgendust). Hoolimata sellest, et lagundama paikneb mõistetavuse pingereas
pigem tagapool, on selle keskmise mõistmise skoor 1,21, niisiis mitte palju
madalam hõivama ja parima mõistetavusega uudissõna naastama omast.
Huvitav on asjaolu, et sõjanduse seisukohalt on lagundama küll uus, aga
vastustest selgub, et see on kaitseväelaste seas levima hakanud. Seejuures on
märke, et selle tähendus on laienemas ja termin on muutumas moesõnaks.
Nii selgitatakse lagundamise kaudu nt termineid edundama („Saavutatud
73

Vrd ÕS 2013: hõivama – oma käsutusse, võimusesse võtma; okupeerima. Need kohad
on hõivatud (kinni). Vaenlane hõivas linna. Oli oma mõtetest hõivatud. Oleme tööga väga
hõivatud. E-keelenõu. <http://kn.eki.ee/?Q=h%C3%B5ivama> (01.11.2016). Arvestades
tähendusseletuse (või vastena?) esitatud sõna okupeerima, mille üldkeeles kinnistunud (kõneleja)tähendus viitab pigem jõukasutusele, on olukord veel komplitseeritum, kuna eeldatav inglise
analoog occupy tähistab lahingutoiminguna vägede paigutamist maa-alale just nimelt jõudu
kasutamata. Vt Militerm; KV MLA 2010, lk 233. Vrd ka sünonüümisõnastiku vastavat infot:
vallutama, hõivama, ära võtma, allutama, alistama, anastama, enda valdusse haarama, okupeerima, vabadust võtma (riisuma), [enese] alla heitma, orjastama, usurpeerima. [Siinkirjutaja
esiletõste] Vt E-keelenõu, 01.11.2016.
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edu edasiarendamist, nt ründamist vastase sügavusse, et tema lahingplaani
lagundada“) ja juurdunud vanemat terminit julgestama („Vaatlustegevust,
vajadusel lagundamist distantsilt – MP [miinipilduja], suurtükk“; „Pataljon
võib vastase abilööki lagundada, et vastase manööver ei oleks nn õigeaegne
(koordineeritud)“). Termini tähenduse laienemisele viitab ka hägusaks loetud
vastuste hulk (54 vastust, s.o ligi kolmandik). Lagundama kiiret omaksvõttu
toetavad ka häirimise ja mõistmisraskuse konstateerimise tulemused: termin
oli uudissõnadest vähim häiriv ja seda nimetati vähim ka mõistmisraskust
tekitavana (vastavalt 15 ja 20 korral). Kiire omaksvõtu ja levimise taga on
ilmselt asjaolu, et kaitseväelaste jaoks näib see olevat piisavalt üldistusjõuline kujund (ka keemiaharidust omamata näib termin mõiste edasiandmiseks
piisavalt kujukas).
Seevastu uudissõnade selgitustes mainitakse sageli, et kontekstita ei oleks
tähendust ära arvatud. Sellist seisukohta esineb nii õigeks kui ka hägusaks
ja valeks loetud vastustes. Konteksti toetav roll tuleb enim esile naastama
selgitustest, mis osutus uudissõnadest ka kõige paremini mõistetavaks
(keskmise mõistmise skoor 1,33; vt tabel 7) – hoolimata sellest, et terminit
nimetati häirivaks ja peeti mõistmisraskust tekitavaks: „Evakueerimine, ingl
recovery /…/ Naastamine raskendas mõistmist, kuna pole enne kokku puutunud“; „Naastama ja nihustama lahtiseletamine oli puhas improviseerimine.
Konteksti väliselt ilmselt ma ei teaks, kuidas neid võiks/tuleks kasutada“;
„Kuulen [terminit naastama] esimest korda, võiks ilmselt tähendada tagasisaamiseks/võtmiseks“. Ülejäänud kahe uudissõna – edundama ja karpima –
mõistmisskoor on märgatavalt madalam (vastavalt 1,01 ja 0,85), kusjuures
karpima oli mõistetavuse pingereas tagantpoolt teine (nihustama järel). Seejuures illustreerib karpima hästi terminiomaduste erinevat mõjumäära. Ühest
küljest on tegu kujundiga, mis võib ka uuemate terminite puhul – piisavate
erialateadmiste korral – toimida mõistmisankruna (sellest täpsemalt kujundlikkuse juures), ent samal ajal on see veel juurdumata uudissõna, mida iseloomustavad komplitseeritud mõistesuhted (lähimõisted siduma, isoleerima,
ümber piirama). Nii toetas termini naastama mõistetavust ilmselt see, et
erinevalt terminitest edundama ja karpima ei ole terminiga naastama tähistataval mõistel selliseid lähimõisteid, mis tekitaksid mõistesegadiku (küsimuse terminite osutuse kohta).
Vormiline võõrus ja nüansivahega lähimõiste olemasolu vähendas ilmselt ka edundama mõistetavust. Tulemustest selgub, et uudissõna edundama
(< kõnek edu arendama, ingl conduct exploitation) kaldutakse sassi ajama
kõnekeelse, teist mõistet tähistava terminivariandiga edenema (pro edasi
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liikuma, ingl advance)74. Lähedusele mõistesüsteemis sekundeerib selle
termini puhul niisiis keeleline sarnasus: tegu on samast sõnatüvest saadud
tuletiste ehk paronüümidega. Paronüümia ehk tuletuspesa mõistmisraskust
tekitav roll on välja loetav ka vastustest, kus põhjendatakse terminikuju edundama sobimatust („Sõna on ebaõnnestunud ja võib minna segi teiste sarnaste
sõnadega“) ja millest võib välja lugeda mõistmisraskust („EDENEMA on
advance, edundama on jura, ei kõneta“).
Niisiis on uudissõnade mõistmisel iseäranis märgatav väljaõppe ja teenistuskogemuse mõju. See tuleneb suuresti tõigast, et uudissõnad kui uued sõnakujud on võrreldes nt liitsõnade või sõnaühenditega vähe motiveeritud (nende
tähendus ei tule terminikujust selgelt välja). Kui terminiga ei ole kokku puututud või kui kokkupuude on olnud põgus, ei teki mõistega ka vajalikku seost.
Vähest kokkupuudet võib mõnel pool kompenseerida kontekst, ent kui termin
tähistab mõistet, millel on nüansivahega lähimõisteid, ei taga ka kontekst
mõistmist. Terminiloojatel tasub tähele panna, et terminite keeleline sarnasus
(paronüümia) suurendab tõenäosust, et terminikujusid hakatakse segi ajama.
Kujundlikkuse mõju oli ka uuemate terminite puhul hüpoteesiga vastupidises suunas: nagu vanemategi terminite analüüsist selgus, on uuemad mittekujundlikud terminid samuti statistiliselt olulisel määral paremini mõistetavad kui kujundlikud (t = 9,316, p = 0,000). Kujundlikeks lugesin termineid
karpima ja lagundama, mittekujundlikeks vallutama, edundama, hõivama ja
naastama.
Nagu ka vanemate terminite analüüsil täheldatud, võib kujundlik termin
anda mõistest üldise, erinevaid tõlgendusvõimalusi kätkeva ettekujutuse. See
omakorda annab võimaluse (standardi suhtes) väärtõlgendusteks. Nii esines
vastuseid, mille sõnastusest on järeldatav, et kujund on tekitanud väärseose.
Näiteks karpima selgitus „Puht keeleliselt järeldaksin, et vastane on ﬁkseeritud“ viitab asjaolule, et vastaja samastab selle ekslikult terminiga siduma
(ingl fix)75. Väärseose tekkevõimalust peegeldab ilmselt nii see, et karpima
keskmise mõistmise skoor oli nihustama järel tagantpoolt teine (0,85), kui
seik, et ligi 20% vastajatest oli karpima ja siduma segi ajanud ning valinud

74

Nende erinevus seisneb lühidalt selles, et edundamisel ei looda tingimusi järgnevateks tegevusteks, vaid kasutatakse ise eelnenud edu ära ja jätkatakse õnnestunud pealetungi.
75
Nagu eespool mainitud, võib olla üks põhjusi see, et inglise contain vastena ongi (kunagi)
kasutatud terminit siduma. Õppematerjalide analüüsis see küll välja ei tulnud, aga seda võimalust toetavad nt jalaväetaktika termineid korrastava magistritöö tulemused. Vt Paimla 2007,
lk 61–62.

68

REET HENDRIKSON

viimasele termini karpima selgituse (karpima ja siduma vahekorra kohta vt
pikemalt vanemate terminite sünonüümia alt).
Termini karpima tõlgendustest esines väärseosel põhinevate vastuste hulgas enim samastamist lahingutoiminguga isoleerima76: „Vastane on ümber
piiratud, ära lõigatud millestki“; „Ei tea, aga arvan, et ümber piiramine vms“;
„VA üksus on isoleeritud nii, et tal pole võimalik lahingu käiku mõjutada“.
Väärseosele tuginevate tõlgenduste seas moodustavad eraldi huvitava alarühma vääretümoloogial põhinevad selgitused. Näiteks esineb selgitusi, kus
on kas selgesõnaliselt öeldud või aimatav, et algse aluskeelendi karpi võtma
asemel on lähtutud fraasist karpi lööma, mida on omakorda käsitatud hävitamise tähenduses: „Vastast kasti lööma“ (tähenduse konstrueerimine analoogia põhjal: karpi lööma ~ kasti lööma). Sellisele tõlgendusele viitavad
ka vastused, kus terminit on selgitatud lahingutoimingu puhastama77 kaudu:
„Puhastama vastasest ala ja kindlustada piirkond“.
Kujundlikust väljendusviisist johtuv tõlgendusvõimaluste paljusus saab
ilmsiks ka kujundlikke selgitusi lugedes: ilma täpsustavate kommentaarideta
võivad need jääda liiga mitmetähenduslikeks, et vastust detailides mõista.
Kuid just detailidel on lahingutoimingute kontekstis oluline roll, sest paljusid
lahingutoiminguid eristab vaid väike mõistenüanss. Näiteks karpima selgitusest „Vastane on pihtide vahele haaratud“ võib pigem välja lugeda vastase
üksuse ümberpiiramist, mis karpima tõlgendusena tähendab standardi suhtes
valet vastust. Siit johtub omakorda, et alluv ülem võib tegutseda hoopis teistmoodi, kui kõrgem ülem on eeldanud.
Kuigi kujundlikkuse mõju osutus ka uuemate terminite analüüsil hüpoteesi suhtes vastupidiseks, ei saa siit teha ühemõttelist järeldust kujundi
ebafunktsionaalsuse kohta erialakeeles. Näiteks esines vastuseid, kus kujundi
abil oli vastaja rekonstrueerinud termini tuletuskäigu ja sellele tuginedes andnud õigeks loetava selgituse: „VA üksus on jäetud ilma liikumisvõimalusest,
on „karpi võetud““; „Karpima = karp = panna karbi sisse“. Teiseks ilmneb
kujundi mõistmist toetav funktsioon siingi juhul, kui vastaja polnud terminiga varem kokku puutunud. Neil juhtudel aitab kujund luua mõistest üldise
arusaama ja tuvastada mõiste asukoha mõistesüsteemis, andmata siiski infot
lähimõistete ja nende vahekorra kohta.

76
Ära lõikama (isolate) – eraldama vaenlase üksust toetusest, et piirata tema liikumisvabadust ja takistada tema kontakti teiste vaenlase üksustega. Vt Militerm.
77
Puhastama (clear) – tõrjuma vastast välja määratud maa-alalt ja kõrvaldama seal organiseeritud vastupanu. KV MLA 2010, lk 244.
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Kui karpima puhul näis takistavat mõistmist eeskätt väikese nüansivahega lähimõistete (mh ka teiste kujundiga tähistatavate lähimõistete, eeskätt siduma) olemasolu, siis lagundama selliseid mõistesegadikke ei moodusta. Siit ilmselt ka üks põhjusi, miks on lagundama keskmise mõistmise
skoor karpima omast märgatavalt kõrgem (1,21; vt tabel 7). Nagu eespool
öeldud, on märkimisväärne lagundama hägusaks loetud selgituste hulk (54
vastust, s.o ligi kolmandik). Viimane on seletatav lisaks termini tähenduse
laienemisele sellega, et valdavalt olid vastused ka ise kujundlikud, mistõttu
osa neist võimaldas mitut tõlgendusvarianti (nt hägusaks loetud vastused:
„Tükeldada VA üksused“; „Lõikama ära reservist põhiüksust“; vrd õigeks
loetud vastuseid: „Lõhkuda VA sidusust ja selle läbi alandada tema lahingvõimsust“; „Hajutama pealetungiva VA pealetungi selliselt, et tal kaob selge
põhipingutus ja tema pealetungihoog raugeb“). Teisalt on õigeks loetud
vastustest adutav, et ülekandelisusel (siselaen keemiasõnavarast) on olnud
mõistmist toetav roll.
Mittekujundlikud uuemad terminid vallutama, edundama, hõivama ja
naastama osutusid kujundlikest statistiliselt olulisel määral paremini mõistetavateks. Paariku vallutama – hõivama suhteliselt heast mõistetavusest oli
juttu eelmise alaosa juures. Neile sekundeerib oodatust paremini mõistetud uudissõna naastama, mille puhul andis piisava mõistmisvihje kontekst
ja mille keskmine mõistmise skoor on põhimõtteliselt sama mis terminil
hõivama (vastavalt 1,34 ja 1,33; vt tabel 7). Neljast oli kõige halvemini mõistetav paronüümiga tähistatavat lähimõistet omav uudissõna edundama, kuid
nagu andmed näitavad, ei pääsenud see siiski üldtulemusi mõjutama.
Seega peegeldub ka kujundlike terminite tõlgendustest eespool statistilist
tõendust leidnud seik: termini uudsus varjutab teised terminiomadused. Nagu
teistegi uuemate terminite puhul, kaalub kujundlikkuse mõju üles eeskätt
haridustaust, ent ka tekkivad mõistesegadikud, millele sekundeerib kujundi
omadus võimaldada erinevaid tõlgendusi. Kujundlik termin annab erialainimesele mõistmisvihje juhul, kui terminiga pole varem kokkupuudet olnud,
võimaldades mittemõistmise asemel hägusat mõistmist ja luues mõistest
üldise ettekujutuse. Sõnumi adressandi (käsuandja) seisukohast võiks arvata,
et kujund aitab eristada lähimõisteid (nt kanaliseerima – vrd suunama), kuid
siin peitub oht. Nimelt kui suhtlusosaliste koodid märkimisväärselt erinevad,
nt adressaadi (käsusaaja) erialateadmised on lünklikud või pole vastavate
terminitega pikemat aega kokkupuudet olnud, võib kujundlik termin võimaldada liiga suurt tõlgendusvabadust, mistõttu võib see sobida tähistama mitut
lähimõistet. Vastuste mitmeti tõlgendatavust suurendab see, et kujundlikku
terminit kaldutakse ka kujundlikult selgitama. Kujund on inimtunnetuse
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seisukohast midagi universaalset, samas on üht mõistet sageli võimalik
tähistada erinevate (nii kujundlike kui mittekujundlike) keelenditega. Kujund
tõstab esile üht või teist omadust (mõistetunnust), kusjuures teised tunnused
jäävad rohkem või vähem varjatuks. Standard seevastu on kokkulepe ja selle
on loonud grupp inimesi, kes kujundlikku terminit valides langetavad ühtlasi
otsuse kasutada võimalike alternatiivide seast just seda kujundit. Sellistel
juhtudel ei saagi kujundlik termin viidata üheselt vaid ühele mõistele – eriti
veel juhul, kui tegu on mõistesüsteemis lähestikku asuvate mõistetega, mille
nüansierinevus jääb kujundi tõlgendaja taustteadmiste hoolde.

5. Kokkuvõte ja järeldused
Uuringu eesmärk oli sõjandusterminoloogia näitel välja selgitada, kuidas
mõjutab terminivalik, sh terminite varieerumine, mõistmist ja sedakaudu
ka erialasuhtlust. Lähteks oli nullhüpotees: probleemsete terminite kasutus
ei põhjusta erialasuhtluses mõistmisraskusi. Igasugusel keelelisel suhtlusel,
sh terminimõistmisel, saab tinglikult eristada kolme põhiaspekti: sotsiolingvistiline (keeleväline, suhtlusosalistest tulenev), keeleline (suhtluskoodi, sh
terminikasutust puudutav) ja metakeeleline (hinnang suhtluskoodi kohta).
Siit johtus omakorda kolm uurimisküsimust, mis küsisid vastavalt väljaõppetausta ja teenistuskogemuse (sotsiolingvistiline aspekt) ning teisalt
terminiomaduste (keeleline aspekt) mõju kohta. Metakeelelise aspektiga
seoses uurisin, kuidas on seotud terminihinnangud (termin häirib ja termin
tekitab mõistmisraskust) terminite standardijärgse mõistmisega. Kuna siinne
uuring kuulub (rakendus)lingvistilika, mitte sotsioloogia valdkonda, siis on
järgnevaski põhirõhk terminiomaduste mõjul. Sestap leiab sotsiaalsete tegurite ja terminimõistmise seos küll käsitlemist, ent võimalike põhjuste otsinguil ja tulemuste tõlgendamisel jääb siinne uuring pigem reserveerituks ning
nende seos väärib eraldi uuringut.
Uuringutüübi valikul langetasin otsuse lahingustsenaariumeid sisaldava
küsimustiku kasuks, arvestades seejuures asjaolu, et tulemuste paikapidavust
tuleb edaspidi kontrollida katseliste meetoditega. Küsimustikku kaasasin 14
probleemset terminit, mille mõistesisu valdamine on eelduspärane kõigi maaväe relvaliikide jaoks. Nende väljaselgitamisel tuginesin Eesti kõigist jalaväe
väljaõppega tegelevatest väeosadest kogutud väljaõppematerjalidele, enda
varasematele uurimistulemustele ja juhendatud magistritöödele.
Uuringu fookusgrupi moodustasid Kaitseväe tegevteenistuses olevad
maaväeohvitserid. Lõplikusse valmisse kuulus 164 ohvitseri. Terminite
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mõistmist uurisingi esmalt, lähtudes vastanute parameetritest: auaste, teenistusstaaž, relvaliik, küsimustiku täitmise aegne teenistus- ja ametikoht ning
sellele eelnenud teenistus- ja ametikoht. Eraldi vaatlesin sõjaväelise kõrghariduse esimese ja teise astme läbimise, BDCOLi ning teiste olulisemate (sh
välisriikides läbitud) sõjaväeliste täienduskursuste mõju.
Termineid probleemseks muutvaid tegureid oli seitse: sünonüümia,
polüseemia, termini mittemotiveeritus inglise keelega võrreldes, termini
mittestandardsus, viieaastane või lühem kasutusaeg selles tähenduses
(arvestades aastast 2010), uudiskeelendilisus ja mittekujundlikkus. Terminiomaduste valikul tuginesin terminoloogia sõlmküsimustele, mis on alates
terminoloogia kui teadusvaldkonna sünnist olnud terminoloogiakäsitlustes
otsesemalt või varjatumalt esil ning millega on siinkirjutaja suhestunud oma
varasemates uurimustes.
Suhestades terminite mõistmist vastajate parameetritega selgus, et terminite mõistmisel ei ole seost auastme, teenistusstaaži ega relvaliigiga. Küll
aga leidis kinnitust terminite mõistmise seos hariduse ja väljaõppetaustaga.
Mõistmist toetab nii sõjaväelise kõrghariduse 1. kui ka 2. astme (nii põhi- kui
ka keskastmekursuse), samuti BDCOLi läbimine.
Asjaolu, et auastme ja teenistusstaaži seos terminimõistmisega ei leidnud statistilist kinnitust, on tausta arvestades ootuspärane. Vanemohvitseride
teadmiste-kogemuste pagas on eeldatavasti küll suurem (mida kinnitas ka
keskmise mõistmise skooride võrdlus), kuid arvestada tuleb asjaolu, et suurel
osal neist ohvitseridest on erinev väljaõppetaust, kuna väljaõpe on läbitud
erinevates riikides. Nimetatud tulemused kinnitavad kaudselt ka mõistmiserinevuste olemasolu nende vanemohvitseride puhul, kes on omandatud sõjaväelise kõrghariduse 1. astme Eestis. Ajal, mil 2014/2015. aastaks vanemohvitseri auastmega ohvitserid läbisid sõjaväelise kõrghariduse 1. astet, oli
Kaitseväes kiire muutuste aeg. See tähendas ühtlasi kontseptsioonide paljusust ja sellest tulenevaid erinevaid arusaamu mõistesüsteemist, millest omakorda johtusid terminikasutuse erinevused.
Statistilist kinnitust ei leidnud ohvitseride täienduskursuste mõju
terminimõistmisele. Sellise tulemuse andis nii Eestis läbitud olulisemate
täienduskursuste (brigaadi staabiohvitseride kursuse, nooremstaabiohvitseride kursuse) kui ka välisriikides läbitud, enam kui ühekuulise kestusega
täienduskursuste (erinevad kaptenikursused, ühendstaabiohvitseride kursus, teiste väe- ja relvaliikide kursused) mõju analüüs. Nimetatud tulemus
on ootuspäratu, kuna kõik need kursused peaksid ohvitseride väljaõpet olulisel määral toetama ning seega panustama mõistesüsteemi omandamisse ja
terminiteadlikusse. Taoline tulemus võis johtuda unustamisfaktorist: kursuse
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lõpust on liiga palju aega möödas ja vastavaid teadmisi pole edaspidi vaja
läinud. Põhjus võib olla selleski, et kõnealused kursused on mõistesüsteemi
kinnistumiseks liiga lühikesed või liiga tihedad.
Analüüsitulemused lubavad siiski oletada, et pikemaajaline ja süvitsi
minev erialane (täiendus)õpe aitab terminimõistmisele kaasa ja seda ka juhul,
kui õpe on toimunud võõrkeeles. Nimelt osutusid BDCOLi lõpetanute mõistmistulemused statistiliselt olulisel määral paremaks kui neil, kes BDCOLi
läbinud ei olnud. Seik, et välisriikides läbitud täienduskursuste mõju statistilist kinnitust ei leidnud, võis tuleneda ka kursuslaste liiga madalast keeletasemest selleks, et ainet omandada, kuigi üldjuhul eelneb kursustele saamisele keeletaseme test. Kuna kursused on võrdlemisi lühiajalised, siis võib
olla, et piisav keeletase saavutatakse alles kursuste lõpul (kui üldse), mistõttu
kannatavad ka saadavad teadmised. Kummatigi võib see, et põhimõisteid ei
mäletata, viidata seigale, et ununenud on osa valdkonna põhitõdedest. Valdkonna põhimõistete valdamine on ju otseselt seotud aine valdamisega.
Huvitav on asjaolu, et ametikoha ja teenistuskoha seos mõistmisega
osutus ühesuguseks: küsimustiku täitmise aegse teenistuskoha mõju on
statistiliselt oluline, kuid eelmise teenistuskoha mõju ei leidnud statistilist
kinnitust. Sama oli niisiis ametikoha mõjuga: ilmnes, et küsimustiku täitmise
aegne ametikoht mõjutab terminite mõistmist, kuid andmeanalüüs ei kinnitanud sellele eelnenud ametikoha mõju.
Küsimustiku täitmise aegsetest ametikohtadest oli kõrgeim keskmise
mõistmise skoor õppetööga kokkupuutuvatel ohvitseridel, sh KVÜÕA ja
BDCOLi lektoritel ning erialakoolide ülematel. Ka küsimustiku täitmise
aegse teenistuskoha mõju puhul on märkimisväärne KVÜÕA mõistmisskooride edumaa teiste Kaitseväe struktuuriüksuste ees. Arvestades analüüsi
põhjal tehtud järeldust, et terminimõistmine seostub mõistesüsteemi ja eriala
tundmisega, kõneleb see tulemus ka KVÜÕAs antava hariduse kvaliteedist.
Teisalt annavad sellised tulemused tunnistust laiema teavitustöö vajadusest.
Siin lasub vastutus ka Kaitseväe struktuuriüksuste ülematel, kes peaksid
seisma hea selle eest, et tema vastutusalas lähtutaks samast mõiste- ja terminisüsteemist mis mujal ega irdutaks KVÜÕAs ja terminiarenduses toimuvast.
Uuritavatest gruppidest madalaimaks osutus Kaitseväe peastaabi keskmise mõistmise skoor. Selline tulemus on mõistetav, kuna suur osa peastaabi
ohvitserkonnast ei puutu oma igapäevatöös nende terminitega kokku. Mõneti
üllatav on siiski teiste jalaväeüksuste tulemus, mis osutus KVÜÕAga võrreldes statistiliselt olulisel määral madalamaks, ehkki jalaväeüksuste puhul eeldaks mõistesüsteemi tundmist ja kursisolekut terminiarenduses toimuvaga.
Selline tulemus kinnitab KVÜÕA ja jalaväeüksuste vahel tekkinud lõhet,
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millele viitavad ka siinkirjutaja läbitöötatud õppematerjalid ning mis on
ilmnenud keskastmekursuse terminiõpetuse seminarides jt vestlustes erialainimestega.
Terminite keskmise mõistmise skooride erinevus osutus statistiliselt
oluliseks ja seda kinnitas osalise eta ruudu väärtus. Seega kajastab terminite mõistmise tulemuste pingerida statistiliselt olulisi, suuremahulisi erinevusi. Terminite mõistetavuse pingereas osutus kõige paremini mõistetavaks
vallutama, kõige halvemini mõistetavaks nihustama. Siinjuures oli veidi
ootuspäratu, et ei olnud ühtegi terminit, mida ei oleks nimetatud häiriva
või mõistmisraskust tekitavana. Nii nimetati mõistmisraskust tekitavana ka
terminit vallutama, mille osutus (’jõuga enda valdusse võtma’) võiks olla
mõistetav ka eriala mittetundvale inimesele. Vastustest on välja loetav, et
siin on peapõhjuseks naabermõistet tähistava termini hõivama mõju: ei
oldud enam kindel, milline termin millisele mõistele viitab (vrd ingl seize
ja occupy). Eelduspäraselt pidasid vastajad kõige häirivamaks uudissõnu ja
ühtlasi kaheldi nende osutuses (nende taga olevas mõistes) enim. Huvitav
asjaolu ilmnes seoses terminiga lagundama. Lisaks sellele, et seda peeti
uudissõnadest vähim häirivaks ja vähim mõistmisraskust tekitavaks, on teiste
terminite selgitustest näha, et lagundama tähendus on hakanud laienema ja
hägustuma, nii et see näib olevat muutumas omaette nn moeterminiks. Nii
selgitati lagundama abil teisi termineid (edundama, julgestama) ning tähenduse laienemisele viitab kaudselt ka hägusaks loetud vastuste hulk (ligi
kolmandik).
Terminite probleemsusindeksite kõrvutamine keskmise mõistmise
skooriga viitab asjaolule, et terminite mõistetavus ei ole üksüheses seoses
teguritega, mida on erinevates terminoloogiakäsitlustes peetud terminoloogia
põhiprobleemideks. Iga termini juures annab terminiomaduste kombineerumine erinevaid tulemusi, kusjuures see, milline/millised nendest omadustest
konkreetse termini puhul kõige enam mõjule pääseb/pääsevad, sõltub erinevatest (nii keelesisestest kui -välistest) asjaoludest.
Terminiomaduste mõju analüüsil selgus, et määrav on esmalt kasutusaeg: vanemad terminid on statistiliselt olulisel määral paremini mõistetavad
kui uuemad. Selgus ka, et uuemate terminite mõistmist mõjutab statistiliselt
olulisel määral sõjaväelise kõrghariduse olemasolu – niisiis eeskätt keelevälised tegurid. Vanemate terminite mõistmisele ei avalda sõjaväeline kõrgharidus statistiliselt olulist mõju, mistõttu pääsevad nende puhul keelelised
tegurid paremini esile. Teiste terminiomaduste mõju vaatlesin siiski ka uuemate terminite puhul, pidades siinjuures silmas, et viimaste puhul avalduvad
need teisejärguliselt.
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Vanemate terminite analüüsil ilmnes, et kahe terminiomaduste mõju on
hüpoteesiga samas suunas (sünonüümia, standardsus) ning kolme mõju vastupidises suunas (inglise keelest motiveeritus, kujundlikkus, lisaks polüseemia,
mille mõju osutus statistiliselt ebaoluliseks). Analüüs kinnitas klassikalise
terminoloogiakoolkonna seisukohta, et sünonüümide olemasolu (erinevate
terminivariantide kasutamine) takistab mõistmist. Sellega kooskõlas leidis
kinnitust, et mõistmist takistab ka mittestandardsete terminivariantide kasutamine. Erinevalt hüpoteesist olid uuringusse kaasatud terminid, mida loeti
inglise keelest motiveerituteks, halvemini mõistetavad kui need, mis olid
inglise keelest mittemotiveeritud. Hüpoteesiga väidetust erinevaks osutus ka
kujundlikkuse mõju: terminid, mis polnud kujundlikud, olid paremini mõistetavad kui kujundlikud. Samas tõi uuring välja, et kujundlikkusel võib olla
positiivne mõju mõistest üldise, hägusa arusaama loomisele, kuid kujundlikkus ei aita sageli kaasa lähimõistete eristamisele ja neid tähistavate terminite tähendusnüansside mõistmisele.
Uuemate terminite käsitluses osutusid statistiliselt oluliseks vaid uudiskeelendilisuse ja kujundlikkuse mõju, kusjuures neist esimene on hüpoteesiga võrreldes samas, teine vastupidises suunas. Ootuspäraselt on statistiliselt olulisel määral paremini mõistetavad terminid, mis pole uudissõnad.
Nagu vanemategi terminite puhul, osutus hüpoteesist erinevaks ka kujundlikkuse mõju: paremini mõistetavad olid need terminid, mis polnud kujundlikud. Inglise motiveeritus ja standardsus jäid uuemate terminite analüüsist
välja, kuna uuemate terminite seas polnud ühtegi mittestandardset ega inglise
keelest motiveerituks loetud terminit. Nii sünonüümia kui polüseemia mõju
kohta uuematele terminitele ei saa järeldusi teha, kuna nii sünonüümideta kui
polüseemideta termineid oli vaid üks.
Kujundlikkus oli niisiis ainus terminiomadus, mille mõju osutus nii
vanemate kui uuemate terminite analüüsil samasuguseks ning seejuures
hüpoteesi suhtes vastupidiseks. Ilmnes, et kujundlikkus ei pruugi – vastupidi
tänapäevase, kognitiivse keelekäsituse ja uuemate terminoloogiakäsituste
eeldusele – tagada erialakeeles mõistmist. Kujundlikkuse mõistmist hõlbustava mõju näib üles kaaluvat eeskätt haridustaust, ent ka (sünonüümiast ja/
või termini kujunemisloost tulenevad) mõistesegadikud, millele sekundeerib
kujundi omadus võimaldada erinevaid tõlgendusi. Uuemate, sotsiokognitiivsete terminoloogiakäsituste järgi võimaldab kujundlik termin suuremat
kompaktsust, mis on nii terminoloogias kui ka sõjanduses iseäranis oluline.
Niisiis on kujundlik termin ühest küljest hea abivahend juhtudel, mil on vaja
eristada lähimõisteid (nt kanaliseerima – suunama). Ent kui sõnumi saatja
(nt käsuandja) ja vastuvõtja (nt käsusaaja) kood (taust ja teadmiste pagas)
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erinevad, ei pruugi ka kompaktse, täpse ja ilmekana näiv termin olla vastuvõtjale nüanssides mõistetav. Juhul kui erialateadmised on lünklikud või kui
pole vastavate terminitega pikemalt kokkupuudet olnud, võib kujundlik termin võimaldada liiga suurt tõlgendusvabadust, mistõttu võib see sobida tähistama mitut lähimõistet (vrd nt siduma – karpima, kanaliseerima – suunama).
Ilmnes ka, et kujundlike terminite tõlgendamisel on rolli mänginud tekkiva
individuaalse kujutluspildi erinevus. Nii selgus näiteks, et kanaliseerima võib
tekitada suisa vastandlikke kujutluspilte: suunama kokku ühte voolusängi vs.
suunama mitmesse eri suunda. Teine huvitav leid oli vääretümoloogia termini karpima tõlgendamisel. Nagu eespool öeldud, oli karpima moodustusalus karpi võtma. Näiteks on üks huvitavaid vääretümoloogiast johtunud
tõlgendusi lähtumine fraseoloogilisest väljendist karpi ~ kasti lööma, millele
tuginedes on terminit karpima mõtestatud lahingutoimingu puhastama abil.
Konﬂiktiolukorras on selline tõlgenduserinevus ilmselgelt liiga suur selleks,
ülema kavatsus saaks täpselt täidetud (vastase liikumisvabaduse piiramise
asemel vastase väljatõrjumine või hävitamine).
Ehkki andmeanalüüs näis toetavat klassikalise terminoloogiateooria
seisukohta, et kujundlikkus ei pruugi terminite mõistmisele kaasa aidata, on
selline järeldus siiski liiga resoluutne. Ohvitseride antud tähendusseletustele
tuginedes võib arvata, et juhul, kui sõnumi adressaat (käsusaaja) ei teadnud
termini osutust või polnud terminit varem kuulnud, aitas kujund kaasa hägusa
arusaama tekkele. Hägusa arusaama teke on välja loetav nt terminile kanaliseerima antud selgitusest: „Ei tea, aga arvan, et peaks neid koomale tõmbama
/…/ kasutaksin sõna suunama selle asemel“. Selgitusest on näha, et kuigi
lähimõistete eristamisele pole kujund kaasa aidanud, on vastaja siiski tabanud
mõiste asukoha mõistesüsteemis, mis on konﬂiktiolukorras ilmselgelt parem
kui mittemõistmine.
Teiseks on tähelepanuväärne, et vastustes kasutati tublisti kujundlikkust
ning seda ka mittekujundlikeks loetud termineid selgitades. Kujundlikkuse
kasutamine selgitustes suurendas ka vastuste mitmeti tõlgendatavust. Õigustatult tekib küsimus: juhul kui kujund pole erialasuhtluses funktsionaalne,
miks kalduvad erialainimesed seda ikkagi nii palju kasutama? Kognitiivse
lähenemise järgi on kujundlikkus mõtlemisele loomuomane ja nii mõnigi
kord kultuuriuniversaalne (üht ja sama nähtust mõtestatakse erinevates kultuurides ja keeleruumides analoogse kujundiga). Teisalt on üht mõistet või
nähtust sageli võimalik mõtestada erinevate kujundite abil, millele lisanduvad
veel võimalikud mittekujundlikud variandid. Standard seevastu on kokkulepe
ja selle on loonud grupp inimesi, kes kujundlikku terminit valides langetavad ühtlasi otsuse kasutada võimalike alternatiivide seast just seda kujundit
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(vrd nt ingl contain vastetena väljapakutud ja/või kasutatud karpima – kotti
võtma – siduma – sulustama). Sellistel juhtudel on ilmne, et kujund ei saagi
viidata üheselt vaid ühele tõlgendusele – eriti veel juhul, kui tegu on mõistesüsteemis lähestikku asuvate mõistetega, mille nüansierinevus jääb kujundi
tõlgendaja taustteadmiste hoolde.
Vastuste kodeerimisel ja neile väärtuste andmisel seisid kodeerijad sama
küsimuse ees: kuidas tõlgendada selgitusi, kus vastaja oli kasutanud kujundlikkust? Suur osa nii hägusateks kui arusaamatuteks loetud vastuseid tuleneski seigast, et kujundlik väljendusviis võimaldas mitut erinevat tõlgendust.
Kõnekas on asjaolu, et sellistele vastustele väärtuste andmisel esines olukordi, kus kodeerijatel tekkis erinev arusaam (kujutluspilt) ning enda omast
teistsugust tõlgendusvõimalust teadvustati alles ühisarutelu käigus.
Seega näib kujund olevat suhtlustõhus eeskätt juhul, kui suhtlusosalistel
on sarnane teadmiste pagas ja väljaõppetaust. Kui adressaadi kood erineb
adressandi omast ja tegu on adressaadi jaoks uue kujundliku terminiga,
millele osutaval mõistel on lisaks veel lähimõisteid, annab kujundlik termin
adressaadile (käsusaajale) küll üldise mõistmisvihje, kuid ei aita eristada lähimõisteid.
Vanemate terminite analüüsil osutus hüpoteesist erinevaks ka inglise
keelest motiveerituse mõju (taandatavus laenuandvale keelele, nt kanaliseerima, vrd ingl canalize). Kuna suur osa Eesti ohvitsere on omandanud
vähemalt mingi osa oma sõjaväelisest väljaõppest inglise keeleruumis või
sellega kokkupuutes, eeldas hüpotees, et inglise analoog võib toimida erialainimesele mõistmisankruna. Selliseks oletuseks on andnud alust siinkirjutaja
juhendatud magistritööd, arutelud erialainimestega terminikomisjonis jm.
Samuti toetavad nimetatud eeldust avatud küsimustele antud vastused ja lisatud kommentaarid. On adutav, et võimalikust inglise analoogist kaldutakse
tuge otsima siis, kui termini osutussuhe (terminile vastav mõiste) on vastaja
jaoks probleemne.
Selgus, et hoolimata Eesti ohvitseride eeldatavalt piisavast erialasest
kokkupuutest inglise keeleruumiga ei taga motiveeritus inglise keelest veel
mõistmist. Esiteks on ilmne, et mõistmisel saab inglise motivatsioonist olla
abi vaid juhul, kui vastaja on puutunud inglise termini(süsteemi)ga väljaõppe
käigus või välisteenistuses kokku ning kui tal on olnud enne kursust ka piisav keeletase. Juhul kui väljaõppe või hilisema teenistuse käigus pole olnud
terminite ja vastava mõistesüsteemiga piisavat kokkupuudet või kui see
kokkupuude on olnud kinnistumiseks liialt põgus, ei pruugi inglise analoogi
teadmine mõistmisele kaasa aidata. Tõik, et ainuüksi inglise analoogi teadmine ei taga mõistmist, näib iseenesest loogiline. Ometi on see erialainimeste

ERIALAKEELE TÕHUSUSEST SÕJANDUSTERMINOLOOGIA NÄITEL

77

seas levinud, valdavalt vastupidise veendumuse taustal siiski märkimist väärt
tulemus.
Nagu eespool selgus, ei ilmnenud välisriikides läbitud (kuuekuulistel
ja) pikematel täienduskursustel mõistmisele statistiliselt olulist mõju. Koos
inglise keelest motiveerituse kohta ilmnenuga võib siit järeldada, et välisriikides läbitavad kursused on mõistesüsteemi – ja seega ka teadmiste –
kinnistumiseks liialt lühikesed või minnakse sinna liialt kesise keeletasemega. Kursuse pikkuse mõju olulisust kinnitab asjaolu, et ka Eestis läbitud
olulisematel täienduskursustel (NSOK, BSOK) polnud mõistmisele statistiliselt olulist mõju. Samas osutusid statistiliselt oluliseks nii BDCOLi kui
keskastmekursuse läbimine. Kindlasti võib rolli mängida ka seik, et põhiosal
BDCOLi õppima asujatest oli läbitud nii need täienduskursused kui keskastmekursus. Ent siit on järeldatav ka, et viimased kaks on piisavalt pikad
ja piisava süvenemisastmega selleks, et teadmised jõuaks kinnistuda. Inglise keeleruumiga (lähiminevikus) kokkupuutumine peegeldub vastusteski.
Nii tõid nt raskuspunkti ja põhirõhu inglise analooge sageli esile just inglise
väljaõppetausta ja/või teenistuskogemusega ohvitserid, samuti need, kes olid
magistrikursuse jooksul äsja teema läbinud.
Nagu kujundlike terminite puhul, nii vähendasid ka inglise motiveerituse
toetavat mõju keerukad mõistesuhted ja võimalik vääretümoloogia (nt mittestandardijärgne termin raskuspunkt, mida on TOMides kasutatud ka main
eﬀort’i vastena, kuid mille kuju viitab centre of gravity’le).
Mõistesegadikega haakub sünonüümia (samale mõistele viitavate terminite) ja polüseemia (terminite mitmetähenduslikkuse) otstarbekuse küsimus
erialakeelis. Nagu eespool märgitud, andis statistiliselt olulise erinevuse ainult
sünonüümia mõju ja seda vaid vanemate terminite mõistmisel. Kooskõlas
siinse uuringu hüpoteesi ja ohvitseride seas üldlevinud veendumusega osutusid sünonüümidega vanemad terminid halvemini mõistetavateks kui need,
millel sünonüüme pole. Uuemate terminite analüüsist ei saanud järeldusi teha,
kuna sünonüümidega termineid oli vaid üks. Lisaks tuleb arvestada asjaolu,
et uuemate terminite mõistmisele avaldab esmast mõju haridustaust ja terminiomaduste mõju avaldub alles teisejärguliselt. Niisiis toetavad uuringutulemused klassikalise terminoloogiateooria seisukohta, et sünonüümide
olemasolu võib – vähemalt sõjanduse kontekstis – mõistmist takistada. Kirjeldatud tulemused on seega vastuolus uuemate terminikäsituste seisukohtadega.
Polüseemia mõju oli vanemate terminite puhul küll hüpoteesiga võrreldes vastupidises suunas, ent ei vanemate ega uuemate terminite analüüsist
saa teha polüseemia mõju kohta järeldusi, kuna see osutus mõlemal juhul
statistiliselt ebaoluliseks. Uuemate terminite puhul oli põhjus selles, et
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polüseemseid termineid oli valimis vaid üks. Teema väärib siiski edasist
uurimist, kuna erinevates (klassikalist suunda esindavates) terminikäsitustes
on polüseemia ehk terminite mitmetähenduslikkuse mõju mõistmisele peetud sünonüümiast halvemakski. Eriti probleemseks on peetud polüseemiat
terminite puhul, mis viitavad hüponüümiasuhtes olevatele mõistetele (sama
termin tähistab ülemmõistet ja üht alammõistetest, nt julgestama, võimalikke
mõtestusviise vt ptk-st 3.4).
Sünonüümiaga haakub mittestandard(ijärg)sete terminivariantide
kasutamise mõju mõistmisele ning siit edasi üldisem küsimus standardimise
olemuse, vajalikkuse ja võimalikkuse kohta. Vanemate terminite analüüsil
leidis statistilist kinnitust hüpotees, et mittestandardsed terminivariandid on
halvemini mõistetavad kui standardijärgsed (uuemate terminite seas polnud
ühtki mittestandardset terminit). Siinse uuringu kontekstis oli selline tulemus
ootuspärane ka seetõttu, et terminite jaotus standardsuse ja sünonüümia vahel
ühtis suuresti: kõik mittestandardsed terminid olid ühtlasi sünonüümidega (st
omavad sünonüüme, millest vähemalt üks on standardiga heaks kiidetud, nt
mittestandardne terminivariant löögiala, mille ametlik eesti vaste on praegu
hävitusala, vrd ingl vasteid killing zone, engagement area).
Selgus niisiis, et sünonüümsete, sh mittestandardsete terminivariantide
kasutamisega võib kaasneda mõistesegadike teke. Erineva taustaga, nt erinevatel aegadel erinevatest keeltest laenatud või erinevate mõistesüsteemide
kaudu käibele tulnud terminid võivad tekitada olukorra, kus terminite osutus pole erialainimesele (nt käsusaajale) enam selge. Siin on heaks näiteks
raskuspunkt, mis on olnud kasutusel nii main eﬀort’i kui centre of gravity
vastena ja mis Militermi järgi on vaid neist viimase vaste. Raskuspunkti
kasutamine main eﬀort’i vastena tuleneb teisest mõistesüsteemist: mõiste
on pärit saksa keelest (Schwerpunkt) ja vastav termin on eestindatult sõnasõnalt raskuspunkt. Kõnelause mõiste standardijärgne vaste on praegu
põhipingutus(üksus), kuid lisaks raskuspunktile on käibel veel mittestandardijärgseid rööpvariante, nt põhirõhk.
Mõistesegadiku taga võib olla ka erialane vajadus hoida lahus mõistekobara lähimõisteid, millel on erialainimese jaoks oluline nüansivahe, kuid
mida keeleliste vahenditega ei saa või ei ole osatud markeerida. Juhul kui
sellise mõistekobara erinevatele mõistetele viidatakse sama terminiga, võib
ka polüseemia tekitada mõistmisraskuse. Näiteks ilmnes, et lahingutoimingut hõivama, mis viitab praegu Militermi järgi samale mõistele mis inglise
occupy (’paigutama üksusi alale, kus pole vastast’), mõistab osa ohvitsere kui
tegevust, mis eeldab jõu kasutamist (vastena inglise terminile seize). Selliste
olulise nüansivahega lähimõistete segiajamisel võivad sõjanduses olla
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tõsised tagajärjed. Kirjeldatud osutusprobleeme võivad küll kompenseerida
(kon)tekst ja erialateadmised, kuid uuringu tulemused annavad alust oletada,
et mitte alati. Probleemi ei pruugi lahendada ka standard ja juba seetõttu, et
rööpvariandid on (vähemalt mingi aja vältel) veel kasutuses.
Seega kehtib sünonüümia ja mittestandardsete terminivariantide kasutamisel sama tõdemus nagu kujundlikkuse ja inglise motiveerituse puhul. Ilmneb, et erialasuhtlusele omane mõttetäpsus – nt vahe tegemine sünonüümidena kasutatud terminite ja selliste terminite vahel, millele viitavaid mõisteid
eristab oluline mõistenüanss, samuti kujundliku taustaga terminite mõistenüansside tabamine – võib minna erineva väljaõppetausta ja keeletunnetuse
tõttu kaduma. Niisiis on terminikasutus on täiel määral suhtlustõhus (teisisõnu: võimalikult täpne infoedastus kui erialakeele põhifunktsioon saab
täidetud) juhul, kui adressandi ja adressaadi kood on sarnane.
Hüpoteesiga kooskõlas ilmnes, et uudissõnad (terminid, mis on välja
mõeldud sõjandusterminoloogia komisjonis ja millel on uudissõna tunnused)
on halvemini mõistetavad kui mitteuudissõnad. Uuringusse kaasatud uudissõnad on kasutusse suunatud 2010. aastal, seega esines neid vaid uuemate
terminite seas. Nagu teistegi uuemate terminite puhul, nii on ka uudissõnade
mõistmisel esmamäärav väljaõppe ja teenistuskogemuse mõju. Näib siiski,
et uudissõnade puhul tuleb see mõju iseäranis hästi esile: uudissõnad kui
uued sõnakujud on võrreldes nt liitsõnade või sõnaühenditega vähe motiveeritud ehk läbipaistmatud. Teisisõnu: nende tähendus ei tule terminikujust
selgelt välja (nt edundama, karpima). Sama võib välja lugeda vastustest:
tõdetakse, et kontekstita ei oleks terminite tähendust ära arvatud. Erandiks oli
naastama, mis oli mõistetavuse pingereas uuemate terminite seas üks paremini mõistetutest ja mille kommentaaridest võis järeldada, et kontekst koos
kergelt tuvastatava saamisviisiga andsid vastajatele piisava mõistmisvihje.
Kolmandaks pole terminil naastama ka selliseid lähimõisteid, mis tekitaksid
mõistesegadiku (küsimuse termini taga oleva mõiste kohta) – vastupidi uudissõnadele karpima ja edundama. Niisiis: kui terminiga ei ole kokku puututud
või kui kokkupuude on olnud põgus, ei pruugi sellistel puhkudel tekkida
mõistega vajalikku seost. Vähest kokkupuudet võib mõnel pool kompenseerida kontekst, ent kui termin tähistab mõistet, millel on nüansivahega lähimõisteid, ei taga ka kontekst mõistmist. Terminiloojatel tasub niisiis tähele
panna, et mõistmisraskust tekitab sama tüve abil uute sõna(tüve)de väljamõtlemine (kas siis nt tuletamise või sõnade kombineerimise ehk sulandsõnade loomise teel) ja seda eriti juhul, kui tegu on lähimõistetele viitavate
terminitega (nt edundama, vrd teist mõistet tähistav, mittestandardijärgne
terminivariant edenema).
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Eelnenud mõttearendusest johtub küsimus standardi olemuse ja vajalikkuse kohta. Standardimise algidee on kõrvaldada mõistmisraskused ja
leppida kokku mõiste-termini vastavuses. Ometi näib – mälumahu piire
ja inimsuhtluse olemust arvestades – taanduvat suhtlustõhususe küsimus
sellistes komplitseeritud mõistesüsteemidega (alam)valdkondades suuresti
küsimusele standardi enda tõhususe ja standardimise võimalikkuse kohta.
Nagu eespool mainitud, on standard olemuselt kokkulepe: valik ühe süsteemi
kasuks, mis tähendab omakorda, et jäetakse kõrvale teised võimalikud süsteemid. Viimased ei pruugi olla paremad ega halvemad, vaid on lihtsalt erinevad. Kokkuleppelise süsteemi valdajal kui infoomajal on mittevaldaja ees
küll eelis, kuid see pole üheses seoses heade erialateadmistega ning näitab
eeskätt n-ö indoktrineeritust ja nt seda, et mõistesüsteemiga on olnud piisavalt kokkupuudet. Siit johtub omakorda küsimus, kui suur saab olla kokkulepitavate (standarditavate) terminite hulk selleks, et terminite taga olevaid
(lähi)mõisteid suudetaks nende nüanssides eristada. Lisaks tuleb arvestada
asjaolu, et standardimise mõju võib olla oodatuga võrreldes vastupidine: kui
standard läheb vastuollu senise kasutusega, võib see segaduse vähendamise
asemel probleeme juurde tekitada. Sellist olukorda illustreerib hästi hõivama
näide, sest eelkirjeldatud mõistesegadiku üks põhjusi on nimelt standardimine. Siinse uuringu tulemuste taustal ei saa siiski väita, et standard oleks
(sõjandus)terminoloogias kasutu. Küll aga on siin mõttekoht kokkuleppe
standardi loojatele, kes peavad oma töös teadvustama standardimisega seotud riske ning säilitama võimalikult tiheda kontakti kasutajaskonnaga. Viimane tähendab ühtlasi erialainimeste terminieelistuste ja nende tagamaade
tundmist.
Nii standardijad kui suhtlusosalised peavad ilmselt arvestama tõigaga, et
mis tahes suhtlusest ei saa välistada mitmeti mõistetavust. Nagu käsitluse algul
märgitud, mõjutavad igasugust suhtlussituatsiooni lisaks termini(tõlgendus)tele ka muud, keelevälised faktorid (nt mälumahu piiratus, unustamisfaktor,
isikliku keeletaju erinevused jms). Nende mõju aitas uuringu metoodika läbimõtlemine küll eeldatavasti kontrolli all hoida, kuid täielikult välistada ei
saa neid ei ühestki uuringust ega inimsuhtlusest. Uuringutulemused toetavad tõika, et mida erinevamad on suhtlusosaliste eelteadmised, seda suurem
on võimalus, et suhtlusosalised mõtestavad termineid erinevalt või et nad
kasutavad erinevaid termineid. Seega: kui mõistmise tagamisest üldse juttu
saab olla, siis seoses sarnase koodiga, mis põhineb suuresti ühtsel väljaõppetaustal. Öeldu tähendab ühtlasi vastutuse nihkumist standardilt pädevatele,
koostööle orienteeritud suhtlusosalistele.
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Eelnenu taustal näib, et suur osa uuemate terminoloogiasuundade esindajaid on kui mitte mööda vaadanud, siis vähemalt osutanud vähe tähelepanu sellistele erialakeeltele või erialakeele sellistele (alam)valdkondadele, mille mõistesüsteem on komplitseeritud ja sisaldab omakorda
mõistekobaraid. Viimased võivad olla lisaks nüansivahega lähimõistetele
ka omavahel seotud (nt karpima – siduma – hoidma – seiskama). Samuti
leidub termineid, mis on erineva päritolu tõttu eksitavalt motiveeritud (nt
raskuspunkt, vrd põhipingutus, põhirõhk, sks Schwerpunkt vs. raskuskese,
ingl centre of gravity). Lisaks võivad lähimõistetele viitavate terminite
tõlgendamist raskendada üldkeele analoog(id) ja vaste(d) võõrkeel(t)es, mis
mitte ainult ei pruugi kattuda, vaid mis võivad olla ka omavahel vastuolus
(nt hõivama sünonüüm on ÕSis 2013 okupeerima, mille üldkeeles levinud
kõnelejatähendus eeldab jõukasutust, vrd lahingutoiminguna ingl occupy,
mis ei eelda jõukasutust).
Teiseks on uuemates terminikäsitustes avaldatud arvamust, et hoolimata
varieerumisest (sünonüümide ja mitmetähenduslike terminite kasutamisest)
saavad oma ala hästi tundvad spetsialistid üksteisest aru. Mainitud seisukoht
ei arvesta tõigaga, et ka oma eriala süvitsi tundvad inimesed ei pruugi jagada
sama koodi. Muuseas võib sellise käsituse taga olla metafoor või vaikiv eeldus, millega mõtestatakse erialateadmiste olemust. Erialateadmised on otsekui kindlaksmääratud osadest koosneva kimp või siis anumas (inimmeeles)
olev aine, mis kas on anumas või mitte ja mille keemiline koostis on kõigil
eriala asjatundjatel sama – juhul kui tegu on asjatundjaga. Õigupoolest ei
pruugi väljaõppetaustade erinevusest tulenev koodierinevus viidata ebakvaliteetsele haridusele. Tänapäevase, konstruktivistliku õpikäsituse järgi
on õppimine kui teadmiste konstrueerimine midagi unikaalset ja isiklikku.
Sestap on loogiline, et selle protsessi tulemuski võib kätkeda isiklikke erinevusi. Kummatigi võib olukord, kus need erinevused on piisavalt suured,
osutuda sõjanduses ja kriisisituatsioonis süsteemi kui terviku seisukohast
väljaõppelüngaks. Erinev mõistekäsitus ja terminimõistmine võib tingida
olukorra, kus käsust kas ei saada selle nüanssides aru või kulub käsu tuumterminite tõlgendamisele rohkem aega. Praeguseks on Eesti ohvitseride väljaõppemudel võrreldes varasema ajaga oluliselt ühtlustunud, mis omakorda
annab siinse uuringu tulemuste taustal ja mõistekäsituse-terminikasutuse
ühtlustajana põhjuse vaadata lootusrikkalt tulevikku.
Kolmandast uurimisküsimusest lähtudes uurisin, kuidas on seotud vastajate hinnang terminikuju mõistetavusele ja sobivusele termini standardijärgse mõistmisega. Selgus huvitav asjaolu: omavahel on seotud terminikuju häirivus ja mõistmisraskuse konstateerimine, kuid kumbki neist ei ole
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seotud termini standardijärgse mõistmisega. Need tulemused on võrreldavad
Tavasti (2012) andmetega, millest oli juba eespool juttu: normivastane keel
häirib ka keskmisest keeleteadlikumaid inimesi, kuna tekitab vastajate arvates mõistmisraskuste ohtu, kuid häirib ka juhul, kui tekst on mõistetav. Siinse
uuringu kontekstis illustreerib sellist olukorda hästi naastama, mis oli kõige
paremini mõistetud uudissõna, kuid mida peeti (nihustama järel) enim häirivaks ja mõistmisraskust tekitavaks. Eelnenu põhjal ei saa muidugi teha järeldust, nagu poleks erialainimeste arvamus oluline. Iseküsimus on, mida nende
arvamustega peale hakata, sest – nagu siinse töö aluseks olevad artiklid [A1],
[A2] ja [A3] näitavad – on need nii mõnigi kord lahknevad ja omavahel
vastuolus.
Samuti ei saa uuringu andmetele tuginedes – erinevalt kasutajaskonnas
levinud arvamusest – väita, et arvatavast mõistmisraskusest tuleneb ka tegelik mõistmisraskus. Küll aga annab taoline tulemus ainest edasiseks uurimistööks. Siinne uuring ei võimalda teha kaugeleulatuvaid järeldusi terminikasutusest tulenevate mõistmisraskuste (kognitiivse töömahukuse) tegeliku määra
kohta, sest küsiti vaid vastaja enda hinnangut oma mõistmisprotsessile. Näiteks võis olla, et õige vastuse andja pidi enne vastamist pikemalt järele mõtlema ja kaaluma läbi võimalikke tõlgendusvariante, kuid instruktsioonidest
hoolimata ei märkinud terminit mõistmisraskust tekitavaks. Samuti võis aset
leida vastupidine. Vastaja võis märkida termini mõistmisraskust tekitavaks
(seoses nt subjektiivsete terminieelistustega), kuigi tegelikult mõistis terminit
standardi järgi. Mõistmise kognitiivse töömahukuse uurimiseks tuleb korraldada eraldi katse, kus mõõdetakse käsusaaja reageerimisaega. Sõjanduses
on see tänuväärne uurimisteema, kuna konﬂiktiolukorra ajakriitilisust arvestades tähendab terminini osutuse üle juurdlemine ilmset mõistmisraskust ja
sel võib olla kõrge hind.
Piiratud oli ka suhtlussituatsioon: uuring piirdub kirjaliku situatsiooniga.
Tulemuste üldistatavuse kontrollimiseks on seetõttu vaja korraldada jätkuuuring, kus samad probleemsed terminid esinevad suulises suhtlussituatsioonis ja vastavaid stsenaariume mängivad läbi erineva väljaõppetaustaga
ohvitserid. Nagu eespool öeldud, on selline uuring KVÜÕAs magistritööna
koostamisel ja selle esialgsed tulemused on paljutõotavad. Siinse uuringu
tarvis kogutud andmed võimaldavad uurida teemat ka teistest vaatenurkadest ja varieerida süvenemisastet. Kindlasti väärib põhjalikumat käsitlemist
sotsiaalsete tegurite seos terminimõistmisega. Põnevat infot laekus avatud
küsimustest, mis aitavad heita valgust uute terminite, sh uudissõnade leviku
ja kinnistumise tagamaadele. Tegu on väärtusliku informatsiooniga, mille
hankimine on puhtkvantitatiivse andmeanalüüsi abil raskendatud, kui mitte
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võimatu. Edasistesse uuringutesse võiks lisada pingeolukorra ja ajasurve,
mida võimaldavad õppused vm väljaõppeolukorrad, samuti matkemudeli
kasutamine.
Loodetavasti kõlab Kaitseväes praeguseks juba triviaalsena tõdemus, et
oma sõjateadus pole võimalik omakeelse terminivarata. Erialakeel on erialainimese põhilisim tööriist ametist sõltumata, ent selle suhtlustõhusus on
iseäranis oluline valdkondades, kus arusaamatustel ja mõistmiseks kuluval
ajal võib olla inimelude hind. Üks selliseid valdkondi on kahtlemata sõjandus
ja sõjaväeline juhtimine. Nagu terariist, mis peab olema täpsete lõigete tegemiseks ihutud, vahe ja käepärane, peab ka (sõjandus)keel võimaldama täpset
infoedastust – olema suhtlustõhus. Ihumata terariistaga pole mõtet võitlusse
minna ja häda neile, kes avastavad töntsi terariista alles võitlustandril. Eelnenud käsitlus aitaski heita valgust (sõjandus)terminite mõistmisele, sh faktoritele, mis seda mõjutavad. Ehkki uuringu põhjal ei saa teha kõikehõlmavaid
järeldusi, sisaldab see usutavasti infot, tagasisidet ja mõttekohti nii terminikorrastajatele ja -arendajatele kui Kaitseväele. Ent õigupoolest on eelnenud
käsitlus täitnud siinkirjutaja jaoks põhiosa oma ülesandest juba ilmumisel.
Nagu sissejuhatuses öeldud, on uuringuga tehtud katse ületada pelgalt tekstianalüüsile tuginevad ja muljepõhised väited enim vaidlusi tekitanud (oskus)keelenähtuste rolli kohta erialakeelis.
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TEADUS JA SÕJAVÄELINE JUHTIMINE
BAUDISSINI INNERE FÜHRUNG’I
KONTSEPTSIOONIS
Claus Freiherr von Rosen1

1. Sissejuhatus
2012. aasta Müncheni julgeolekukonverentsil väljendas Saksa kaitseminister
Thomas de Maizière soovi, et julgeolekupoliitilises debatis oleks rohkem teaduslikku ekspertiisi. Ta „ei näe Saksa ülikoolide märgatavat intellektuaalset
panust sõja ja rahu küsimustes. Kuigi kõrgkoolid võiksid ju ühiskondlikele
debattidele omamoodi sütikuks olla.“2 Selle väljaütlemise peale puhkenud
avalik debatt meenutab sarnaseid vaidlusi Blanki ameti tegutsemisajal3, mis
leidsid aset umbes 60 aasta eest. Toona oli aruteluobjekt riigikaitselise kõrgkooli (hiljem Innere Führung’i kooli ja praeguse Innere Führung’i keskuse)
asutamine teadusliku uurimis- ja õppekeskusena. Hilisem Bundeswehri peainspektor Adolf Heusinger4 nimetas seda kooli „Innere Führung’i keskseks
ajuks“. Õppeasutuse rajamist põhjendati järgmiselt.
1

Artikkel „Wissenschaft und militärische Führung in Baudissins Konzeption Innere Führung“ ilmus saksa keeles esmakordselt 2013. aastal Uwe Hartmanni ja Claus von Roseni
toimetatud kogumikus Jahrbuch Innere Führung 2013. Wissenschaften und ihre Relevanz
für die Bundeswehr als Armee im Einsatz. [Teadused ja nende olulisus Bunderswehrile kui
sõjalistel missioonidel osalevale armeele]. Berlin: Carola Hartmann Miles-Verlag, S. 81–104.
Saksa keelest tõlkinud autori ja väljaandja loal Andres Saumets.
2
Vt Bigalke, Silke 2012. Ungebliebene Kriegsforschung. – Süddeutsche Zeitung, 27. Februar, S. 6.
3
26. oktoobril 1951 uue ametkonna juhiks valitud Theodor Blanki ametinimetuseks sai
liidukantsleri volinik liitlasvägede suurendamisega seotud küsimustes. Blank oli kantsleri
otsealluvuses, tema ametkond (Dienststelle Blank, ka Amt Blank) kuulus kantsleriameti koosseisu. Alates 7. juunist 1955 kujundati Blanki amet ümber föderaalseks kaitseministeeriumiks
(BMVg.). Selles ametkonnas tehti kõik olulisemad ettevalmistused Bundeswehri asutamiseks,
sealhulgas tegeleti ka Innere Führung’i ja esimese riigikaitseseaduse väljatöötamisega. Tõlkija
kommentaar
4
Adolf Heusinger (1897–1982) on olnud kutseline sõjaväelane neljas armees. 1955. aastast
oli ta Lääne-Saksa kaitseministeeriumis sõjaväeliste juhtide nõukogu esimees, 1957. aastal sai
temast Bundeswehri esimene peainspektor, aastail 1961–1964 oli ta NATO Sõjalise Komitee
esimees. Pärast seda ametit läks Heusinger kindrali auastmes erru. Peaaegu kõik Lääne-Saksamaa
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 87–110.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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Teaduslikke aluseid [Innere Führung’i jaoks] ei saa välja töötada ega järjel
hoida ilma süstemaatiliselt kavandatud uurimistööta. Lääne-Saksa ülikoolid
pakuvad vähe eeldusi selleks, et nende hooleks jätta Innere Führung’i raames tehtavad alusuuringud. /.../ Siinsetes ülikoolides ei ole meil vastavaid
uurimisinstituute.5 /…/ Peale selle teenib taoline uurimistöö ja õpetamine üleüldse meie praeguse poliitilis-vaimse olukorra tunnetamist ning sellel oleks
väärtus isegi siis, kui Saksa relvajõudusid ei peaks moodustatama.6

Tookord tuli rünnak niisuguse uurimistöö vastu Blanki ametist endast ja
vastuseis päädis peagi sellega, et sõjaväelistes institutsioonides peeti teaduslikku uurimistööd nimetatud teemal algusest peale ebaoluliseks7.
Minister de Maizière’i taasalgatatud arutelu taustal poleks mitte üksnes
ajalooliselt huvipakkuv uurida Bundeswehri arengulugu süvitsi, keskendudes teaduse tähendusele relvajõududes, kuid seda pole siinkohal võimalik
teha. Mõned Bundeswehri alguspäevade iseloomulikud mõtteliinid näitavad
siiski, mida krahv von Baudissini ümber koondunud Innere Führung’i loojad Bundeswehrile hälli kaasa panid. Innere Gefüge8 grupi lähtekoht hõlmas pedagoogilis-psühholoogilisi, politoloogilisi ja sotsiaalteaduslikke,
aga ka ettevõtlus- ja organisatsiooniteaduslikke aspekte, seda ühtmoodi
nii omaenese ministeeriumitöö, Bundeswehri jaoks kavandatava Innere
Führung’i juhtimisfilosoofia, Innere Führung’i käsituse ja õpetuse kui ka
sellest tuleneva juhtimispraktika jaoks sõjaväes. Teadus kajastub seepärast –
vastavalt Baudissini grupi praktilisest kogemusest kantud lähtekohale –
relvajõududes aset leidva akadeemilise mõtlemise ja tegutsemise vormis.
riigikaitseplaanid ja valitsuse julgeolekupoliitilised nõustamised olid 1950. aastate esimeses
pooles seotud Heusingeriga. Bundeswehri kujunemisloo algjärgus oli Heusingeril väga oluline
roll (tegelemine traditsioonidega, ohvitseride väljaõppe organiseerimine). 1950. aastal üllitatud
autobiograafilises raamatus „Befehl im Widerstreit” püüab ta anda vastust küsimusele Saksa
sõdurite süü kohta ning seda peetakse väga oluliseks ajastulooliseks teoseks. Tõlkija kommentaar
5
Vt Rosen, Claus von 1981. Bildungsreform und Innere Führung. Reformansätze für schulische Stabsoffizierausbildung, dargestellt am Beispiel der Stabsakademie der Bundeswehr
(1966–1973). Weinheim und Basel: Beltz, S. 164ff, tsiteeritud S. 412, märkus 317. [Rosen 1981]
6
Ibid., S. 167.
7
Peamine vastasseis pärines toona sõjaajaloolastelt. Spetsiaalselt uurimistöö tarbeks Innere
Führung’i kooli juurde asutatud teadusliku uurimis- ja õppetöö staabi (viimati tuntud kui
Strausbergis asunud Bundeswehri sotsiaalteaduslik instituut) viimased jäänused on nüüd, veidi
vähem kui 60 aastat hiljem – omamoodi saatuse iroonia Bundeswehri ajaloos! – integreeritud
Potsdamis asuva Bundeswehri sõjaajaloo instituudiga (Militärgeschichtliches Forschungsamt;
MGFA). 1. jaanuarist 2013 on asutuse uueks nimeks Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste
keskus (Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr; ZMSBw).
8
Baudissin mõistis tollal Innere Gefüge all „kõigi tingimuste ja tegurite terviklust, mis vormivad sõdurite suhteid omavahel ja ühiskonnaga“. Alates 1953. aastast asendati see terminiga
Innere Führung. Tõlkija kommentaar
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2. Innere Gefüge grupi tegevus ministeeriumis
Enne seda, kui Baudissinist sai Reichswehri ja Wehrmachti riviohvitser ning
kindralstaabi ohvitser, oli ta Berliini ülikoolis läbinud aastase studium generale ajaloos, õigusteaduses ja rahvamajanduses ning lõpetanud 1930. aastal
Müncheni tehnikakõrgkoolis kolmeaastase ettevõtlus- ja organisatsiooniteaduse õppe, mille järel omistati talle maapidaja-agraarinseneri (Landwirt
ing. agr.) diplom9. Seepärast on enesestmõistetav kohata tema kirjutistes
järgmisi akadeemilise maailma termineid: tööjaotus, funktsioon, hierarhia,
ametiühing, industriaalühiskond, institutsioon, kontroll, logistika, juhtimine,
juhtimisstiil, organisatsioon, planeerimine, spetsialist, süsteem, majandus,
ettevõtluskliima, kommunikatsioon, inimsuhted, kaasarääkimine, motivatsioon, osalemine, meeskond jms.10
Riigikaitselise kõrgkooli rajamise projekti kaasinitsiaator oli dr Günter
Will11. Ta oli õppinud Hamburgi ülikoolis ajalugu, germanistikat ja pedagoogikat. Tema keskne saavutus oli Innere Führung’i kontseptsiooni pedagoogilise poole vormimine vastsete relvajõudude jaoks.12
Ka teised grupi kaastöölised olid akadeemilise haridusega ja teaduskraadiga või said võimaluse selle omandamiseks teenistuse ajal, nagu hilisem

9

Peale II maailmasõda anti sellele riigieksamiga omistatavale kutsele ametlik nimetus Diplomlandwirt. Kuna Baudissin jätkas rahu-uurijana, Hamburgi ülikooli ja Bundeswehri ülikooli
õppejõuna, rahu-uuringute ja julgeolekupoliitika instituudi (IFSH) asutaja-direktorina ning
Hamburgi ülikooli professorina, olgu tema eelnev haridustee siinkohal vaid põgusalt mainitud.
10
Baudissini seisukohtadest saab lähemalt lugeda: Rosen, Claus von 2005. Organisatorische
Grundlagen der Inneren Führung nach Graf von Baudissin. – Neue Bundeswehr – neue Innere
Führung? Perspektiven und Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung eines Leitbildes.
Hrsg. von Wiesnendahl, Elmar. Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 35–78. [Rosen 2005]
11
Günter Will (1916–1999) oli ajaloodoktor ja Bundeswehri kolonel, 1950. aastatel Baudissini kaastööline Innere Führung’i põhimõtete väljatöötamisel ning aastatel 1966–1973 Hamburgis asunud Bundeswehri staabiakadeemia (liidetud aastast 1974 Führungsakademie’ga)
asutaja ja ainus ülem. Günter Will asutas ka sõjandusajakirja „Information für die Truppe“
ning oli aastatel 1953–1958 selle vastutav toimetaja. Tõlkija kommentaar
12
Will, Günter; Will, Elizabeth 2002. Freiheit und Verantwortung, Die Grundsätze der Konzeption Innere Führung. Egg: Thesis-Verlag. Vt ka Bald, Detlef 1999. Günter Will. – Klassiker
der Pädagogik im deutschen Militär. Hrsg. von Detlef Bald, Uwe Hartmann, Claus von Rosen.
Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 227–239; Bald, Detlef 1997. Wolf Graf von Baudissin und
Günter Will. – Vom Kriege zur Militärreform. Zur Debatte um Leitbilder in Bundeswehr und
Nationaler Volksarmee. Hrsg. von Detlef Bald, Andreas Prüfert. Baden-Baden: Nomos Verlag,
S. 57–74; vt ka Rosen 1981. Bildungsreform und Innere Führung; Rosen, Claus von 1991.
Frieden als Motiv. Günter Will – Schöpfer der Information für die Truppe. – Information für
die Truppe, Nr. 8/91, S. 67–70.
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kindral dr Günter Kießling13. Akadeemiline mõtlemine ja tegutsemine oli
juba sel põhjusel Baudissini Innere Gefüge grupis enesestmõistetav.14
Seetõttu ei saa imestama panna tõsiasi, et grupp laskis teadusekspertide
kolleegiumil15 kontseptsiooni väljatöötamisel ennast nõustada, eriti kasvatuspõhimõtete arendamisel16 ning kõrgemate staabi- ja kindralstaabiohvitseride
esimese kursuse17 didaktilise käsituse kujundamisel. Koostöö teadlaste rühmaga oli Blanki ameti jaoks uus asi ja äratas seetõttu mitte üksnes huvi ja
heakskiitu. Kuigi sageli oli esiplaanil „üksnes“ küsimus, kust saada selliste
konverentside jaoks raha, varjutas olukorda asjaolu, et isegi ameti juhtkonna
13

Günter Kießling (1925–2009) on kujukas näide sõjaväelisest sihikindlusest ja teadmishimust: II maailmasõjas leitnandina idarindel sõdinud Kießling läks õhtukooli keskharidust
omandama alles 1947. aastal. 1954. aastal liitus ta piiripolitseiga ja asus teenistuse kõrval
Bonni ja Hamburgi ülikoolides majandusteadust, õigusteadust ja filosoofiat õppima.
1957. aastal omistati talle Bonni ülikoolis poliitikateaduste doktori kraad. 1956. aastal liitus
ta vanemleitnandi auastmes Bundeswehriga ja lõpetas 1960. aastate alguses Hamburgi
Führungsakademie’s kindralstaabi kursuse. Edasine teenistuskäik viis Kießlingi ka vastutavatesse rahvusvahelistesse ametitesse. 1984. aastal läks ta kindrali auastmes erru oma viimasest teenistuskohast NATO maavägede ülema ja DSACEURina. Tõlkija kommentaar
14
Vanim teadaolev Baudissini sulest pärit akadeemiline kirjutis on aastatest 1946/47. Selle
kohta võib lähemalt lugeda: Rosen, Claus von 1995. Ost oder West – Gedanken zur Deutscheuropäischen Schicksalsfrage. – Innere Führung. Zum Gedenken an Wolf Graf von Baudissin. Hrsg. von Hilmar Linnenkamp, Dieter Lutz. Baden-Baden: Nomos, S. 109–119; Rosen,
Claus von 2005. Grundlagen für das Thema Frieden in Baudissins Werk. – S+F, Nr, 4/2005,
S. 197–208.
15
See ligi kolmekümnest teadlasest koosnenud kogu kutsuti erinevas koosseisus korduvalt
kokku Siegburgi konverentside nime all ajavahemikus kevad 1953–1955, vt Genschel, Dietrich 1972. Wehrreform und Reaktion. Die Vorbereitung der Inneren Führung 1951–1956.
Hamburg: R. v. Decker’s Verlag G. Schenck, S. 196–199. [Genschel 1972] Kogu mantlipärijaks sai hiljem Innere Führung’i nõukogu. Esimesse nõukogusse kuulusid ka mitmed
„Siegburgi professorite ringi“ liikmed. Selles kontekstis tuleb mainida ka Baudissini tegevust poliitilise nõustajana IFSH-i direktori ametikohal. Eriti väärib märkimist tema panus
Saksa valitsuse ettevalmistustöödesse Helsingis toimunud Euroopa julgeoleku ja koostöönõupidamistel: teaduspõhise õpetamis- ja õppimisprotsessi käigus töötati instituudis välja põhimõtted ja abinõud eelkõige lõppotsuse IV lõigu tarbeks (usaldust loovad meetmed, koostöö
humanitaar- ja kultuurivaldkondades).
16
Seejuures tekkis ZDv 11/1 – Leitsätze für die Erziehung der Soldaten [Üldmäärustik 11/1 –
Teesid sõdurite kasvatamiseks], mis avaldati esmakordselt 1957. aastal ilmunud käsiraamatus
Handbuch für Innere Führung 1957. Hilfen zur Klärung der Begriffe. Hrsg. von Bundesministerium für Verteidigung, Führungsstab der Bundeswehr I 6. Bonn [Handbuch 1957] Vt
lähemalt ka Genschel 1972, S. 154ff.
17
Hiljem Sonthofeni kursuseks nimetatud kursuse kohta vt lähemalt Rosen, Claus von 1986.
Die Ausbildungsmodelle der Gruppe Inneres Gefüge im Amt Blank – Reformplanungen für
die Bundeswehr. – Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft. 175 Jahre Generalstabsausbildung in Deutschland. Hrsg. von Detlef Bald. Kolben: Bernhard & Graefe, S. 125–
147, siin eriti S. 131ff. [Rosen 1986]
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hulgas võis alguses kohata põhimõttelist laadi „kahtlusi krahv Baudissini
tööviisi“ kohta. Ametis valitses umbusalduse vaim akadeemiliste saavutuste
ja kaastööde otstarbekuse ning hädavajalikkuse suhtes ajal, mil relvajõudude
loomine ja neile (uue) orientatsiooni andmine tingisid juhtimispõhimõtete
arendamise vajaduse.18 Kuid see järjekindel tõsidus, millega Baudissin töötas
tulevase Bundeswehri juhtimiskontseptsiooni kallal, saab ilmsiks 1954. aastal
Heusingerile19 ja 1955. aastal Blankile20 saadetud kirjadest, milles ta pakkus
välja oma tagasiastumise. Tema jäämine ametkonda „ei ole muutunud üksnes
ebavajalikuks, vaid paljudele inimestele ka eksitavaks“, kuna minister „näeb
end võimetuna kaitsma ja maksma panema Innere Gefüge visandit aparaadi
[ametkonna] suureneva kaalukuse ja kasvavate restauratsioonipüüdluste
tõttu.“ Nii on need just puudulikud töötingimused ja sealjuures „ekspertide
töö korduv süstemaatiline pärssimine“, mis on raskendanud Innere Führung’i
kontseptsiooni arendamist.21 Oma lahkumiskõnes Innere Führung’i jaoskonnast pärast seitsmeaastast tihedat koostööd visandas Baudissin siiski „lühikeses subjektiivses sõnas meie kohta“ positiivsema pildi ühiselt tehtud tööst:
Meil tuleb siiski täheldada teatud edu. On õnnestunud teha mõned olulised
läbimurded meie jaoks hukatusliku traditsiooni olulistes valdkondades. Otsustav etapp ootab meid aga veel ees. Nõudmised, mida esitatakse suutlikkusele
ümber korraldada, mõtteliselt ületada meie minevik ja olevik, erialasele ja
riigikodanlikule kujutlusvõimele, on nimelt erakordsed. Elu vaba ja demokraatliku võimukorralduse all on keeruline. Kasvatus ja enesekasvatus nõuavad siin sisemist tugevust ja erapooletust, milleni tuleb esmalt jõuda. Peale
selle oleme meie, sõdurid, vaid üks osa meie rahvast ning ei saa meie aja
põhiküsimusi ei üksi ega ka ennetavalt lahendada. Me tohime aga pakkuda
kasutuskõlblikke ja kasulikke mudeleid, kui me jääme nende avangardi, kes
uute teede nimel võitlevad. Me leiame õige koha, kui me võtame vastu muutunud sõjapildi, eriti vaimse-psühholoogilise kokkupõrke väljakutse. Siit jooksevad olulised liinid elukutse ja riigikodanikuks olemise keskse tuuma juurde.22
18

Tagebuch der Gruppe Inneres Gefüge. – BAMA N 717/1; toimiku märge Karst,
28.8.1953. [Tagebuch]
19
Baudissin, W. G. von 1982. Nie wieder Sieg! Programmatische Schriften 1951–1981.
München: Piper, S. 51–53. [Baudissin 1982]
20
Graf von Baudissin: Als Mensch hinter Waffen 2006. Herausgegeben und kommentiert von Angelika Dörfler-Dierken. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 65–71; nimetatud kirja ei saadetud ministrile. – Kaitseministeeriumi eelkäijat (nn Blanki ametit) juhtinud
Theodor Blank (1905–1972) oli aastatel 1955–1956 esimene Lääne-Saksa kaitseminister ja
aastatel 1957–1965 töö- ja sotsiaalkorra minister.
21
Raskuste kohta detailsemalt vt ka Genschel 1972.
22
Baudissin 58,6; kursiivi on kasutatud ka originaalis. – Ääremärkus Baudissini kirjutiste
tsiteerimisest Baudissini dokumentatsioonikeskuse (BDZ) materjalide põhjal: kirjutised on
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See pole tavapärane hüvastijätuks pandud plaaster mahajääjate haavale, vaid
ühine „julgustaja“. Julgust selleks võib neile anda Baudissini poolt lähedaste
asjatundjate jaoks hoolikalt kirjeldatud tööviis, millega nad olid juba loonud
eeskujuks „mõned olulised läbimurded.“
Selleks, et saada põgus ettekujutus Bundeswehri ülesehitamiseks tehtud
olulistest käsitlustest, on järgnevalt toodud Baudissini sulest kolm näidet.
Sealjuures on esile tõstetud üksikud mõisted, et juhtida tähelepanu nende
tekstide akadeemilisele suunitlusele.
Esmalt tekst „Mõtteid sõjapildist“ (Gedanken zum Kriegsbild)23. Tihendatult pani Baudissin need mõtted kirja alles 1962. ja 1964. aastal, samas
leiab selliseid selgeid avaldusi ka juba tema 1950. aastate alguses Innere
Gefüge teemal kirjutatud artiklitest. Baudissin alustab 1964. aasta teksti24
järgmiste sõnadega:
Mulle ei tundu väär välja tuua ja järgida mõningaid jõujooni taustal, mille
ees tuleb lahendada päevakajalise militaarpoliitika küsimusi. Nii lasete te
meil küsida võimaliku sõja olemuse ja eesmärgi kohta, intentsiooni ja levimise kohta, selle motiivide ja selle vahendite kohta. Kes selle küsimuse esitab, peab igatahes endale algusest peale aru andma, et sellele pole ühtki
lõplikku vastust; et seda küsimust tuleb pigem ikka ja jälle uuesti esitada,
kui ei taheta arengu sabas lonkida ja nii poliitiliselt kui sõjaliselt tahaplaanile
jääda. Nii on püüd saavutada võimalikult tõelisusele vastava sõjapildiga ehk
just see otsustav eelis potentsiaalse vastase ees alati olnud vastutavate riigimeeste, poliitikute ja sõdurite mure. Taoline eelis on – nagu ma silmas pean –

nummerdatud ilmumisdaatumi järgi, nt Baudissin 51,5 tähistab viiendat kirjutist aastast 1951,
nagu seda on tähistatud ka Baudissini teose „Nie wieder Sieg!“ (München 1982) bibliograafias
(S. 272ff). Kuivõrd Baudissini kirjutisi on täiendavalt publitseeritud kahes kogumikus (Soldat
für den Frieden, 1969; Nie wieder Sieg!, 1982), tähistatakse neid vastavalt märgetega „vrd/
vt Baudissin 1969“ või „Baudissin 1982“ koos leheküljeviidetega. Tekste, mis ei sisaldu
1982. aastal koostatud kogumikus, tsiteeritakse nende väljaandmise järgi. Tõlkija kommentaar
23
Baudissin, Wolf Graf von 1969. Das Kriegsbild. – Baudissin, Wolf Graf von 1969. Soldat
für den Frieden. Entwürfe für eine zeitgemässe Bundeswehr. Hrgs. von Peter von Schubert.
München, S. 56–71 [Baudissin 1969] Samuti vt Baudissin 1969. Gedanken zum Kriegsbild,
S. 71–75. Hinnangut Bundeswehri kontseptsiooni ja ülesehitamise seisukohalt põhjapaneva
tähendusega vaimse panuse kohta sõjapildi teemal vt Gablik, Axel F. 1996. Strategische Planungen in der Bundesrepublik Deutschland 1955–1967: Politische Kontrolle oder militärische
Notwendigkeit? Baden-Baden: Nomos, siin eriti S. 299ff. [Gablik 1996]; vt ka Gablik, Axel
F. 2004. „… von da an herrscht Kirchhofsruhe.“ Zum Realitätsgehalt Baudissinischer Kriegsbildvorstellungen. – Gesellschaft, Militär, Krieg und Frieden im Denken von Wolf Graf von
Baudissin. Hrsg. von Martin Kutz. Baden-Baden: Nomos, S. 45–60.
24
Allikas Baudissin 1969 on sellest tekstist avaldatud vaid väljavõtted; siinses artiklis on
tsiteeringu aluseks: Neue Rundschau, 75. Jahrgang 1964, Heft 3, S. 452–471, siin S. 452f.
Esiletõsted originaalis.
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seda tähtsam selle jaoks, kes soovib sõda ära hoida. /…/ Kui tähtis on aga
realistlike ettekujutuste põhjal teha hädavajalikke järeldusi riigi sisemise
ja välise seisundi kohta, relvajõudude organisatsiooni, juhtimise, relvastuse,
väljaõppe, kasvatuse ja traditsiooni kohta – teisisõnu, kui ränkade tagajärgedega on selles mõttes iga möödalaskmine –, tahaksin ma põgusalt visandada
viitega Esimesele maailmasõjale. /…/ 1914. aastal kehtinud sõjapilt ignoreeris eelkõige nii tehnilist kui ühiskondlikku arengut – möödalaskmine, mille
eest tuli tasuda sõja alguses erakordselt kõrgete kaotustega ning mis algusest
peale kujutas endast Keskriikidele rasket koormat. Seevastu täna, kõikide elutingimuste kiire muutumise ajal – üks Ameerika ülikool on kindlaks teinud,
et iga viieteistkümne aastaga kahekordistuvad inimkonna tehnilised teadmised – on tõepoolest erakordselt raske mõõta, missugused mõõdupuud veel
praegu, missugused enam veel, ja missugused veel kord või tulevikus tähtsust
omavad. On peaaegu tunne, et selle nimel vaeva näha on viljatu tegevus.
Ometi võiks see olla sõja olemus ise, mis ulatab võtme selle pildi mõistmiseks.
Sõda, mis kord on valla pääsenud, kannab küll endas – nagu me kõik seda
oleme kogenud – tungi radikaliseerumise suunas: vastuolud sõda pidavate
jõudude vahel kasvavad, sõja eesmärgid muutuvad ohjeldamatumaks, vägivalla kasutamine üha hoolimatumaks; sõda ähvardab muutuda absoluutseks.
See fenomen ei tohi aga siiski meie eest varjata seda, et iga sõda peegeldab
oma aja olemuslikke jooni, et seda kujundab sõdivate jõudude poliitiline ja
ühiskondlik kord, ning üksnes seeläbi saab seda mõista ja ligikaudselt ette
määrata. /…/ Sõjapildi suured muutumised ajaloos ei ole midagi muud kui
vaimsete, ühiskondlike ja poliitiliste murrangutega kaasnevad ilmingud ning
järeldused.

Järgmine näide Baudissini Innere Führung’i põhimõtetest kantud sisulise
tegevuse kohta on arutlus teemal „Sõduri panus rahu teenimiseks“25. Esmalt
paneb ta paika teema raamid:
Meie teema esitab nüüd radikaalse küsimuse sõduri enesemõistmise kohta.
See sunnib kriitilist seisukohta võtma, sest kui muuta rahu tagamine sõduri
teenistuse kandvaks motiiviks, ei tähenda see pelgalt hüvastijättu varasema
enesemõistmisega. See tähendab pigem vaimset revolutsiooni.

Sellega jätab Baudissin hüvasti odava nn seljataha-vaatega ja esitab hinnangulise, tulevasele tegevusele suunatud põhiküsimuse: „Kas sõdurid ei peaks
mitte julgema ennast panustada rahu kindlustamise nimel ja leidma tasuva

25

„Der Beitrag des Soldaten zum Dienst am Frieden“. Vt Baudissin 1969, S. 27–51, siin
S. 28. Sissejuhatavalt ütleb Baudissin: „Innere Führung’i kontseptsioonis leidub – vähemalt
lähtekohana – palju järgnevaid mõtteid. See pole juhus, sest oli see kontseptsioon ju algusest
peale orienteeritud rahu hoidmisele. Inimestevaheliste pingete vägivallatu lahendamise põhilise eeldusena seati inimeste juhtimise mõõdupuuks vabadus ja õigus.“
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ülesande selles, et rahus hoida rahu ning sõjas avatuna tagasiteed rahusse –
kuniks rahu saab olla vaid relvastatud rahu ja vastase eemale tõrjumine kehtivaks strateegiaks?“
Viimaks esitab Baudissin kolm küsimust, mille abil ta üritab vastata ka põhiküsimusele.
1. Miks on meil raske suhtuda rahu hoidmisse tõsiselt – vähemasti sama tõsiselt nagu sõdimisse?
2. Miks peame me täna rahu tõsiselt võtma?
3. Mida tähendab sõduri jaoks, kui ta rahu tõsiselt võtab, ja milles peaks
seisnema tema panus?26

Kolmanda näitena võib tuua lõigu Baudissini artiklist „Innere Führung“, mis
sisaldub Innere Führung’i käsiraamatus27. Selles on kesksel kohal Innere
Führung’i vaimus väljendatud nõudmised sõjaväelistele ülematele.
Innere Führung ei ole ‘meelsuse koolitamine’ ega ‘maailmavaateline suunamine’. See on kaine ja praktiline ülesanne, mille ees kõik üksused iga päev
üha uuesti seisavad. See nõuab erialaseid teadmisi ja järjekindlat mõtlemist,
avatust ja valmidust vastutada.
Tulenevalt sellest vastutusest peab ta [Innere Führung] kõikjal seal, kus välised raskused sõduri elu koormavad, esindama õigustatud soove, manitsema
ja nõudma. Eelkõige peab ta aga üksikisikule nõu andma ja teda aitama, et
ta suudaks anda oma panuse raskuste ületamiseks. Ta peab sõdurile andma
ja laskma tal leida jõudu, kuidas väliste raskustega sisemiselt toime tulla.
Sellest ilmneb, et Innere Führung’it ei saa samastada mingi üleüldise hoolekandega ega pehmeks muutumisega. Ta tahab ajakohaste vahenditega ja uute
vormide abil kasvatada sõdurites sisemist rangust ja enesedistsipliini, mis
moodustavad tähtsaima eelduse tema olemasolule üksikvõitlejana.28

26

Ibid.
Handbuch 1957, S. 173. Käsiraamat sisaldab ettekandeid, mida Baudissin ja tema kaastöölised pidasid 1956. aasta mais nn Sonthofeni kursuse raames Innere Führung’i uue kontseptsiooni teemal endistele Wehrmachti kindralitele ja kõrgematele staabiohvitseridele.
Käsiraamat on Bundeswehri esimene vägedele suunatud ametlik kirjutis Innere Führung’i
teemal. See sisaldab lisaks üldmäärustikule „Teesid sõduri kasvatamiseks” (ZDv 11/1) 41 ka
esimest Innere Führung’i eeskirja. Baudissini eestvedamisel välja antud käsiraamat oli mõeldud „mõistete seletamise abiliseks”. Mitmed artiklid, sh ka artikkel „Innere Führung“, olid
Baudissini enda sulest. Tõlkija kommentaar
28
Handbuch 1957, S. 17 et passim. Esiletõsted originaalis.
27
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3. Haridus akadeemilisuse ilminguna
Innere Führung’i tähenduses
Esmalt tõstatub näidetele mõeldes küsimus: mis on sel kõigel pistmist Innere
Führung’i filosoofia, kontseptsiooni ja tegevusega sõduri igapäevases teenistuses, eriti missioonil, sõjas, lahinguolukorras?
See viib – ja seda peab siinkohal vaid mainima – meid tunnetuslikult
ohtlikule piirile, vastuollu, kui mitte lausa ületamatusse ideoloogilisse kaevikusse. Sest üldlevinud pilti Baudissini Innere Führung’ist kujundas juba
Bundeswehri asutamise ajal ühest küljest diskussioon „Venemaaga sõdimise
kogemuste“ või drilli ja karmuse üle ning teisalt halvustav suhtumine uude
käsitusse, mille kohta kasutati põlastavaid epiteete nagu „pehme laine“,
„Innere Gewürge29“ või palju tsiteeritud „sametkinnastes juhtimine“. Siin
ilmnenud vastuolulisusega pidid sõdurid õppima toime tulema, nagu seda
Baudissini ideedele ette heideti.
Praegu leiab neist „kaevikutest“ ütlusi „arhailistest võitlejatest“, in- ja
autsaiderite erinevatest maailmadest missioonidel või arvamuse, et Innere
Führung on välisoperatsioonidel kasutu ning seetõttu tuleb see kontseptsioon
välja vahetada.30 Need lahknevused on praeguseni kanda kinnitanud Bundeswehri ametlikus kirjavaras. Nii on näiteks Innere Führung’i asutamismääruses (jaanuar 1953) öeldud: „Innere Führung’i eesmärk on luua ja arendada
modernset sõdurit, kes on ühtaegu nii vaba inimene, hea riigikodanik kui
ka täisväärtuslik sõdur.31” Täisväärtusliku sõduri puhul on eriti rõhutatud
sõdimisvõimet, ilma et sealjuures kaotaksime silmist kaht ülejäänud aspekti.
Konstruktsioon „ühtaegu nii … kui ka“ liidab kolm komponenti tervikuks.
See mõistete kolmik on peaaegu sõna-sõnalt leidnud tee ka 2008. aasta
Innere Führung’i üldmäärustikku (ZDv 10/1). Erinevus on siiski markantne,
kuna üldmäärustikus on sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõtte kohta öeldud
järgmist:

29

Halvustav sõnademäng Innere Gefüge – Innere Gewürge: mõiste Gefüge tähendab struktuuri, Gewürge aga kõnekeeles rasket, mõttetut või sihipäratut tegutsemist või tööd, aga ka
tugevat oksendamist. Tõlkija kommentaar
30
Sõdimisvõimeliste sõdurite teemal lähemalt: Rosen, Claus von 2016. Sõdimisvõimelise
sõduri tähendusest Wolf Graf von Baudissini järgi. – Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), nr 1, lk 216–235. Vrd ka Baudissini mõtteid tekstis Gedanken zum Kriegsbild
ning Gablik 1996 ja 2004.
31
[Amt Blank] II – 58/53, Bonn, 8. Januar 1953, Anlage, S. 2.
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Selles juhtmõttes saab ideaaltüüpiliselt ilmsiks Bundeswehri sõduri ideaalkuju:
– olla vaba isiksus;
– tegutseda vastutustundliku riigikodanikuna;
– hoida end ülesande täitmiseks lahinguvalmis.32

Kõrvutades 1952/53. aasta sõnastusega ilmneb erinevus esmalt väljendis
„ideaaltüüpiline“, mis viitab teaduslikule, metoodilisele vaatlusviisile:
Bundeswehri sõdur kui teaduslikult käsitatav mõiste. Teiseks ei ole komponendid uues sõnastuses väljendatud ühe tervikuna, vaid mõttekriipsudega
eristatud loendina, mis avab võimaluse neid vaadelda ja käsitada ka üksteisest lahus. See võib soodustada „lahinguvalmis sõduri“ ühekülgset esiletõstmist, jättes ülejäänud kaks – sõjaväevormis riigikodaniku ja vaba isiksuse –
relvajõudude praeguses diskussioonis unarusse.33
Pöördeline erinevus kahe mõttesuuna vahel seisneb selles, et „arhailise
võitleja“ juhtmõtte kaitsjad – ja seda tuleb siinkohal vaid näitena võtta – ei
suuda lahingutegevuses osalevale sõdurile mõeldes tunnustada funktsionaalselt tema teisi kõne alla tulevaid võimeid, oskusi ja käitumisviise või teevad seda väga piiratult. Seevastu Innere Führung’i esindajad, kes juhinduvad sõjaväevormis riigikodaniku ideaalist, väärtustavad neid hädavajalikke
komponente modernse sõduri võimete tööriistakastis ka just nimelt sõjaaja
ülesannete täitmisel.
Esmapilgul ehk ei ilmne, kuivõrd need näidetes märgitud mõisted ja nendega seotud võimed, oskused, käitumisviisid on eriliselt mõistetavad akadeemilistena (või teaduslikena). Innere Gefüge grupis käsitleti kõiki neid
komponente hariduse (Bildung) kogumõiste all. Sihiks ei olnud üldharidus,
vaid elukutse omandamiseks mõeldud haridus, hariduse ülesanne ja otstarve.
Haridus on võime elada oma elu vastutustundlikult. Baudissin kirjeldas
seetõttu juba 1953. aastal uut sõdurit, seda sõjaväevormis riigikodanikku,
järgmiste sõnadega:
32
ZDv 10/1 Innere Führung. Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr. 2008.
Hrsg. von Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, Kapitel 4, Nr. 402. – Teisisõnu peab
nüüdisaegne Bundeswehri sõdur olema vaba inimene, aktiivne demokraat ja professionaalne
sõdur. Tõlkija kommentaar
33
Sealjuures on erilised juhtumid, nagu neid käsitletakse Bundeswehri voliniku aruannetes,
vaid jäämäe veepealne osa. Ka väeliikide juhtkondades toimunud struktuurimuutused annavad põhjust järelemõtlemiseks. Nii näiteks pole uue maaväe staabi osakondade struktuuridest
ega nende põhiülesannetest võimalik leida Innere Führung’i valdkonda, samas kui maaväe
staabi pädevuses on „käskude ja suuniste väljatöötamine ning neile alluvate üksuste nõustamine, üksuste sisemise struktuuri ja sidususe jälgimine, hindamine ja sellest ettekandmine“
(vt Handbuch 1957, S. 171).

TEADUS JA SÕJAVÄELINE JUHTIMINE
JUHTIMINE BAUDISSINI
BAUDISSINI INNERE
INNERE FÜHRUNG’I KONTSEPTSIOONIS

97

Me peame temalt [sõjaväeliselt juhilt] nõudma haridust, eelkõige aga vaimset
avatust. Ta peab tahtma mõtelda. Kogu üldise teadmistaseme leviku, üleüldise
tehniseerimise ja sellest johtuva teadusliku metoodika sunni ning diskussiooni
vaimse iseloomu tõttu on eeltingimused tema [sõjaväelise juhi] suhtes lausa
hädavajalikud. See, kes ei suuda jälgida ega siseneda ei oma alluvate ega ka
vastaste vaimsesse maailma, on juhiks sobimatu.34

Günter Will täpsustab seda mõtet, võttes arvesse tuginemist teaduslikele meetoditele.
Üldine teaduslik haridus peab teadmiste süvendamise kõrval aga eelkõige
arendama otsustusjõudu. See on võimalik üksnes ‘metoodilise’ väljaõppe
omandamise teel. Selline haridus on viljakas, sest see on teadmise valdkonnas
distsiplineeriv element; ohjeldamata paljuteadmine on hukatuslik.35

Haridus kui sõduri põhihoiak ja käitumine on võimete, oskuste ja käitumisviiside kogum: see on mõistetav relvajõududes tehtava haridustöö eesmärgina ning kuulub sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõtte juurde. Seda on
sageli võimalik ära tunda sellest, et Baudissin ja tema kaastöölised defineerisid harjumuspäraseid sõjaväelisi termineid uuesti või tõid pärandiks saadud sõjaväelisse ainesesse ja sõjaväelisesse keelekasutusse uusi termineid.
Senised olid oma tähenduse ja seaduspärasuse kaotanud muutuse või lausa
ajaloos toimunud kuritarvitamiste tõttu.36
Tulevase Saksa sõduri juhtmõtte väljendamiseks muudeti järgmisi termineid: autoriteedist sai sisemine autoriteet, kuulekusest kaasamõtlev, aktiivne
kuulekus koos valmidusega ise vastutust kanda, või ka kuulekus koos südametunnistusega, st kriitiline kuulekus, nagu ka partnerlusele rajanev koostöö,
hierarhiast vabadust toetav hierarhia, ülema-alluva suhtest partnerlusele
rajanev ülem-alluv-suhe. Käibele võeti ka uusi termineid: käsutamise asemel
kõneles Baudissin koordineerimisest, kuuletumise asemel koopereerumisest
ehk koos toimimisest, grupi asemel meeskonnast, kamraadlikkuse asemel
kaasinimlikkusest või partnerlusest, mida tuleks näha ka ülema ja alluva
suhetes.
Sellega muutis Baudissin senised terminid objektiivsemaks, suhestas neid
tegelikkusega ja demütologiseeris. Ta teadis, et sel saavad olema sügavad
sisemised tagajärjed Innere Führung’i kontseptsioonile. Noorte ettevõtjate
töögrupis 1956. aastal peetud ettekandes „Sõdur, majandus ja meie“ ütles ta:
34
35
36

Baudissin 1968, S. 202.
Tagebuch, Nr. 2, sissekanne Will, 17.3.1954.
Selle kohta vt lähemalt Rosen 2005, S. 74f.
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Mulle tundub, et oleme harjunud arvama, et nood patriarhaalsetest aegadest
pärit kuulekuse, vastutuse, distsipliini ja autoriteedi vormid ongi kogu kuulekus, vastutus, distsipliin ja autoriteet. Ma olen selles veendunud, et kõik need
terminid on saanud vähemalt uue aspekti ja koha, kui lausa mitte uue mõtte
ja sisu – ja teistsuguse kui see oli käsutamise ajastul. Need kõik on muutunud
märksa diferentseeritumaks.
Esikohale astub vastutus, mis hõlmab esmajoones ja normaaljuhul erialast
valdkonda, st ülesande asjakohast täitmist. Kuid selle õiguslik ja moraalne
seos omandab üha rohkem tähendust. Kuulekus muutub alles siis kandevõimeliseks, kui seda täidab ja juhib vastutus… See ei näi mulle juhusena,
et me ülikkondliku ajastu lõpuga osutame ka sõduri vastutusele tema kaasvõitlejate, ülemate, riigi ja põhiväärtuste ees. Distsipliin peab alles siis vastu,
kui see muutub enesedistsipliiniks ja üksikisik praktiseerib seda ilma kontrolli, käsutamise ja hirmuta karistuse ees… Autoriteet ei ole enam etteantud,
nagu seisulikus või klassiühiskonnas. Autoriteedi saavutamine on alati uus
ülesanne… Need [terminid] kasvavad siiski vaid koos suureneva vabadusega,
st selliste ülematega, kes riskivad vabadust anda, ja selliste alluvatega, kes
tahavad olla vabad vastutuse kandmiseks.37

Kasvatuse, õigemini hariduse eesmärgina võttis Baudissin Blanki ametist
lahkumisel kokku ka oma mõtted:
Me vajame ja tahame täisealist [sõdurit], kes tunneb ära olukorra, hindab
seda ja ennast sellele pühendab. Ta suudab seda, kui ta on võimeline vastutust
kandma, st kui ta on kavakindlalt asetatud järjest kasvavasse vastutusse. Oma
vastutusvõimelisuse edendamise juurde kuuluvad igatahes vabadus ja risk –
eeskätt käib see juhitavate kohta. Sõdurite kasvatamine nii, et nad tahavad
olla vabad ja oskavad olla vabad, nõuab ülematelt ja alluvatelt nii mõndagi.
Kuid see sõltub üksnes vabadest, kas me suudame olukorraga toime tulla ja
kas me suudame luua korda, mis pakub muutunud oludes maksimaalselt vabadust, õigust ja inimväärikust. See oleks määrav panus rahu heaks maailmas.38

Siinkohal on kandev tähendus mõistetel, mida Baudissin sõnastab seotuses
mõtlemise ja tegutsemisega39. Asi on isiklikus sisemises seoses (samuti selle
vastandis, seosetuses) oma ligimesega, ühiskonnaga, riigiga ja ka kõrgema
väe või kindla elukorraldusega, seda eriti moraalses ja eetilises – või nagu
Baudissin ütleb – kõlbelises40 kontekstis. Sidusus või seos tekib eelkõige
vastutusest ja kuulekusest ning sellega tihedalt haakuvast distsipliinist,
37
38
39
40

Baudissin 56,4.
Baudissin 56,8; esiletõsted originaalis.
Vt ka Rosen 2005, S. 59f.
Vrd Baudissin – Die BUNDESWEHR; Nr. 1/57; Baudissin 65,2; Baudissin 1969, S. 126.
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kamraadlusest, vastutustundest ja ka usaldusest41. Sidusus sünnib ka autoriteedist, koostööst, kohustusest ja enesedistsipliinist:
Otsustav on tunnetus, et ilma sisemise sidususeta – ja vastutus ei tähenda
midagi muud – ei ole sõduril [sealjuures rõhutab Baudissin: „isegi lihtsal
sõduril“] kompassi, mis talle näitab seda, millele ta peab ennast täielikult
pühendama, ega ka vastupidavust külma ja kuuma võitluse nn džungliolukorras. Vastutusest tuleneb juba iseenesest kuulekus.42

Et sidusus pole lihtne ja ühemõõtmeline tegur, saab ilmsiks sellest, kuidas
Baudissin näeb vastutust ja kuulekust „polaarses ühtekuuluvuses“:
Kes kõigil asjaoludel kuuletub, õõnestab ettenägematuid usalduse aluseid;
kes kergekäeliselt jätab käsu täitmata, lõhub sõjaväelist korda. Sel piirialal
saab mõttekalt ja usaldavalt kuuletuda üksnes siis, kui käsu taga on tuntavad
kõlbelised seosed, mis lubavad parima teadmise ja südametunnistuse järgi
nõuda üksnes seda, mis selles olukorras näib olevat võimalik. Eelduseks
sellele ‘parima teadmise ja südametunnistuse järgi’ toimimisele on aga ülemad, kes käsivad üksnes seda, mis on teostatav. Nemad üksi loovad alluvatele
tingimused enese samastamiseks saadud käsuga ja tõemeelselt ettekandmiseks.43

Siinkohal tõstatub loomulikult küsimus, kuidas saab „lihtne sõdur“ üleüldse
seda laadi sidusust mõista, õppida ja omandada.
Innere Führung’i käsiraamatus võetakse vastutuse, õigemini „enesevastutuse kui hariduse mõõdupuu“ teema üksikasjalikult arutusele“44:
Otsustava peab siin inimene, sõdur, ise tegema. Mitte keegi ei saa talle
südametunnistust anda. Kasvataja saab seda aga tugevdada, pannes sõdurile
peale vastutusi ja praktiseerides ka ise sel moel vastutust… Seepärast asetseb
sõdurliku kasvatuse keskpunktis just vastutusvõime.45

Nii omandavad kõik need mõisted ja sellega ka sõjaväevormis riigikodaniku võimed, oskused ja käitumisviisid, nagu need on Bundeswehri sõduri

41

Baudissin 54,22.
Baudissin 54,9.
43
Baudissin 56,1 MS (Baudissin 1969 välja jäetud); vt ka Handbuch 1957, S. 70. Verbi „ette
kandma“ (melden) on selles kohas kasutatud selles tähenduses, et vajaduse korral ei tohi sõdur
talle antud käsku täita, kuid peab käsu mittetäitmisest oma ülemale ette kandma.
44
Handbuch 1957, S. 97–123, siin eriti S. 111.
45
Handbuch 1957, S. 110. „Sõdurlik kasvatus“ oli Baudissini jaoks 1950. aastatel sageli
sünonüümiks Innere Führung’ile.
42
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jaoks tänapäeval enesestmõistetavad, hariduse sisuna lisaks kognitiivse(te)le
teguri(te)le ka lisaraskuspunkti, pedagoogiliselt väljendudes hariduse ideelise väärtuse.
Selle alla kuuluvad ka väärtused ja normid kõige sõjaväega seotu mõtestamiseks, seaduspärastamiseks ja ametlikustamiseks. Sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõtte ja kogu Innere Führung’i kontseptsiooni jaoks on iseäranis oluline pilt inimesest kui vabast ja eetiliselt seotud isiksusest, indiviidist,
kel on võõrandamatu väärikus, süümevabadus ja inimõigused.
See saab kujundlikuks Baudissini sõnades, millega ta pöördus vannutamiseks oma jaoskonna kaastööliste poole46: „Me anname… praegu koos
ametivande. /– / Enne kui ma teid palun koos minuga ühiselt vandeteksti
öelda…“ Ja viimaks: „Ma lasen meil ühiselt vannet anda, et see tunnistus,
mis selles peitub ja mida me üksteise ees välja ütleme, võiks meid veelgi
kindlamalt siduda.“ Sealjuures avas Baudissin ennast kolleegidele isiklikus
sõnumis, milles ta tunnistas, et sõjaaegne vastupanu režiimile on olnud talle
eeskujuks ja ta on sõna võtnud sõdurite vannutamise, mitte sõdurivande
vastu. Tema eesmärk on hoida sõdureid „vannutamise ebatõsisuse eest. Ma
tahtsin aidata ära hoida seda, et sellest kõige intiimsemast ja isiklikumast toimingust saaks jälle üks pompoosne ja anonüümne kollektiivne näitemäng…“
Teisalt ei väsinud Baudissin – nagu juba eespool mainitud – esile tõstmast rahu47 kui poliitilist eesmärki, samuti vabadust ja õigust kui ühiskonna
põhialuseid. Sellega oli tema tähelepanu all avatud tulevikku silmas pidades
vastutusvõimeline ja motiveeritud riigikodanik demokraatlikus riigis, demokraatlik ühiskond koos pluralismi ja erinevate huvidega, samuti väärtuste
muutumine ja vaheldumine, mis kõik on vajalikud tulevase Saksa sõduri suunamiseks ja tema tegevuse mõtestamiseks.
Nimetatud väärtustel ja normidel ei olnud Baudissini jaoks erandlikult
militaarset-isoleeritud tähendust. Pigem on sõjavägi ja selle (pärandunud)
väärtused mitmemõõtmelised, üldiselt suhtelised, kui mitte koguni küsitavad.
Sellega pöördub Baudissin arhetüüpsete ehk üksnes sõjaväelisteks väärtusteks ja normideks peetud ning sõjaväele omistatud, isoleeritud ainulaadsustunnuse vastu. Siia kuuluvad ka sõjaväele ja sõdurile iseäranis omistatavad
nähtused, nagu võim ja vägivald, või elukutseline ja arhailine, üksnes-sõduri
võitlejatüüp. Kõik see on vastuolus nüüdisaegsete sõdade tegelikkusega.

46

Baudissin 56,16: Innere Führung’i jaoskonna vannutamine 24. septembril 1956; vt ka
Baudissin 1969, S. 305–307.
47
Baudissin 52,5, vt Baudissin 1969, S. 10; Baudissin 68,8, vt Baudissin 1969, S. 38, 40 ja
51.
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Samamoodi pöördub ta aksiomaatilisuse vastu sõjaväes. Ei ole mingeid ühetähenduslikkusi, ühetaolisusi, ühedimensioonilisusi või teaduslikult vaidlustamatud kordi, korraldusi ja struktuure, millele sõjaväeline tegutsemine
saaks või peaks orienteeruma või mis määraks sõjaväes ootused ja käitumise.
Isegi orienteerumine sõjaväelise [valdkonna] jaoks eeldusteta tingimustele,
nagu totaalsed või worst case-stsenaariumid – praegusel juhul on näitena
toodud totaalne tuumasõda – ei paku poliitika jaoks (enam) mingeid reaalseid
tegevusvõimalusi. Sest Baudissini sõnul on pärast seda veel vaid „kalmisturahu“. Sellele võimalusele võiks „radikaalsest rahuvõimalusest“ johtuvalt
vastu astuda üksnes pildiga „heidutuse tasakaalust“: „Seda pääsemist meile
ei kingita; see vajab vaimset-kõlbelist meelestatust ja ühiseid pingutusi kõigis
eluvaldkondades. Vaid nii pakub vaba maailm veenvat alternatiivi“48, kõlab
Baudissini tõdemus.
Öelduga on tihedas seoses tõsiasi, et siiani tavapärased ettekujutused
ühemõttelistest juhtimismeetoditest sõjaväes on Baudissini jaoks oma aja
ära elanud diferentseeritumaks, spetsialiseeritumaks ja mitmedimensioonilisemaks muutunud organisatsiooni ja tegevusväljade tõttu49. See tähendab, et
juhtimise ratsionaalsuse selgroog on inimlikult – ja sellega on silmas peetud:
pedagoogiliselt, sotsioloogiliselt ja psühholoogiliselt – murtud: „Kui inimene
ei ole enam meie pingutuste kesk- ja sihtpunkt, siis saavad alguse loomulikud
pinged ja saavutuste kahanemised.“ Asjaolu, et see pole enesestmõistetav,
tegi Baudissin selgeks juba alguses:
Me kaldume nii väga… praegu ütlema, et kõik nõudmised on liiga kõrged.
Inimesed ei saa sellega üldse hakkama. Niisiis, ma usun, et tõeline etteheide
selle kõige vastu, mida me nimetame tegevustoeks, see oli, et me inimest tegelikult just madalamal tasemel kõnetasime kui ta seda tegelikult on, /…/ ja et
meil peab olema usaldust oma kaasinimeste suhtes, ja et see usaldus teist
inimest julgustab ja teeb ta tõepoolest võimeliseks saavutama rohkem, kuna
see teda üles tõstab.50

Innere Führung tähendab Baudissini jaoks seega ühenduslülide tugevdamist või ka arendamist51. See tähendab: pinge, milles juhtimine aset leiab,
48

Baudissin, Das Kriegsbild… – Baudissin 1969, S. 68–71.
Baudissin 71,18; vt ka Baudissin 1982, S. 150.
50
Baudissin 52,12; vrd Baudissin 56,8; vt ka Handbuch 1957, S. 33f.
51
Baudissin 52,12. Tõsist tähelepanu pälvisid Baudissini sellekohased selgitused, mida ta
andis praktilise psühholoogia uurimisühingu ees. Vt Baudissin 54,17: Probleme praktischer
Menschenführung in zukünftigen Streitkräften, vt ka Baudissin 1969, S. 241–255; vrd
Baudissin 71,18, vt ka Baudissin 1982, S. 146f ja 158f.
49
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tuleb juhtimisprotsessi mahutada ja mitte lasta sel kaduma minna. Nimetatus
seisnebki Baudissini mõttepanuse olulisim uuendus. Pingete mahutamine
juhtimisprotsessi tähendab tema jaoks järgmist:
Aga just selles, kas kellelgi on ratsionaalne võime ka aeg-ajalt aset leidvate
äparduste puhul hoida alati silma ees delegeerimise funktsionaalset hädavajalikkust, analüütiline võime neid veaallikaid ära tunda ja vähendada,
samuti inimlik jõud riskida üha uuesti usalduse kinkimisega, selgub viimaks
sobivus inimeste juhtimiseks. Usaldamatus käivitab hukatusliku circulus
vitiosus’e52, mis saboteerib igasugust kooperatsiooni: kõik asjaosalised
tunnevad end vääriti mõistetult ja reageerivad tigedalt; „ülalt“ tulevat kontrolli peab tõhustama ja teenistuse korraldamist bürokratiseerima, mis omakorda toob ‘altpoolt’ endaga kaasa passiivsuse, ärrituvuse ja huvipuuduse.
Kui surve väheneb, langeb saavutus veelgi. Usaldus seevastu kohustab, loob
vastastikuse mõistmise ja ühise arusaamise kliima. See on eelduseks sallivatele inimsuhetele ja funktsioonipõhisele tõhususele.53

Vabahärra von Steini54 auhinna vastuvõtmisel peetud kõnes (1965) sõnastas
Baudissin täpselt samad mõtted: „Innere Führung’i tegelik ülesanne on –
kõige lühemalt sõnastatult – äratada ja edendada Bundeswehri ridades tahet
kaastööks, kaasvastutuseks ja igapäevaseks kuulekuseks.“55 Oma isiklikust
juhtimiskogemusest brigaadiülemana toob ta siin tähelepanuväärse näite,
kuidas ta arutas oma ohvitseridega võrdlemisi delikaatset teemat, täpsemalt
kirikus käimist56. Sealjuures tuli tal ületada karid, mis kõrgusid teenistus- ja
eraelu vahel, ning erisus, kus ühelt poolt on nõutud käsku ja kuuletumist ning
teiselt poolt süümevabaduse kaitset vastavalt põhiseaduse 4. artiklile:
Palun saage minust õigesti aru, ma ei kuritarvita siin oma ülema seisundit
sissetungimiseks sõjaväe kaplaniteenistuse misjoniülesannete valdkonda või
sekkumiseks Teie isiklikku sfääri. Mul pole see mõtteski. Kuid ma oleksin
tänulik, kui Te aeg-ajalt üksi olles annaksite endale aru oma hoiakust selle
asja suhtes. Ebamäärasus selles eluvaldkonnas kahjustab meie eksistentsi
aluseid.

52

Circulus vitiosus (ld vigane ring) – loogikas ringtõestus, st tõestamine tõestatava enda
kaudu. Tõlkija kommentaar
53
Baudissin 71,18, vt ka Baudissin 1982, S. 158f.
54
Vabahärra von Steini nimelist ühiskondliku innovatsiooni auhinda (Freiherr-von-SteinPreis für gesellschaftliche Innovation) antakse välja alates 1957. aastat ja see on Saksamaal
üks hinnatumaid tunnustusi kodanikuaktiivsuse eest. Tõlkija kommentaar
55
Baudissin 65,2, vt ka Baudissin 1969, S. 118.
56
Baudissin 59,11, vt ka Baudissin 1982, S. 80–82.
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See vorm, kuidas on avalikult üles kutsutud enesesse süüvima või koguni
ennast läbi katsuma, viidates vajadusele orienteeruda ühe kõrgema, isegi kui
üksnes raskesti mõistetava moraalse väärtuse järgi, väärib eeskujuks võtmist.
Siinkohal joonistub välja teoreetiline konflikt tegutsemise ja käitumise
mõtestamisel sõjaväelises juhtimises. Ka Baudissin oli täiesti teadlik, et
demokraatlikul, vabadusprintsiibist lähtuval mõtteviisil koos individuaalse
eneseteostamise põhiõigusega ning teisalt sõjaväelisel, korrapõhisel mõtteviisil koos käsu- ja kuulekusnõuetega on kummalgi oma tähendus. Seetõttu
kujutavad nad endast vähemalt esialgu ületamatuna näivat vasturääkivust.
Baudissin ütles selle kohta juba 1952. aastal järgmist:
Kindlasti on ‘demokraatlikud relvajõud’ utoopia, aga sellest hoolimata peavad demokraatliku riigi relvajõud leidma inimesest ja asjast tulenevalt teistsugused eluvormid, kui seda teevad totalitaarsed riigid – eelkõige siis, kui
nad tahavad viimaste seas püsima jääda.57

Tema mõistlik vastus üksuse argipäeva käitumisnormide kohta oli omakorda
selline:
Ainus käidav tee läheb mõlema äärmuse vahelt ja viib inimestatud organisatsioonini – sellise organisatsioonini, mis teenib inimest, tõstab ta esikohale ja pakub talle arenemisvõimalusi. Siis tekib viljakas pinge vabaduse ja
korra vahel, mis samal moel vastab nii sõjaväelise aparaadi ülesannetele kui
ka üksikisiku soovidele. /…/ See on põhimõtteline nõue kõigi teiste militaarse
elu valdkondade kõrval, kus peab valitsema käsu ja kuulekuse seadus, ja seda
mitte viimases järjekorras käsule kuuletujate huvides, et tuleb loovutada ja
(ümber)kujundamiseks anda alasid, kus inimene saaks kaasvastutavaks subjektiks ja seega isiksuseks. Isiksuse olemasolu on eelduseks üksikvõitlejale,
kes oma mõistust kasutades kohaneb ja allub, kes on oma relva käsitlemises
professionaal ja kes ennekõike teab, miks ta on sõduriks saanud ja mida peab
ta hädaolukorras kaitsma. See isiksus on ‘riigikodanik sõjaväevormis’, kes
demokraatliku elukorra säilitamiseks võtab enda kanda kõik raskused, kitsikused ja oma isikliku vabaduse piirangud.58

Ja 1991. aastal vastas Baudissin Richard Brehmile antud intervjuus maailmapoliitiliste konfliktide käsitlemise kohta järgmist:
Konfliktid kuuluvad minu arvates inimeksistentsi juurde, need on edasise
arengu mõttes hädavajalikud nagu mootorid. Meie probleem on vaid see, kas
57

Baudissin 52,5, vt ka Baudissin 1969, S. 134. See osa teisal mainitud artiklist on nimetatud
allikast välja jäetud.
58
Ibid., esiletõst originaalis; selle tsitaadi teist osa ei ole esitatud allikas trükitud.
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me õpime olema konfliktivõimelised, see tähendab lahendama neid konflikte
mittesõjalisel teel.59 Sõda ei saa meie üksteisest väga sõltuvate ühiskondade
tundlikkuse ja modernsete relvade koletislikkuse puhul enam olla poliitika
vahend. Lahesõda näitas, et poliitilised probleemid ei ole enam isegi kõige
paremate ja täpsemate sõjaliste vahenditega lahendatavad, tegelikult isegi
mitte reguleeritavad… Me peame seetõttu alistuma kibedale tõdemusele, et
tänaseid konflikte ei saa homme lahendada, vaid neid saab üksnes sammhaaval ja võib-olla ka üksnes ajutiselt viia mõlema poole jaoks vastuvõetavasse vormi. Konfliktivõimelisus on inimmõtlemise ja -käitumise väga kõrge
tase, mis on vaid väga tinglikult meile kaasa sündinud. Siin seisame määratult
suure, peaaegu maailmapedagoogilise ülesande ees, mille lahendamine peab
alguse saama juba lastetoast.60

Juhtimispraktiline järeldus sellest on Baudissini jaoks dialektiline sild, „eluterve kokkulepe“ ja koos sellega igat laadi dualismi, vastastikuste suhete ja
sõltuvuste, vastuolude, paradokside, antinoomiate, pingete ja konfliktide
mõttekaks ja viljakaks tegemine. Baudissini jaoks tähendas see, et „esimese
asjana tuleb teise juures näha ühisosa“61, ehk teisiti väljendatult: „Selleks on
lihtne tee, mis viib vastastikuse tunnustamise juurest võrdõigusliku teineteise kõrval eksisteerimise ja sealt edasi koos eksisteerimise juurde.“62 Vahetu
sõjaväelise ülemana andis Baudissin ühele oma alluvale, kes oli konfliktis
ministeeriumiga, just sellist nõu: „Innere Führung tähendab [sic!] kahjuks
paljudel hetkedel juhi positsioonil oleva isiku dialektilist seisundit, st üleüldise vennastumise hetkedel erinevuste rõhutamist ja otsustava vaenulikkuse
aegadel silla ehitamist.“63

59

Vastavalt väljendub Baudissin juba (76,82) antagonistide „üksteisele-toetumise-oleku“
kohta, kes on ühtlasi partnerid: „Mõlemad pooled on määratud leppima dialektilise protsessi
dünaamika ja koormaga, mis toimub lähenemise ja piiristamise piirete vahel. Lähenemine teenib süsteemide stabiliseerimist kõrgenenud koostöö kaudu, piiristamine omakorda teravdatud
ühiskondliku kontrolli ja vastase pildi taaselustamise kaudu.“
60
Richard Brem im Gespräch mit Wolf Graf von Baudissin: Unbildung als Hauptursache des Unfriedens [Richard Brehm vestluses Wolf Graf von Baudissiniga: Harimatus kui
rahu puudumise peamine põhjus.] – Der Standard, Wien 1991, S. 4; vt ka Baudissin 72,27; vt
ka Baudissin 1982, S. 189: „Kõik see nõuab eneseületamist, kohustumist, kodanikujulgust ja
suurt annust optimismi – kui mitte öelda: armastust.“
61
Baudissin 1947, pt 6.4; vrd Baudissin 53,8 MS ja ka Baudissin 1969, S. 150.
62
Baudissin 53,21, vt ka Baudissin 1969, S. 202.
63
Tagebuch Nr. 5, 05.09.1953.
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4. Kokkuvõte
Artikli põhitees on, et Baudissini juhitud Innere Gefüge grupi panus oli põhjapanevalt mõjutatud pedagoogilis-psühholoogilistest, politoloogilistest ja
sotsiaalteaduslikest, samuti ettevõtlus- ja organisatsiooniteaduslikest vaadetest. Artiklis leidis – tõsi küll, väga lühidalt – rekonstrueerimist ministeeriumis neil aastatel viljeletud tööviis, juhtimisfilosoofia ja ka Bundeswehri ning
selle väljaõppe tarbeks loodud Innere Führung’i kontseptsioon ning sellest
johtuv juhtimispraktika sõjaväes. Selle rekonstruktsiooni käigus avastati ühtmoodi kõigis nendes valdkondades olemuslikult akadeemilised – või nagu
Baudissin seda nimetas – hariduslikud alused sõjaväelisele juhtimisele. Neid
saab teadusteoreetilisest vaatenurgast kokku võtta kolme aspektina.
Kõik kaalutlused lähtuvad empiirilisest reaalsusest, konkreetselt väljendatuna modernsest ühiskonna-, inim-, poliitika- ja sõjapildist. Need on vastuolus aksiomaatiliste mõtte- ja tegutsemisviisidega või ‘sõja’ või ‘militaariana’
tähistatavate teooriate, mudelite või konstantidega nende militaristlikus
arhailises, atavistlikus või sotsiaaldarvinistlikus vormis koos eksklusiivsusnõudega kõigi (teiste) mõttevõimaluste suhtes. Selles kompleksses empiirilises reaalsuses langeb ära võimalus kindlaks määrata kõigi edasiste kaalutluste lähtepunkte väidetava selguse, ülevaatlikkuse ja otstarbekuse nimel,
lähtudes üksnes mateeriast, tehnikast, organisatsioonist või sootuks n-ö worst
case’ist.64
Uurimine on terviklik ja alati seotud sarnaste uurimisväljade ning teaduslike distsipliinidega. See rõhutab sealjuures kõigi sedalaadi väljade mõttelist
ja reaalset võrreldavust, kattuvusi, kokkuvõtet, koherentsust ja konsistentsi.
Sellest arenevad sotsioloogilisele põhiarusaamale tuginedes üldised ettekujutused ja kaalutlused mõtlemiseks, asjaolude äratundmiseks ja mõistmiseks ning ka reaalsuses tegutsemiseks. Baudissin mõtles 1980. aastatel
avatud süsteemides, millel on piirid ja erineva kvaliteediga autonoomsed
alamsüsteemid organisatsiooni ja interaktsiooni jaoks ning seoses sellega ka
süsteemides toimiva kommunikatsiooni ja tundlikkuse jaoks. 1978. aastal
kirjutas ta järgmist:

64

Vrd Baudissin 78,16; Baudissin 78,26.
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Innere Führung’i kontseptsioon lähtub sellest… et relvajõud, nagu teisedki
organisatsioonid, on olulisel määral sotsiaalsüsteem, ning riik ja ühiskond,
nagu ka sõjaväeline funktsioonivõimelisus, nõuavad inimese tunnustamist
süsteemis iseseisva suurusena.65

Teiseks on Baudissini mõtete lähtepunktid ja sellega seoses ka tema mudelid ning teooriad tegevus- ja interaktsiooniteoreetilised66, protsessile orienteeritud ja dünaamilised67. Mõtlemine ja tegutsemine on nii analüüsis kui ka
reflektsioonis üldiselt kriitiline ja asjakohaselt nii ratsionaalne kui ka funktsionaalne. Need on ühtlasi konfliktile orienteeritud või konfliktivõimelised ja
suunatud elukorralduste, huvide lahknemise, mitmetähenduslikkuse, vastuolude või paradokside pingeväljale, et neid vähemalt viljakaks muuta või ehk
koguni ületada.
Mõtlemine ja tegutsemine kuuluvad nn peab-kategooriasse (muss ...) ja on
viimaks ikkagi otsustamine ilma ühetähenduslikkuseta ja kindla jalgealuseta.
See sisaldab alati teatud määral süüd ja seda, et oma otsusega peab moraalselt
ja viimaks ka eetiliselt edasi elama. Suur tähendus mõtlemisele ja tegutsemisele kõigil tegutsemistasanditel ülalt alla kuni jao- ning meeskonnatasandini välja on sõnal enese- (Selbst-) selle erinevates vormides: enesevastutus,
enesereflektsioon, enesekasvatus või enesedistsipliin. See sünnib „inimesestatud organisatsioonis“ ja juhtimise ning ülesande delegeerimise vormis koos
selleks vajaliku enesevastutusega.
Kolmandaks teeb Baudissin kindlaks, et Innere Führung’i kontseptsioon
koos sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõttega sisaldab haridusülesannet
(Bildungsauftrag). Selle ülesande täitmine ei ole mõeldud üksnes ohvitseridele kõrgkoolilikus teaduslikus vormis – nagu seda kunagi oli mõeldud
teha Innere Führung’i koolis või nn kolmeastmeplaanis (ja mida osaliselt ka
ellu viidi) ning mida praegu praktiseeritakse Bundeswehri ülikoolides, või
ka tublimatele allohvitseridele ja tulevastele erialaohvitseridele, nagu seda

65

Baudissin 78,4; vrd Baudissin 56,4. Seda samakõla nähakse tänapäeval ka majanduses.
Nii näiteks püüeldakse USA majanduses „Corporate Citizensship“ poole, vt Dilk, Anja 2003.
Vom Wert des guten Rufs. Reputations-Manager sorgen intern und in der Öffentlichkeit für
die Systematische Pflege des Firmen-Images. – Süddeutsche Zeitung, Nr. 176, 2./3.8.2003,
S. V1/15. Seal on ka öeldud: „Majandust vaadeldakse Saksamaal enamasti puhtökonoomilisest
vaatepunktist.“
66
Baudissin 54,22 ja Baudissin 78,16, vt ka Baudissin 1982, S. 206. Vrd Baudissin 71,18,
vt ka Baudissin 1982, S. 161.
67
Baudissin 58,6; Baudissin 71,18, vt ka Baudissin 1982, S. 159.
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70. ja 80. aastatel ajutiselt praktiseeriti väeliikide erialakoolides68. Baudissini ettekujutust mööda on see väljakutse relvajõudude kõikidele valdkondadele ja tasanditele kuni reakoosseisuni välja ja eriti on see ülesanne mõeldud
igapäevaseks teenistuseks – ja kõikides sfäärides. Innere Führung kui sedalaadi haridus ei lase ennast kärpida üksikuteks aspektideks. See ei ole ka
mingi spetsiaalne relvajõudude väljaõppevaldkond. Pigem mõisteti Baudissini Innere Führung’it metoodilisest vaatenurgast kui kaudset „kasvatust“69.
Tänapäeval võiks seda paremini mõista kui teatud laadi sotsialiseerumist
igapäevase teenistuse kaudu:
Kõikjal, kus inimesed sootsiumina koos elavad, vormitakse neid ka selle poolt.
Igas inimkoosluses sünnib niisiis kasvatus. Mõningate koosluste kasvatuslikud mõjujõud võib jätta iseenda hooleks. Sõdurlikus koosluses on aga oluline üksuse löögijõud, mis ei sõltu üksnes väljaõppest ja varustusest, vaid
selles räägivad oluliselt kaasa ka teadlikult kujundatud kasvatus, inimeste
juhtimine, Innere Führung.70

See teadlikult kujundatu seisneb selles, et püstitada üksikisikutele või gruppidele kavakindlalt ülesandeid ühest küljest koos vastava mänguruumiga
initsiatiiviks ja vastutuseks ning teisalt koos suunistega distsiplineeritud
paigutuseks tervikusse. Seeläbi saab võimalikuks läbielatu ja tõlgendamise
koosmäng.71 Baudissini jaoks on niisiis oluline leida vahendeid ja teid, et
arendada enesedistsipliini, enesevastutust ja enesereflektsiooni ka enesekasvatuseks ning edendada koostöövalmidust.

68

Innere Gefüge grupi hariduslike ettekujutuste kohta loe lähemalt: Rosen 1981. Bildungsreform und Innere Führung; Rosen 1986. Die Ausbildungsmodelle der Gruppe Inneres Gefüge
im Amt Blank.
69
Vrd siinkohal eriti kogumikku Klassiker der Pädagogik im deutschen Militär 1999. Hrsg.
von Detlef Bald, Uwe Hartmann, Claus von Rosen. Baden-Baden: Nomos Verlag. Kasvatuse
mõiste on Baudissinil pigem mittesüstemaatiline, võib-olla koguni mittepedagoogiline, sest
see on oluliselt avaram kui tavamõiste. Vt ka Handbuch 1957, S. 17, kus kasvatust samastatakse üsna ulatuslikult inimeste juhtimise ja Innere Führung’iga. Kasvatuse küsimuse üle
tulevastes relvajõududes avaldati Bundeswehri kavandamise faasis üsna vastakaid ja kirglikke
arvamusi, vrd Genschel 1972, eriti S. 154ff. Ka hilisematel aastatel ei ole see vaidlus relvajõududes lõppenud.
70
Baudissin 56,8, vt ka Handbuch 1957a, S. 17.
71
Vrd Baudissin 53,8. Baudissin 78,4 nõuab seepärast poliitilise õppetöö tarbeks „käskudevaba ruumi“ ja õppijate ning õpetaja „ühist õppeprotsessi“, mis on „üks otsustavamaid eeldusi
adekvaatsele enesemõistmisele sõdurina“. Vrd Baudissin 55,13, vt ka Baudissin 1969, S. 167;
vrd Baudissin 54,21, vt ka Baudissin 169, S. 209f.
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Lõpetuseks
Mida see kõik tähendab konkreetselt praeguse Bundeswehri jaoks, kui sõjavägi võtab tõsiselt vaatluse alla ja seejärel omaks algse Innere Führung’i
lähtekohad, pidades ühtlasi silmas Bundeswehri edasist arengut rahutagajana?
Akadeemiline või sootuks teadusvaenulik mõtlemine ja tegutsemine
relvajõudude heaks meie ajal ei ole düsfunktsionaalne ega ebaratsionaalne.
Sedalaadi voolusid, nagu need möödunud sajanditel olid võimalikud ja ka
kasulikud, kohtab ka nüüdisajal. Aga need olid juba 60 aasta eest ajakohatud
ning seda enam pole need tänapäeval enam funktsionaalsed ega mõistetavad.
Seepärast ei ole Innere Führung’iga süvitsi tegelemine ilmselt mõttetu.
Baudissin kirjutas sellest noorele Bundeswehrile 1957. aasta käsiraamatus:
See [Innere Führung] on kaine ja praktiline ülesanne, mille ees kõik üksused
iga päev üha uuesti seisavad. See nõuab erialaseid teadmisi ja järjekindlat
mõtlemist, avatust ja valmidust vastutada.
Sellest vastutusest tulenevalt peab see [Innere Führung] kõikjal, kus sõduri
elu koormavad välised raskused, esindama, manitsema ja esile kutsuma
õigustatud südamesoove. Eelkõige aga peab see üksikisikut nõustama ja
aitama aru saada, kuidas ise anda oma panus raskuste ületamiseks. See peab
andma sõdurile jõudu ja laskma tal leida võimalusi, kuidas väliste raskustega
sisemiselt toime tulla.72

Kui nüüd ministri tähelepanek, et Saksamaa kõrgharidusmaastikul suhtutakse sõjaväega seotusse ikka veel sama tagasihoidlikult nagu kuuskümmend
aastat tagasi, on õige, siis võib ta uuesti kinni haarata 1953. aasta Innere
Gefüge grupi niidiotsast, taastada ja välja arendada bundeswehriliku teadusliku uurimise ja teaduspõhise õpetamise. Kui ka Bundeswehri ajaloo esimese kahekümne aasta jooksul selleks loodud institutsioonidel on olnud vaid
väike mõjuulatus – ja neid on vahepeal pigem vähendatud ning uuendusi ja
teaduspõhisust takistatud –, võib sedalaadi asutusi kindlasti ilma suuremate
jõupingutuste ja kahjudeta jälle käivitada. Algust tuleks teha taas praeguse
Innere Führung’i keskuse ja Bundeswehri Führungsakademie juures, nii et
nende mõlema ülesanne oleks läbi viia teaduspõhist õppetööd, mis oleks seotud õigusega anda teaduskraade. Allohvitseride väljaõppes tuleks taas kohustuslikuks muuta riiklikult tunnustatud väljaõppekavad, nagu see oli 70. ja
80. aastatel. See tähendaks kutseoskuste täiendusõpet tasemel B.

72

Handbuch 1957, S. 173.

TEADUS JA SÕJAVÄELINE JUHTIMINE
JUHTIMINE BAUDISSINI
BAUDISSINI INNERE
INNERE FÜHRUNG’I KONTSEPTSIOONIS 109

Sealjuures ei ole mõte pelgalt selles, et ülemad ise sellest kasu saades
rakendavad ja sallivad oma juhtimisprotsessis akadeemilisi võimeid, oskusi
ja käitumisviise. Pigem ja mitte viimases järjekorras on sihiks see, et võimalikult paljusid teadmiste ja oskuste vahendajaid – ja seda eriti rohujuure
tasandil –, alluvaid ja kaastöölisi julgustada, tegutsema panna ja neid juhatada haridusele suunatud juhtimisele üksuste igapäevases elus, vastavale akadeemilisele enesekriitilisele, ennastreflekteerivale, enesevastutavale ja ennast
distsiplineerivale käitumisele.
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TEADUS MISSIOONIL JA
MISSIOONI TEENISTUSES
Uwe Hartmann

1. Eellugu
See on isiklik aruanne1 minu kuuekuulisest sõjalisest missioonist Afganistanis aastatel 2012–2013. Siin on kirjas minu kogemused; teised ohvitserid
on Bundeswehri missioone ehk sootuks teistmoodi kogenud. Küsimused, mis
minul selles olukorras tekkisid, võivad kellegi arvates olla kõrvalised, samuti
on kindlasti olulisi probleemiasetusi, mis ei tulnud mulle pähegi. Peale selle
oli minu teenistuskoht2 ISAF-i3 rahvusvahelise toetusgrupi Põhja regionaalstaabis üsna ebaharilik: see oli sõjaliste ja mittesõjaliste staabielementide
kokkupuutepunkt. Igatahes ei kuulu mainitud teenistuskoht sõjaväelise staabi
„standardvarustuse“ hulka. Seetõttu tuleks siinväljendatud arusaamadesse
suhtuda teatud ettevaatlikkusega ning enne lõplike järelduste tegemist ja
neist johtuvate sammude astumist minu vaatenurki teiste missioonil osalenute kogemustega kõrvutada. Seda arvesse võttes usun siiski, et missiooni
ajal kogutud arusaamad teaduse rolli kohta missioonil võivad pakkuda edasiviivaid suuniseid ohvitseride väljaõppeks ja täiendusõppeks ning teadustegevuse korraldamiseks Bunderwehris, aga võib-olla teisteski armeedes.
Juba missiooniks valmistudes võtsin nõuks kirjutada midagi teaduse
tähenduse kohta Bundeswehri välisoperatsioonil. Sellest plaanist lähtub ka
järjekordse Innere Führung’i aastaraamatu temaatiline rõhuasetus4. On ju

1

Artikkel Wissenschaft im und für den Einsatz ilmus saksa keeles esmakordselt 2013. aastal
Uwe Hartmanni ja Claus von Roseni toimetatud kogumikus Jahrbuch Innere Führung 2013.
Wissenschaften und ihre Relevanz für die Bundeswehr als Armee im Einsatz. [Teadused ja
nende olulisus Bunderswehrile kui sõjalistel missioonidel osalevale armeele]. Berlin: Carola
Hartmann Miles-Verlag, S. 290–303. Saksa keelest tõlkinud autori ja väljaandja loal Andres
Saumets.
2
DCOS STAB (Deputy Chief of Staff Stability) ehk staabiülema asetäitja stabiliseerivate
tegevuste alal. Tõlkija kommentaar
3
ISAF = International Security Assistance Force (NATO juhitud rahvusvaheline julgeolekuabijõudude rahutagamismissioon aastatel 2001–2014).
4
Jahrbuch Innere Führung 2013. Tõlkija kommentaar
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 111–124.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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väljaspool kahtlust, et teaduslik mõtlemine, eriti aga teadusliku töö metoodika, on toeks ka sõjaväelise tegutsemise mitmetahuliste ülesannete juures.
Minu ootused aga ulatusid kaugemale. Ma uskusin – ja olgu siinkohal etteruttavalt öeldud, et nüüd olen selles tõeliselt veendunud –, et teadusalased
teadmised aitavad ohvitseridel oma vastutusega missioonidel paremini toime
tulla. Seda kinnitab ka mu isiklik ohvitserikarjäär, mis on olnud pikitud pidevate taseme- ja täiendusõppekursustega ülikoolides ja akadeemiates ning
andnud mulle samas selge võimaluse märgata hariduse omandamise kitsaskohti ja käestlastud võimalusi.
Vahetult peale teadasaamist, et mul tuleb ISAF-i missioonil täita DCOS
STAB-i kohustusi, hakkasin otsima kirjandust, mis valmistaks mind ametiülesanneteks võimalikult hästi ette. Mulle oli see esimene sõjaline missioon Afganistanis. Kuigi olin teisi teenistusülesandeid täites kohati täie
tähelepanuga tegelenud NATO ja Bundeswehri sõjalise operatsiooniga
selles riigis, ei olnud mul sellega kaasnevatest strateegilistest plaanidest ja
operatsioonilis-taktikalistest takistustest siiski selget ettekujutust. Ka selle
maa – ajaloo, kultuuri, inimeste – vastu olin vaid vähe huvi tundnud, ehkki
küll jooksvalt ajalehtede-ajakirjade uudislugusid jälginud. Ma teadsin ühtteist NATO infotehnoloogiast, mida rakendati juhtimisvõime kindlustamiseks:
kaitseministeeriumi kõnede koostajana olin nimelt tihti juurelnud selle sõjalise operatsiooni eesmärkide üle. Minu väheste ajalooliste-kultuurilooliste
taustateadmiste pagasis oli Khaled Hosseini tuntud raamat „Lohejooksja“5,
mida olin aasta eest lugenud. Mulle oli aga selge, et sellest ei piisa kaugeltki
mitte. Ma pidin niisiis veel midagi tegema, ja seda väga kiiresti.

2. Missiooniks valmistumine
Kinnitus minu ISAF-i missioonil osalemisele saabus nii hilja, et juba paar
päeva hiljem istusin lennukis suunaga Masar-e Shariﬁ, et liituda uue koosseisu jaoks korraldatava kõrgemate juhtide väljaõppega. Kahenädalase väljaõppe tulevastele juhtidele viis läbi senine staap. See oli äärmiselt väärtuslik
aeg, mis selgitas regionaalstaabi ja sellele alluvate üksuste, aga ka Kabulis
asuva ISAF-i ühendvägede juhatuse (ISAF Joint Command) peakorteri ülesandeid. Seejuures ei saa ma varjata, et minus võttis kiiresti maad alandlikkus:
eesootavate väljakutsete komplekssus ning arvukate sõjaliste ja mittesõja5

Khaled Hosseini menuraamat „Lohejooksja“ on köitev jutustus Afganistanist läbi mitme
ajastu. See ligi 50 keelde tõlgitud teos on 2013. aastal ilmunud ka eesti keeles. Tõlkija kommentaar
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liste toimijatega seotud keerukas tegevuskava andis mulle mõista, missugune
Heraklese tuleproov mul ees seisab. Clausewitzil oli kord õigus, kui ta sõjalist tegutsemist nimetas „tegutsemiseks raskendavates asjaoludes“ („Sõjast“,
I. rmt, 7. pt).
Paarikümne infotulvast peaaegu oimetu väljaõppel osaleja seas levis
kiiresti ütlemine „lõpp läbi Powerpointi“ (death by PowerPoint). Võib ka
olla, et see küüniline kõnend oli üksnes katse otsida ettekirjutuste komplekssuse põhjuseid mitte niivõrd meid ümbritsevast tegelikust olukorrast, kuivõrd
selleks valmistumise kõrvalnähtudest ehk siis rohkem või vähem leidlikust
didaktilise materjali läbitöötamisest. Niisiis oli see mingis mõttes püüd teha
keeruline ülesanne lihtsamaks, et vabastada tee konstruktiivsele kriitikale ja
pragmaatilisele optimismile. Sest vaatamata neile küll loova vormi, kuid sootuks ülekoormatud sisuga Powerpointi esitlustele kujundasime me ise kiiresti
omaenda ettekujutuse sellest, kuidas eesootavate ülesannete kallale asuda.
Veel vastutust kandvate eelkäijatega vesteldes ei olnud paslik neid mõtteturgatusi rutakalt välja käia. Liigagi lihtsalt oleks seda võidud tõlgendada
kriitikana või autsaiderite üleoleva ninatarkusena ja see oleks teenistuskoha
üleandmist raskendanud. Omavahelistes vestlustes aga – seda juba vastse
juhtivkoosseisu seas – käis vilgas arutelu selle üle, kuidas hiljem asju teistmoodi teha. Juba varakult tekkis piirkondliku staabi tulevaste juhtide seas
omamoodi vestlusring, milles vähemalt missiooniks valmistumise ajal ei
pööratud auastmetele kuigi suurt tähelepanu.
Afganistani reisimise ajal lugesin ma üht raamatut, mida pean ka tagantjärele väga kasulikuks. See on Afganistani ajaloo teejuht6, mille on välja andnud Bundeswehri sõjaajaloo uurimisamet. Paraku tundub, et vaid vähesed on
sellesse teosesse tähelepanuga süüvinud, isegi kui raamatu pealkiri on paljudele ohvitseridele tuttav ja raamat ise tõenäoliselt – kuna tasuta saadud – tööruumi riiulis tolmu kogub. Teejuhis jagatud taustateadmised olid kõrgemate
juhtide väljaõppe vältel igatahes pidepunktiks: need aitasid mul kohapealselt
juhtidelt saadud informatsiooni paremini Afganistani poliitiliste, ajalooliste ja
kultuuriliste arenguliinidega põimida. Ma ei avastanud seda raamatut tutvumiseks enda jaoks küll liiga hilja, kuid siiski üsna hilja. Ja ma küsisin endalt,
miks ma ei olnud seda raamatut juba varem lugenud? Kas see ei kuulunud siis
sõdurite missioonieelse ettevalmistuse juurde? Ja mida võiks Bundeswehr
teha, et raamatut tõepoolest ka loetaks, kui see juba kord tasuta saadaval on?

6

Afghanistan. Wegweiser zur Geschichte 2009. Hrsg. von Bernhard Chiari. 3. Auflage,
Paderborn/München: Ferdinand Schöningh.
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Kõrgemate juhtide väljaõppe jooksul kirjutasin ma palju üles ja kasutasin ka õhtutunde, et infotundide ajal tehtud märkmeid võrrelda või seostada raamatutest loetuga. Mul oli niisiis juba varakult omaenese kaust
põhiteadmistega, mille najal võisin liikuda missioonieelse väljaõppe teise
faasi, kolmenädalase koolituse juurde, mis toimus Poolas Bydgoszcz’is asuvas ühendüksuste väljaõppekeskuses. See kursus oli jagatud kahte suurde
väljaõppeplokki. Akadeemilises plokis korraldati peamiselt seminare, et
diskuteerida eelseisva missiooni strateegiliste, operatsiooniliste ja taktikaliste väljakutsete üle. See väljaõppefaas oli teadusliku iseloomuga, kuna
siin ei vahendatud üksnes teadmisi, vaid loodi ka raamistik, mille toel ja
ekspertide-õppetöökogemusega dotsentide käe all said osalejad omandada
läbikogetud teadmisi Afganistani kohta. Teiseks oli staabiharjutus. Kogu
staap harjutas etteantud stsenaariumide järgi olukorra hindamist ja kohanes
eelseisva lahingurütmiga, st infotundide, olukorra ettekannete jms regulaarse
vaheldumisega.
See osa väljaõppest oli kokkuvõttes nii intensiivne, et peaaegu ei saanudki
mahti põhjalikumaks süvenemiseks akadeemilises plokis diskuteeritud ainesisudesse või nende reﬂekteerivaks kasutamiseks staabiharjutustes. Oleks
soovitatav anda õppuritele rohkem aega või piirata õppesisusid, et luua
võimalusi ka isiklikuks süvenemiseks. Vajaka jäi ka teaduslikust sügavusest.
Kogu väljaõppe ajal ei kuulnud ma kordagi, et meile oleks soovitatud täiendavat kirjandust. Ma isegi ei teadnud, kas selles väljaõppekeskuses üldse on
raamatukogu, kuid meil ei oleks raamatu kätte võtmiseks ilmselt ka aega
olnud. Siiski oli ühendüksuste väljaõppekeskuses toimunud väljaõpe abiks,
et mõista olukorda ja eelseisvaid katsumusi Afganistanis. Tervitatavaks
kõrvalefektiks oli ilmselt seegi, et koosveedetud päevad kasvatasid tulevaste
staabiohvitseride usaldust oma staabi juhtimisvõimesse ning andsid võimaluse isiklikult tundma õppida kaaslasi, kes olid ju kokku tulnud mitte üksnes
erinevatest teenistuskohtadest, vaid ka erinevatest riikidest. Siin arenes välja
meeskonnavaim, mis pidi meist igaüht missiooni raskematest järkudest läbi
kandma.
Järgmiste kokku samuti mitmenädalaste väljaõppetsüklite keskmes
oli nn jalaväelase käsitööriistakasti uuendamine. Need kursused olid
kohustuslikud kõikidele missioonisõduritele, seda sõltumata auastmest ja
funktsioonist. Reeglina kuulus nende hulka ka mitmetunnine sissejuhatus
missioonipiirkonna kultuurilistesse iseärasustesse. Eriti kasulikud olid
tegutsemistreeningud, kus kultuurilised iseärasused seoti taktikalise tegutsemisega. Kohalike kommete tundmine aitas ohtusid märgata ja kohaselt reageerida.
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Vahepeal organiseerisin ma endale arvukalt ekspertkõnelusi kaitseministeeriumi, välisministeeriumi ning majandusliku koostöö ja arengu ministeeriumiga, samuti Bundeswehri erinevate asutustega, nagu näiteks sõjaliste
operatsioonide keskusega Potsdamis ja tsiviil-militaarkoostöö keskusega
CIMIC Nienburgis, mida ma ka tagantjärele väga kasulikuks hindan.
Minu käsutusse jäi veel kolm nädalat suvepuhkust, et juba omandatud
teadmisi Afganistani-alase kirjanduse abil täiendada. Nii tegin ma internetis
otsinguid ja tellisin järgmised raamatud, mille enne missiooni ka läbi töötada
jõudsin:
• Schwitalla, Arthur 2010. Afghanistan, jetzt weiß ich erst… Gedanken
aus meiner Zeit als Kommandeur des Provincial Reconstruction Team
FEYZABAD [Afganistan, nüüd ma alles tean…]. Berlin: Miles-Verlag.
Kolonel Schwitalla oli 2007. aastal provintsi ülesehitusmeeskonna ülem
Afganistani kirdeosas asuvas Feysabadis. Ta ei kirjelda üksnes maad ja
selle elanikke, vaid annab lugejale ka hea ülevaate oma ülesannetest ülemana ja nendest väljakutsetest, millele tal Afganistanis vastata tuli. See
raamat kuulub väheste publikatsioonide hulka, milles kõrged staabiohvitserid räägivad avameelselt oma missioonikogemustest. Eriti avaldasid
mulle muljet autori viited kultuurilisele iseärasustele, mida ta oma juhtimiskäitumises arvesse pidi võtma.
• Rashid, Ahmed 2010. Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die
Rückkehr der Taliban [Langemine kaosesse. Afganistan, Pakistan ja
Talibani naasmine]. Düsseldorf: Leske. Pakistani ajakirjanik Rashid toob
esile põhjused, miks Taliban on taas tugevnenud ja keskendub Lääne lühinägeliku poliitika kõrval Pakistani olulisele rollile konflikti lahendamisel.
• Seliger, Marco 2011. Sterben für Kabul – Aufzeichnungen über einen
verdrängten Krieg [Surra Kabuli eest – märkmeid ühest mahasurutud
sõjast]. Hamburg: E. S. Mittler & Sohn. See jutustus, mis on pärit ühe
kõige aktiivsema julgeolekupoliitikat ja militaarteemasid käsitleva ajakirjaniku sulest, on omamoodi Saksamaa Afganistani-poliitika must raamat. Autor annab ka tõhusa ülevaate taktikalise ja operatsioonilise tasandi
väljakutsetest.
• Biesemann de Guevara, Berit; Kühn, Florian P. 2010. Illusion Statebuilding. Warum sich westliche Staat so schwer exportieren lässt [Illusion
Statebuidling. Miks on läänelikku riiki nii raske eksportida]. Hamburg:
edition Körber-Stiftung. See teos oli minu jaoks otsekui kontrollimist vajav lähtetees eelseisvaks tööks DCOS STAB-i ametikohal: on’s
Afganistan riigina vaid fassaad, omamoodi Potjomkini küla, mis peegeldab Läänele väljamõeldist, nagu oleks nende poliitika saavutusterohke.
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Sõjavägi oleks sel juhul vaid tööriist, millega seda fassaadi kokkuvarisemise eest kaitsta.
Klaus Naumanni 2008. aastal Hamburgis ilmunud raamatut „Einsatz ohne
Ziel. Die Politikbedürftigkeit des Militärischen“ [Eesmärgita missioon. Sõjaväe poliitilised puudujäägid] olin lugenud juba varem. Tema teesid Saksamaa
poliitiliste institutsioonide ja sõjaväelise eliidi strateegia kitsaskohtadest tundusid mulle algusest peale väga usutavatena. Need aitasid mul mõista, kus
asetsevad Saksamaa kohustuste piirid Afganistanis ja miks on võrgustunud
julgeolekupoliitikat tegelikkuses oluliselt raskem kujundada, kui seda oletati
2006. aasta valges raamatus7.
Abiks olid ka missioonidelt saadud kokkuvõtvad õpikogemused, mis
pakkusid väärt ülevaadet nii ohuolukordadest kui ka asjakohastest käitumisviisidest.
Ma oleksin võinud ja pidanud missiooniks veelgi intensiivsemalt valmistuma, kuid selleks ei jagunud enam aega. Missioonile läkitamise plaan sündis
selleks liig viimasel hetkel. Samas pean ma enesekriitiliselt küsima, kuidas
olin organiseerinud oma erialast täiendusõpet? Kas olin ennast ise Afganistani
või mõne muu Bundeswehri missiooniga jooksvalt kursis hoidnud, eeldades,
et see ülesanne võib mind varem või hiljem tabada, nii et oleksin saanud
selgete teadmiste ja ettekujutusega siirduda missiooniks ettevalmistavasse
väljaõppesse või koguni lühiajalise etteteatamisega missioonile? Elukestva
õppe tarvidus just võimalike eelseisvate missioonide valguses saab siin täiesti
selgeks – kate langeb siis silme eest, kui avastatakse, et sõdurikohust täitma
tuleb suunduda vaid hädapärase ettevalmistusega.

3. Missioonil
Kui kord juba missioonil ollakse ja napilt peale nädalast üleminekuaega tuleb
endal vastutust kandma hakata, satutakse äärmusliku ajasurve alla, seda esimesest päevast peale. Juhtiv amet on olenemata staabielemendi suurusest
seotud arvukate planeerimis- ja otsustamisprotsessidega. Siin on oluline
parimal moel mängu tuua asjatundlikkus ja kvaliteetsed töötulemused.
7

Weißbuch 2006. Zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr.
Weißbuch (valge raamat) on Saksa kaitseministeeriumi koostatud ja valitsuses vastu võetud alusdokument. Selles esitatakse valitsuse vaatenurk Saksa Liitvabariigi ja selle liitlaste
julgeolekupoliitilisele olukorrale järgnevatel aastatel; ühtlasi juhindutakse valgest raamatust
julgeolekupoliitiliste otsuste langetamisel ja tegevuste läbiviimisel. Tõlkija kommentaar
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Staabis toimuvad kohtumised, kus erimeelsuste üle vaieldakse, seda koguni
loomingulisi võtteid kasutades. Samas ei saa rääkida sellest, nagu oleks
teaduslikul tunnetusel planeerimise ja otsustamise juures juhtiv roll. Ühest
küljest ei leidu ilmselt kuigi palju neid teaduspublikatsioone, millest järge
ootavate staabiülesannete täitmisel otsest kasu oleks olnud. Teisalt poleks
jätkunud ka piisavalt aega, et põhjalikumaid uurimusi läbi töötada ning neid
staabitöö jaoks viljakaks muuta.
Sellest hoolimata on suuremates staapides elemendid, kes tegelevad probleemipüstitustega teaduslikust vaatevinklist. Põhja regionaalstaabis oli selleks
üks staabiohvitser, kes tegeles sõjaväeliste operatsioonide uuringutega. Ta
põrkus aga pidevalt oma piiridele, kuna tal nappis tööks vajalikke andmeid.
Samuti teostas ameeriklaste HTAT-meeskond (human terrain analysis team)
empiirilist teadustööd, mida enamasti kavandati väliuuringutena. Oma ülesanded sai see tiim staabi luureosakonnalt, mis vastutas olukorra analüüsi eest.
Arvamusküsitlused kindlates, sõjalise operatsiooni läbiviimise seisukohalt
esmajärgulistes regioonides olid olukorra hindamise jaoks sama kasulikud
kui näiteks uuringud mässajate võitluse jätkamise motivatsiooni kohta. Ühtlasi olid kolleegid HTAT-ist sillaks olemasolevate empiiriliste andmebaaside
ja teaduspublikatsioonide juurde. Selleks, et staabil nende tööst tõesti kasu
oleks, pidi HTAT esitama väga täpseid töötulemusi. Kätte võidetud teadmised
tuli edastada õigeks ajaks õigetele inimestele ning see ei olnud sugugi kerge
ülesanne, sest aega oli vähe, aina tekkis uusi küsimuseasetusi ja militaarpersonal vahetus pidevalt. Kahtlemata oli teaduse rolli puhul määrav see, et
juhtivtöötajad ülepea mõistsid teadusliku tunnetuse olulisust.
Teadusel on niisiis oma kindel osa ka sõjalisel operatsioonil: sõjaväelistel
juhtidel tuleks sellele igati avatud olla. Soovitatav oleks, kui kõige kõrgema
tähtsusega teavet tutvustataks juba ettevalmistusjärgus. Missioonistaabi tööks
valmisseadmise aeg ühendüksuste väljaõppekeskuses oleks selleks igati
sobiv. Samuti tuleks siin koostada andmebaas Afganistani missiooniga seotud tähtsamate teadustulemuste kohta, millele oleks kindlustatud juurdepääs
igal staabiohvitseril ka missioonipiirkonnas.
Kas selleks kõigeks on vaja akadeemilise haridusega ja teadusliku mõtlemisega ohvitsere? Jah, lõpetatud akadeemiline stuudium aitab missioonistaabis ülesannete komplekssusega tõhusamalt toime tulla. Siinkohal pean silmas
pigem õpingute ajal omandatud metoodilist pädevust infoga ümberkäimisel
kui erialaseid teadusalaseid teadmisi. Sest staabitöö tuumaks on ju informatsiooni kogumine, selle tõesuse kontrollimine, mõtestatud tervikuks liitmine
ja järelduste tegemine omaenese tegutsemiseks, et saavutada missiooni poliitilis-strateegiline eesmärk ja käskuandva kindrali operatsioonilis-taktikaline
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kavatsus. Siinkohal pole vaja eraldi rõhutada, et informatsioon ei piirdu üksnes militaarsfääriga, vaid peab üha rohkem hõlmama kogu tsiviilkeskkonda.
Missioonistaabi töös on tegelikult mitmeid sarnasusi stuudiumiga kõrgkoolis. Töörütmi määrab töövormide pidev vaheldumine: kohtumised (loengud ja seminarid), ettekanded olukorrast (referaadid), aruanded (kodutööd)
ja panus kindralite korralduste ettevalmistamisse (eksamid). Tõsi, mitte kõik
tudengid ei rüga seitse päeva nädalas varahommikust hilisõhtuni, rääkimata
sellest, et nad teeksid seda järjepanu kuus kuud või rohkemgi. Siiski võib
küünilisuseta öelda, et kes on tudengina tutvunud Bundeswehri ülikooli
trimestrisüsteemiga ja mitu kuud tõsiselt tööd teinud, on üsna hästi ette
valmistatud ka missiooniga kaasnevaks intellektuaalseks koormuseks, eelkõige selles osas, mis puudutab aja planeerimist ja enesejuhtimist.
Üsna kiiresti ilmnes ka see, et mitte kõik ohvitserid ei suutnud vastata
vaimutööd saatvatele kõrgetele nõudmistele. Nii juhtus sageli, et ohvitserid
esitasid oma töö tulemused küll nõutud tähtajaks, seejärel aga olid nad mitmeks tunniks kadunud. Tihtipeale põhjendasid nad äraolemist sellega, et neil
tuli täita “oma riigi vältimatuid teenistusülesandeid.“ Psühholoog Dietrich
Ungerer on seda fenomeni nimetanud „mentaalseks kõrvalehüppeks“8: keeruliste kohustuste eest põgenetakse, otsides endale asendustegevuseks midagi
kergemat, isegi kui sel pole tegeliku ülesandega mingit seost või kui see
pole üldse vajalik. Esines ka „huupi tulistamise käitumise“ juhtumeid: kuna
ohvitserid ei teadnud täpselt, mis oli asja tuum, kandsid nad kokku kõikvõimalikku informatsiooni ja jätsid selle toormaterjali ülematele, et nood sellest siis sobiva terviku kokku paneksid. Tavaliselt reageeriksid juhid sellele
kvaliﬁtseerimismeetmetega, liigutades inimesi neile tegelikult jõukohastele
ametikohtadele. Missioonil ei ole see üldiselt võimalik, sest aega on pikkadele tööpäevadele vaatamata liiga vähe. Lisaks on ühe missiooniohvitseri
„tarbimisväärtus“ reeglina kuuekuulise teenistusaja puhul lihtsalt liiga väike.
Staabis töötav ohvitser peab niisiis kiiresti õppima ise teemadesse süvenema,
uudistavalt üha uute küsimustega probleemi olemust tabama ja oma töö tulemusi ülematele veenvalt esitama. Kes on läbinud akadeemilise stuudiumi,
sellel on üldjuhul vajalik pädevus olemas. Akadeemilise stuudiumi all pean
ma silmas läbitud magistriõpinguid, sest alles selles õpingute järgus tõuseb
esiplaanile teaduslik töö: seda harjutatakse magistritööks valmistumisega
ning selle kirjutamisega.

8

Ungerer, Dietrich 2003. Der Militärische Einsatz. Potsdam: Books on Demand.
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Viited
Viited on teadusliku töö oluline osa. Avalik reaktsioon koguni doktoritöid
puudutavatele plagiaadijuhtumitele on selle kriteeriumi tähtsust veelgi
suurendanud. Samas ei ole sõdurid ju ametis teadustöötajatena. Siiski olin
hämmingus, kui üks minu käsitlustest teemal, miks ülestõusnud taotlevad
reintegratsiooni Afganistani ühiskonda, pälvis luurevaldkonna kolleegilt
kriitika ennekõike sellepärast, et ma ei olnud tekstis viiteid kasutanud. Ja
tal oli ju õigus: minu analüüsi edasiseks kasutamiseks staabis oli oluline, et
andmed ja tõdemused oleksid kontrollitavad ning allikaid saaks hinnata.
Tegelikkuses õppisin aja jooksul, et ka sõjaväelises staabis kaitstakse
intellektuaalset omandit küünte ja hammastega. Siin polnud tegu isikliku
reputatsiooniga (tekstid avalikustati staabisiseselt teenistuskohtade järgi ja
neid tsiteeriti teenistuskohal oleva isiku nime mainimata). Kui aga staabi üks
osakond mõne teise osakonna intellektuaalset omandit ilma autorsust mainimata või tähistamata kasutas, tõi see kaasa konﬂikte.

Puuduv uudishimu
See, mida aga staabitöös sageli nappis, oli uudishimu. Juhindumine ettekirjutustest koos pädevuste range hierarhia ja reguleerimisega viis selleni, et
isiklikku initsiatiivi pigem ei soodustatudki. Noored ohvitserid, kes tahtsid
kriitiliselt veidi sügavamalt mõelda, ei leidnud üldiselt aktsepteerimist, kuna
just kõrgematel ohvitseridel ei võimaldanud etteantud korraldus tihtipeale
paremale ja vasakule vaadata, rääkimata siis mõne teise arvamuse küsimisest.
Kolleegide vähene uudishimu ei ole muidugi tüüpiline nähtus sõjaväes.
Tom Koenigs kirjeldab oma raamatus9 ajast, mil ta oli UNAMA10 ülem, üllatust nii mõnegi ametikaaslase „vaimse kasinuse“ üle ning imestab, et kõik on
ometi kord akadeemilist haridust saanud. Võib-olla on siin tegemist stressi ja
ajasurvega; kaastöötajad on rõõmsad, kui on leidnud mingi lahenduse, mida
nad saavad ülematele esitleda – selline ootustele vastamise sundus pärsib
uudishimu alternatiivide otsimiseks.
Loomulikult oli ka näiteid uudishimust, mis viisid väga tarkade kaalutluste ja analüüsideni. Nii kirjutas üks kolleeg majandusliku koostöö ja arengu
ministeeriumist lühikese, ent sisuka käsitluse korruptsioonist ja kiiresti maad
9

Koenigs, Tom 2011. Machen wir Frieden oder haben wir Krieg? Auf UN-Mission in
Afghanistan. Berlin: Verlab Klaus Wagenbach.
10
UNAMA = United Nations Assistance Mission in Afghanistan (ÜRO toetusmissioon
Afganistanis). Tõlkija kommentaar
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võtva vaesuse põhjustest Afganistanis, mida ta aga levitas staabis üksnes
väljavalitud isikute seas, kelle kohta teadis, et need selliste arutluste vastu
huvi tunnevad.
Tööprotsessi organiseerimiseks staabis on niisiis oluline anda inimestele
ruumi iseseisvaks uurimiseks ja pakkuda võimalusi ka uurimistulemuste esitlemiseks. Ülemad peaksid oma alluvate individuaalset teaduslikku uudishimu
sihikindlalt õhutama.

Mõelda teistmoodi
Mitte iga staabiohvitser pole uurimistööks loodud. Siiski peaks neist igaühes olema piisavalt indu, et huvi ilmutada, asjade olemust mõista, kastist
välja mõtelda. USA relvajõududel on sellise uurimistöö või kastist välja
mõtlemise jaoks jäetud ISAF-i staabi koosseisule piisavalt vaba ruumi. Nii on
COMISAF-i11 juures ametis näiteks red team, mille konkreetne ülesanne on
välja töötada alternatiivseid tegutsemisviise, mõelda teistmoodi kui mõtleb
staap – niisiis mõelda pigem vastase moodi. See tiim oli omamoodi ekspertide ajutrust ISAF-i kõrgema sõjalise juhtkonna teenistuses: sellel meeskonnal oli tõepoolest operatsiooniline, koguni strateegiline tähendus. Kui
esines juhtumeid, et külakogukonnad asusid end Talibani eest kaitsma, siis
tegeles red team näiteks küsimusega, kas see võib tõsta potentsiaali suurema
vastupanuliikumise tekkimiseks.

Kodumaa tugi
Töötulemuste kvaliteet staabis peab olema võimalikult kõrge, sest vastutavad
sõjaväelised juhid langetavad otsuseid, mis määravad kindlaks üksuste tegutsemise operatsiooni käigus ja sellega ka lahingukontaktis ellujäämise.
Silmas pidades suurt ajasurvet ja ülesannete püstituse komplekssust
tõstatub staabis teenivate ohvitseride jaoks küsimus, kes saab neil töö kvaliteeti parandada aidata. Minu arvates on siin ennast õigustanud päritoluriigi
toetus (reach back), niisiis pöördumine oma kodumaiste asutuste töövõime
poole. Kui näiteks oli vaja tegeleda põhimõtteliste küsimustega või hinnata
mingeid uurimusi, siis võisid kodumaal asuvad kolleegid missioonil viibijaid
väga tõhusalt toetada. Kui neile küsimused õigeaegselt esitati, said nad ka
õigeaegselt vastuseid anda. Sel moel kindlustati ühtlasi aktiivne infovahetus
11

COMISAF = Commander of International Security Assistance Force (ISAF-i ehk rahvusvahelise julgeolekuabijõudude missiooni ülem). Tõlkija kommentaar
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missioonistaabi ja vastava kodumaise ametiasutuse vahel. Nii näiteks pakkus
mittesõjalise olukorrapildi töötlemisel pidepunkti elav koostöö Nienburgis
asuva CIMIC-keskusega. Bundeswehri väljaõppe- ja haridusasutused on
selleks vähem sobilikud, kuna need on tihedalt seotud igapäevase õppetööga,
kuid akadeemiliste uurimisasutustena võiks neil siinkohal olla tähtis osa.

Küsimused, millele tuleks vastused leida enne missiooni
Missioonistaabis tekkisid kohati väga tõsised diskussioonid eelkõige välisministeeriumi ning majandusliku koostöö ja arengu ministeeriumi tsiviilisikutest kolleegidega. Kas arenguprojektidega on võimalik julgeolekut
suurendada? Kas sellel on mõtet, et ISAF-i kindralid kaasatakse riigi ja
ühiskonna ülesehitamisse sel moel, et nad räägivad vastutavate Afganistani
ministrite ja poliitikutega? Mil määral sõltub majandus sõjaväest? Selliste
küsimuste üle oli äärmiselt huvitav arutada. Kui aga üksmeelseid vastuseid
ei leita, raskendavad erinevad käsitused koostööd ja ühtlasi ka olemasolevate
vahendite ühendamist. Sellised põhimõttelist laadi küsimused tuleks võimalusel lahendada juba enne missiooni algust. Minu arvates on see ka teadusdistsipliinide ülesanne. Võib-olla on neil teemadel juba peetud mõni teaduslik
arutelu, mille tulemusi saaks sellistes diskussioonides lähtepunktina kasutada.
Oma staabisisestes diskussioonides ei leidnud mina sellele kahjuks mingeid
viiteid. Minu missioonil viibimise ajal kutsus mind ekspertkõnelusele üks
teadlane, kes uuris ISAF-i missiooni lõpetamise mõjusid Afganistani majandusele. Nagu ehk juba arvata võis, oli see teadlane pärit ühest USA ülikoolist.

4. Mõned põhimõttelised seisukohad
Magistrikraadiga päädivad akadeemilised õpingud on oluline tugi, et tulla
sõjalise operatsiooni staabis tekkivate küsimustega toime nende komplekssust austades ja psüühilistest teguritest põhjustatud „manööverdamistaktikat“
vältides. Lisaks sellele on akadeemilise kraadiga ohvitserid tsiviilisikutest
kolleegide jaoks võrdväärsed partnerid. Samuti ei tohiks tähelepanuta
jääda tõsiasi, et tähtsamate NATO ja EL-i partnerite ohvitseridel on samuti
akadeemiline haridus. Peale selle on mitmed armeede ohvitserid nendest
riikidest, kus Saksa sõdurid oma missioonidel käivad, omandanud akadeemilise kraadi mõnes välismaa sõjaväelises või tsiviilõppeasutuses.
Siiski võib esitada vastuväite, et akadeemilised õpingud võiksid küll olla
relevantsed vanematele staabiohvitseridele mõeldes, kuid seda siiski mitte
nooremate ohvitseride jaoks, kes juhivad rühmasid ja kompaniisid. Selline
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argument oleks igatahes lühinägelik, sest staabis välja töötatud käske ja
suuniseid peavad nende alluvuses olevate allüksuste juhid ise mõistma ja
kõrgemalseisva juhtkonna kavatsuse järgi ka ellu viima. Siin on tegemist
ülesandepõhise juhtimisega, mis muutub edaspidi üha tähtsamaks. Siin näen
ma probleemkohta, mis on üles kerkinud kõikides sõdades ja võib püsivalt
kahjustada usaldust Bundeswehri juhtimise suhtes: alluvad üksused ei tea
enam, mida nende juhid tahavad. Noored ohvitserid võtavad siin enda kanda
olulise vahendaja funktsiooni: nad peavad ise mõistma kõrgemalseisva juhtkonna kavatsust ja selle oma sõduritele arusaadavaks tegema. Ohvitseride
ühine akadeemiline väljaõpe lihtsustab üle sõjaväelise hierarhia erinevate
tasandite ulatuvat mõistmist, nagu ka ühine taktikaline tööriistakast, mis on
teine oluline element ohvitseri väljaõppes.
Õigustatud on igatahes küsimus, kas Bundeswehri ohvitseride akadeemiline stuudium peaks olema nn tsiviilstuudium. Kahtlemata on sellest kutsealases mõttes kasu väljaspool militaarsfääri. Siin on peidus märkimistvääriv
tegur, mis muudab ohvitserikutse tänapäeval atraktiivseks. See, et ohvitseril
on ka mittesõjaväeline kvaliﬁkatsioon, on osa tööandja heaperemehelikust
vastutusest, sest vaid väike osa ohvitseride kursuse aastakäigust saab jätkata
teenistust kutselise sõjaväelasena. Tehnilised õppekavad on ka Bundeswehri
jaoks hädavajalikud. Sõjaväeliste ülesannete mitmetahulisus tänapäeval
ennekõike missioonidel tõstatab küsimuse, kas peaks julgeolekupoliitiliselt
ja sõjaliselt olulisi teemasid õppekavades senisest jõulisemalt arvesse võtma,
näiteks sellistes akadeemilistes õppekavades nagu politoloogia, riigi- ja
sotsiaalteadused või pedagoogika, ning ennekõike interdistsiplinaarses lisaõppes (ISA ehk studium plus), millest tudengid osa võtma peavad. Kasuks
tuleks ka militaarteaduslik õppekava eelkõige nende ohvitserikandidaatide
jaoks, kes on saanud kinnituse kutseliseks sõjaväelaseks võtmise kohta.
Ohvitserid vajavad tänapäeval rohkem kui kunagi varem interdistsiplinaarset
teaduslikku tegelemist oma elukutsele esitatud väljakutsetega: siin on pidepunktiks Moskos, Huntington ja Naumann, et paremini mõista poliitika,
ühiskonna ja sõjaväe suhteid, samuti Clausewitz, Manstein ja Petraeus, et
ära tunda strateegia ja operatiivjuhtimise võimalusi ja piire. Samuti on oluline osa riigiteoorial ja -praktikal, majandusarengu ning reintegratsiooni- ja
lepitusprotsesside tundmisel, aga ka modernse tehnoloogia mõjul sõjaliste
operatsioonide juhtimisele.
Põhimõtteliselt tuleks rohkem investeerida ka küpsemate staabiohvitseride
teaduslikku täiendusõppesse. Ülikoolid (mitte üksnes kaks Bundeswehri
ülikooli, vaid ka liidumaade ülikoolid) võiksid selleks pakkuda täiendusõppe
mooduleid, mis oleksid lisaväärtuseks praegustel ja ka võimalikel eelseisvatel
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missioonidel, nagu näiteks kultuuridevahelise kommunikatsioon ja nõustamine või koostöö tsiviilasutuste kolleegidega võrgustunud julgeolekupoliitika
raames. Sellised moodulid võiksid edendada ka juba levima hakanud ideed
transformeerida Bundeswehri ülikoolid tulevikus föderaalseteks võrgustunud
julgeolekupoliitika ülikoolideks. Sest kes mõne muu ministeeriumi töötajana
õpib ühes kahest Bundeswehri ülikoolist, tahab (ja ka peab suutma) kindlasti
aru saada sõjaväelise mõtlemise iseärasustest.
Õigustatud on ka küsimus, kas Bundeswehrile teadus- ja arendustööks
eraldatud ressursse kasutatakse nii, et see tagab missioonide jaoks võimalikult täpselt vajamineva abi. Uuele Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskusele12 avanevad siin mitmekülgsed võimalused.
Ka Innere Führung’i keskus13 võiks otsida rohkem teadusliku ekspertiisi
tuge. Innere Führung’i kontseptsioon oli algusest peale kavandatud humanitaar- ja sotsiaalteaduslikult põhjendatud juhtimisﬁlosooﬁana. Missioonikogemustega Bundeswehri ohvitserid seavad üha enam Innere Führung’i
tähendust küsimuse alla. Põhjus ei ole üksnes Bundeswehri üldmäärustiku
„ZDv 10/1 Innere Führung“ neis pimekohtades, mis puudutavad missioone
ja sellega seotud tegelikkust. Selle taga on ka psühholoogiliste ja sotsioloogiliste olukordade, millega sõduril tuleb olla silmitsi enne ja pärast oma
missiooni ning missiooni ajal, vaevu tajutav teaduslik läbitöötamine. Teaduslikult aluselt lähtunud Innere Führung’i kontseptsioon ei tohiks piseneda
pelgalt kogemuste vahetuseks, mida just noorem ohvitseride põlvkond pigem
tulutuks tegevuseks peab.
Humanitaar- ja sotsiaalteadusliku uurimistöö taaselustamine, et analüüsida
sõduri elukutset, tema missioonikogemusi ning seisundit poliitikas ja ühiskonnas, peab jääma uue keskse teaduspublikatsiooni ülesandeks. Ajakiri IF
saab seda funktsiooni sama vähe täita kui ajakiri Y14. Ehk tuleks siin värskete
12

ZMSBw = Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (Bundeswehri sõiaajaloo ja sotsiaalteaduste keskus). Tõlkija kommentaar
13
Zentrum für Innere Führung – 1956. aastal Bundeswehri Innere Führung’i koolina
asutatud ja 1981. aastast keskuse nime kandev Koblenzis asuv sõjaväeline asutus tsiviil- ja
militaarpersonali koolitamiseks ning uuringute teostamiseks küsimustes, mis puudutavad Bundeswehri ametlikku juhtimiskontseptsiooni Innere Führung’it. Tõlkija kommentaar
14
Zeitschrift IF – Innere Führung (http://www.if-zeitschrift.de/) teavitab kaitseministeeriumi
ja Bundeswehri peainspektori ülesandel ohvitsere, allohvitsere ja ohvitserikandidaate Innere
Führung’i olemusest ja rakendamisvõimalusest ning pakub neile abi kutsealaseks eneseorientatsiooniks. Käsitletakse ka sõjaväeteenistuse põhiküsimusi muutuvas maailmas. Kaastööd ilmuvad järgmistes rubriikides: juhtimine, transformatsioon, kodanik ja riik, rahu kindlustamine,
maailm, ajalugu ja eksklusiiv. Ajakiri alustas ilmumist 1956. aasta augustis ja kandis esialgu
nime „IFDT – Information für die Truppe“. Zeitschrift Y – Das Magazin der Bundeswehr
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impulsside saamiseks ringi vaadata naaberriikides, kus juba antakse välja
nimetatud teemavaldkondi kajastavaid teadusajakirju.
Viimaks peab Bundeswehr järele mõtlema ka oma informatsioonipoliitika
üle. Infotehnoloogia valdkonnast pärit hüüdlause „jaga ja võida!“ (share to
win) kehtib ka suhetes teadusdistsipliinidega.
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ÜLEVAADE. Artikkel käsitleb funktsionaalse füüsilise treeningu olemust, selle
õppesse lõimimise võimalusi ja mõju ajateenijate kehalise kasvatuse tõhususele. Esimeses osas tutvustatakse teoreetilisi aluseid, seejärel antakse ülevaade varasematest
uuringutest. Kolmandas osas kirjeldatakse uurimuse ülesehitust, andmete kogumise
ja analüüsi meetodeid ning tulemusi. Tulemuste esitamisele järgneb arutelu funktsionaalse treeningu rakendamise perspektiividest. Uurimistöö1 eesmärk oli töötada
välja funktsionaalse treeningu programm, mis aitaks parandada Eesti kaitseväe ajateenijate füüsilist vormi, arendades lahingutegevuseks vajalikke võimeid, ning leida
võimalusi programmi lõimimiseks üksuste õppetsüklisse. Töös kasutati kombineeritud uurimisstrateegiat. Programmi koostamiseks tuvastati esialgu võimalikud piirangud funktsionaalse treeningu korraldamiseks kaitseväe üksustes. Selleks küsitles
töö autor viie suurema kaitseväe linnaku tegevväelasi, kes tegelevad ajateenijate
kehalise kasvatuse ja selle planeerimisega. Seejärel analüüsiti kolme funktsionaalse
treeningu programmi, mis on leidnud ulatusliku rakenduse nii tsiviil- kui ka militaarstruktuurides. Tuginedes analüüsi tulemustele, koostati programmi tööversioon,
mis saadeti hindamiseks ekspertgrupile. Paranduste sisseviimise järel valmis programmi lõplik versioon. Uuringu viimases etapis katsetati funktsionaalse treeningu
programmi mõju ajateenijate füüsilisele vormile. Uurimuse tulemused aitavad leida
uusi võimalusi ajateenijate väljaõppe tõhustamiseks kehalise kasvatuse vallas.
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Artikkel põhineb Vjatšeslav Senini 2017. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kaitstud magistritööl „Ajateenijate kehalise ettevalmistuse tõhustamine Kuperjanovi jalaväepataljoni näitel“.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 125–163.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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1. Sissejuhatus
Kaitseväe rahuaja põhiülesanne on riigi sõjaliseks kaitseks valmistumine.
Valmistumise alla kuulub nii lahinguvalmiduse alalhoidmine kui ka reservüksuste väljaõpetamine. Üksused valmistatakse ette ajateenistuse ja õppekogunemiste käigus. Ajateenistus on peamine reservüksuste mehitamisvahend ja oluline väli tegevväelaste värbamiseks.2 Väljaõppe eesmärk
ajateenistuses on valmistada isikkoosseis ette määratud ülesannete täitmiseks kriisi- ja/või sõjaolukorras. Võitlusvõime tekitamise seisukohalt on
tähtis väljaõppe lõimitus ja rakendatavus. See tähendab, et ühes õppeaines
või kursusel õpetatavaid teadmisi ja oskusi peab olema võimalik efektiivselt
rakendada nii teiste väljaõppeürituste raames kui ka igapäevases teenistuses
ja lahinguolukorras. Õppe efektiivsuse tagamiseks on oluline pidevalt koguda
häid kogemusi ning hinnata ümber ja ajakohastada nii väljaõppe korraldamise
aluseid kui ka hindamise meetodeid.3
Üksuste efektiivsus sõltub otseselt ülemate juhtimisvõimest ning isikkoosseisu koostööst. Neid oskusi arendatakse eelkõige kollektiivse väljaõppe
käigus allüksuse kursuste raames. Selleks et kollektiivne väljaõpe oleks
tõhus, peab ajateenija eelnevalt omandama teadmised ja -oskused, mis on
vajalikud, et üksuse koosseisus lahinguolukorras toime tulla.4 Tingimused
võimete arendamiseks luuakse individuaalväljaõppe käigus, mille lahutamatuks osaks on kehaline kasvatus. Sõduri füüsiline vorm mõjutab nii tema võimet omandada vajalikke teadmisi ja oskusi taktikaliste harjutuste käigus kui
ka toimetulekut lahinguolukorras. Füüsiline koormus, tegevuse iseloom ning
ülesanded, milleks sõdur peab lahinguväljal valmis olema, erinevad väga
palju tavaelust. Seega, enne kui ajateenija hakkab tegutsema lahingolukorrale
sarnastes situatsioonides allüksusekursuste ajal, peavad tema füüsilised
võimed olema arendatud sõduri ülesannete täitmiseks vajalikule tasemele.
Vastasel juhul hakkab kannatama kollektiivse väljaõppe tulemuslikkus.
Kehaline ettevalmistus kui vahend teenistuseks vajaliku töövõime saavutamiseks on tähtis ka ajateenijate õpimotivatsiooni seisukohalt. Efektiivsel
motivatsioonistrateegial on õpitulemustele positiivne mõju. On täheldatud, et
sisemine motivatsioon on tugevam olukorras, kus õppurile püstitatud ülesanne

2

Riigikaitse strateegia 2010. Kaitseministeerium, lk 8. <https://www.valitsus.ee/sites/
default/files/content-editors/arengukavad/riigikaitse_strateegia.pdf>.
3
Kaitseväe juhataja käskkiri nr 296, 2016. Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri,
lk 9–10.
4
Kaitseväe juhataja käskkiri nr 296, 2016. Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri, lk 15.
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pakub ühelt poolt väljakutset, kuid on teiselt poolt jõukohane.5 Teisisõnu
peab üksuse ülem kui pedagoog tagama ajateenijale kui õppurile edu saavutamiseks vajalikud tingimused. Oluline on märkida, et õppeprotsessi raskusastet on mõtet suurendada ainult siis, kui eelneval etapil on saavutatud edu6.
Järelikult mõjutab kehalise ettevalmistuse efektiivsus väljaõpet otseselt kogu
ajateenistuse vältel: kui sõduri kehalised võimed ja funktsionaalsed oskused
vastavad tingimustele, millega puututakse kokku taktikaõppes, siis on kogu
järgnev väljaõpe tulemuslikum. Individuaalse väljaõppe jaoks õppetsüklis
ette nähtud aeg on väga piiratud. Sellest tulenevalt on kehalise kasvatuse
tõhususe ja rakendatavuse seisukohalt oluline, et treening oleks funktsionaalne ning orienteeritud lahingutegevusele. See tähendab, et kehalises ettevalmistuses peaks keskenduma nende liigutuste ja võimete arendamisele,
mida võib vaja minna lahinguväljal. Sama põhimõtet on rõhutatud ka kaitseväekohuslaste kehalise kasvatuse programmis7, kuid see ei sisalda kindlat
lahingutegevusele orienteeritud treeningukava, mida saaks lõimida ajateenijate väljaõppesse. Ajateenijate kehalise ettevalmistuse tõhustamist toetaks
funktsionaalse treeningu programm, mille rakendamine oleks võimalik kõigi
olemasolevate piirangute korral.

2. Mõisted ja teoreetilised alused
2.1. Treenitus ja kehalised võimed
Treening on kehalise ettevalmistuse peamine komponent. Tegemist on
aktiivse ja süstematiseeritud liigutustegevusega, mille käigus suureneb organismi töövõime, omandatakse harjutuste tehnika ning toimub indiviidi igakülgne kasvatamine. Selle tegevuse tulemusena tõuseb treenituse tase. Ühest
küljest võib treenitust käsitleda kui organismi kohanemise määra valitud
treeninguga, samas võib selle terminiga iseloomustada suurt töövõimet, milleni on jõutud harjutuste sooritamisega. Kui indiviidi igapäevane tegevus on
seotud füüsilise pingutusega, siis peaks tema organismi võimekus vastama
tasemele, mis võimaldab regulaarselt taluda koormust, kahjustamata tervist ja

5

Forsyth, D.; McMillan, J. 1991. Practical Proposal Fot Motivating Students – New Directions for Teaching and Learning, Volume 45, pp. 54–61.
6
Hein, V. 2011. Spordipedagoogika. Tartu: TÜ kirjastus, lk 64. [Hein 2011]
7
Kaitseväe juhataja käskkiri nr 86, 2013. Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise
kord (lisa 3, lk 4).
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tegevuse efektiivsust.8 Seega, et oma igapäevaste toimingute ja kohustustega
hakkama saada, peab inimene olema piisavalt treenitud.
Treenituse taseme hindamiseks on vaja mõõta organismi töövõimet ehk
inimese kehalisi võimeid. Arenenud kehaliste võimete all mõistetakse keha
omaduste tervikut, mis vastab määratud tegevuse nõuetele ja kindlustab selles
vallas head tulemused. Klassikaline kehaliste võimete klassifikatsioon9 jagab
need viieks: vastupidavus, jõud, kiirus, koordinatsioon (osavus) ja painduvus.
Alternatiivseks lähenemiseks võib pidada Greg Glassmani teooriat10, mille
järgi füüsilist vormi iseloomustab 10 kehalist võimet. Erinevustest hoolimata
on mõlemad teooriad omavahel ühendatavad (vt tabel 1).

JÕUD
(maksimaalne jõud, võimsus,
jõuvastupidavus)

JÕUD
VÕIMSUS
ENERGIAGA VARUSTAMISE VÕIME

VASTUPIDAVUS

SÜDAMEVERESOONKONNA JA
RESPIRATOORNE VASTUPIDAVUS

KIIRUS
(liigutuse kiirus, liikumiskiirus,
reaktsiooni aeg)

KIIRUS
VÄLEDUS
KOORDINATSIOON

KOORDINATSIOON
(tasakaal, täpsus, ruumitunnetus)

TASAKAAL

GLASSMANI KEHALISTE VÕIMETE
KLASSIFIKATSIOON

KLASSIKALINE KEHALISTE VÕIMETE
KLASSIFIKATSIOON

Tabel 1. Kehaliste võimete klassifikatsioonid

TÄPSUS
PAINDUVUS

PAINDUVUS

2.2. Peamised treeningumeetodid
Treeningu käigus kasutatakse mitmeid vahendeid, millest suurema tähtsusega on erineva iseloomuga kehalised harjutused. Harjutamisega arendatakse
mitte ainult kehalisi võimeid, vaid ka indiviidi oskusi, tehnikat ja psüühikat.

8

Loko, J. 2004. Liigutusvõimed ja nende arendamise metoodika. Tartu: Atlex, lk 10–12.
[Loko 2004]
9
Kaitseväe juhataja käskkiri nr 86, 2013. Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise
kord (lisa 3, lk 4).
10
Glassman, G. 2002. What is fitness? – Crossfit Journal, October, p. 4.

FUNKTSIONAALNE FÜÜSILINE TREENING

129

Kehaliste harjutuste sihipärast kasutamist nimetatakse treeningumeetodiks.11
Füüsilise treeningu eesmärk ajateenijate väljaõppes ei ole saavutada sportlikke tulemusi, vaid valmistada isikkoosseis ette teenistuskoormuseks ning
tegutsemiseks taktikalises olukorras. Oluline ei ole süveneda mingi kindla
spordiala metoodikasse, vaid vaadata meetodite jaotust, lähtudes harjutuste struktuurist ja iseloomust. Treeningu periodiseerimise alusepanija
Tudor Bompa eristab viit meetodit: ühtlus-, vaheldus-, kordus-, intervall- ja
võistlusmeetod12. Esimest nelja iseloomustab sooritatava tegevuse korrastatus ja mõjufaktorite täpne reguleerimine. Tulenevalt sellest nimetatakse
neid rangelt reglementeeritud meetoditeks. Tihtipeale tuuakse eraldi meetodina välja mängumeetod, mille rakendamine on võimalik kindlaksmääratud
tehnilis-taktikaliste võtete ja situatsioonide piires.13 Meetodite iseloomustus
ja skemaatiline jaotus on toodud tabelis 2.
Tabel 2. Treeningu meetodite klassifikatsioon14
TREENINGUMEETOD

ISELOOMUSTUS

1. REGLEMENTEERITUD MEETODID
a) ÜHTLUSMEETOD

Pikaajaline, ühesuguse iseloomu ja intensiivsusega katkematu
tegevus.

b) VAHELDUSMEETOD Pikaajaline, puhkepausideta tegevus, mille raames vaheldub
harjutuste intensiivsus või iseloom
c) KORDUSMEETOD

Ühesuguse koormusega tegevuse mitmekordne kordamine
puhkepauside järel, mis tagab optimaalse valmisoleku
järgnevaks tegevuseks (välditakse väsimuse akumuleerumist).

d) INTERVALLMEETOD Kindlaksmääratud tegevuse mitmekordne kordamine
puhkepauside järel selliselt, et puhkeaeg ei võimaldaks
organismi täielikku taastumist. Iga järgmist tegevust
alustatakse järjest süveneva väsimusega.
2. VÕISTLUSMEETOD

Spetsiaalselt organiseeritud võistlustegevus, kus tekitakse konkurentsiõhkkond organismi võimete täielikuks mobiliseerimiseks.

3. MÄNGUMEETOD

Mänguline tegevus, mis on seotud tehnilis-taktikaliste ja
psühholoogiliste ülesannete lahendamisega.

11

Jürimäe, J.; Mäestu, J. 2011. Treeninguõpetus. Tartu: TÜ kirjastus, lk 15. [Jürimäe,
Mäestu 2011]
12
Bompa, T. 1999. Periodization: theory and methodology of training. 4th ed. Human
Kinetics, pp. 315–375.[Bompa 1999]
13
Loko 2004, lk 60–69.
14
Bompa 1999, pp. 315–375.
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Oluline on meeles pidada, et soovitud tulemuse saavutamist mõjutab mitte
ainult metoodika valik, vaid ka treeningu periodiseerimine. Iga füüsiline
koormus käivitab inimese organismis stressireaktsiooni, mis väljendub energeetiliste reservide mobiliseerimises. Organismi kohanemist füüsilise koormusega sporditreeningus nimetatakse adaptatsiooniks, mille käigus kutsub
organismi hormonaal- ja immuunsüsteem esile adaptiivse valgusünteesi,
mille abil taastatakse koormuseelne seisund. Kui taastumise aeg on optimaalne, toimub adaptatsiooni tulemusena areng ning organismi töövõime
suureneb.15 Järelikult on treeningu tulemuslikkuse seisukohalt tähtis kaalutletud koormuse doseerimine ning proportsionaalne puhkus. Treeningukoormust võib iseloomustada kahe mõõdikuga16:
• Maht – koormuse summaarne (kvantitatiivne) näitaja. Selle väljundid
erinevad sõltuvalt koormuse tüübist: läbitud distants, treeningu kestus,
korduste arv jne.
• Intensiivsus – koormuse pinge astme (kvalitatiivne) näitaja. Intensiivsust
võib määratleda liikumiskiirus, liigutuste tempo, puhkepauside kestus,
vastupanu suurus jne.

2.3. Funktsionaalse treeningu olemus ja eripära
Funktsionaalne treening on kehakultuuri valdkonnas võrdlemisi levinud
mõiste. Funktsionaalse treeningu programmi koostamise aluseks on selge ja
üheselt mõistetav arusaam selle treeningu olemusest ja eripärast.
Mida tähendab funktsionaalse võimekuse mõiste? Indiviidi treenituse taset
on võimalik mõõta ja kirjeldada füsioloogilise (maksimaalse hapniku tarbimise tase, rasvaprotsent, anaeroobne lävi jne) ja funktsionaalse võimekuse
näitajate abil. Funktsionaalseteks näitajateks võib pidada liigutuste sooritamisel mõõdetavaid kriteeriume, milleks on tõstetud raskus, distantsi läbimise
aeg, sooritatud korduste arv määratud aja jooksul jne. Oluline on märkida,
et füsioloogiliste näitajate areng ei pruugi alati olla positiivses seoses funktsionaalse võimekuse näitajatega. Näiteks Suurbritannia mereväes (UK Royal
Navy) tehtud uuringu põhjal17 selgus, et indiviidide maksimaalse hapniku
tarbimise tase (VO2 max) on positiivselt seotud jooksu tulemustega, kuid lisaraskusega jooksu tulemustega seost ei esinenud. Teisisõnu, hoolimata sellest,

15

Jürimäe, Mäestu 2011, lk 11–13.
Loko 2004, lk 71.
17
Bilzon, J.; Allsopp, A.; Tipton, M. 2001. Assessment of physical fitness for occupations
encompassing load-carriage tasks. – Occupational Medicine, Volume 51, pp. 357–361.
16
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et kõrge maksimaalne hapniku tarbimine võib küll tagada üldise vastupidavuse arengu, ei piisa üksnes sellest sõduri spetsiifiliste ülesannete (näiteks
lisaraskusega jooksmine) efektiivseks täitmiseks.
Soovitud tulemuse saavutamiseks kindlaksmääratud füüsilises tegevuses
peaks peale organite töövõime arengu toimuma organismi morfofunktsionaalne spetsialiseerumine, mille all mõistetakse püsivat kohanemist tegevuse
spetsiifika ja tingimustega. Organismi adaptatsioon toimub spetsiaalkehalise
ettevalmistuse (edaspidi SKE) kaudu. Efektiivne SKE peab sisaldama harjutusi ja liigutusi, mis oma struktuurilt ja pingutuse iseloomult sarnanevad
füüsilise tegevusega, milles tahetakse saavutada arengut. Teisest küljest võib
spetsialiseerumine ja funktsionaalse võimekuse areng toimuda ainult kindlale vundamendile (hea tervis, organite ja süsteemide töövõime, lihasaparaadi
pingetaluvus) tuginedes, mis luuakse üldkehalise ettevalmistuse (edaspidi
ÜKE) käigus.18
Funktsionaalne treening ühendab endas nii ÜKE kui SKE põhimõtteid:
arendab organismi töövõimet, kasutades selleks nn funktsionaalseid liigutusi.
USA National Academy of Sports Medicine (NASM) defineerib funktsionaalseid liigutusi järgnevalt: „liigutuste struktuur hõlmab pidurdamist,
stabiliseerimist ja kiirendamist, mis esineb igas liigeses ning kõigis kolmes
liikumise suunas“19. Teisisõnu ei tohi funktsionaalsed harjutused olla kunstlikud. Kunstlike liigutuste hea näide on harjutamine jõutrenažööridel, mille
üks eripära on lihaste isoleeritud koormamine treeningu protsessis, mis võimaldab vajalikku lihast intensiivsemalt mõjutada20. Selline lähenemine on
omane kulturismile, mille eesmärk on suure, proportsionaalse ja rasvavaba
lihasmassi kasvatamine. Funktsionaalne areng jääb aga tagaplaanile. Trenažöörides fikseeritud raskuste kasutamine ning lihaste isoleerimine on vastuolus funktsionaalsete harjutuste põhiprintsiibiga: mitme liigese kaasamine,
kontroll keha või raskuse üle kolmes dimensioonis, liigutuse kiirendamine,
stabiliseerimine ja pidurdamine. Oskused põhinevad mitut liigest hõlmavatel kompleksliigutustel, kus üksikliigutused esinevad teatud järjekorras,
mida nimetatakse kineetiliseks ketiks. Kui treeningu lõppeesmärk on arendada mingit oskust, siis peaks vältima keskendumist üksikute lihasgruppide
treenimisele, kuna sellisel juhul ei arendata kineetilise keti kooskõlastatud

18

Loko, J. 2007. Sportlase ettevalmistus. Tartu: Atlex, lk 34–42.
Burton, C. 2007. What is functional resistance training? <http://ezinearticles.com/715959>
(05.09.2017). [Burton 2007]
20
Loko, J. 2000. Kaitseväelase kehaline ettevalmistus. Tartu: Atlex, lk 40. [Loko 2000]
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tegevust.21 Funktsionaalne treening ei keskendu füsioloogiliste näitajate
arendamisele (see on pigem kaasnev protsess), vaid valmistab indiviidi ette
ülesanneteks, millega ta võib oma elus kokku puutuda. Tegelik elu võib
nõuda distantsi läbimist eri viisil (jooksmine, ujumine, jalgrattasõit), raskuste liigutamist (tõstmine, kandmine, tõmbamine, lükkamine, viskamine)
ning oma keha liigutamist ruumis (kükkimine, hüppamine, ronimine, kummardamine) – funktsionaalne treening seab fookuse just nende oskuste arendamisele22. Eelnevat kokku võttes, joonistuvad välja funktsionaalse treeningu
põhitunnused:
• rakendatavad harjutused jäljendavad päriselu tegevusi,
• harmoonilise kehalise arengu seisukohalt eelistatakse vabaraskuste
kasutamist;
• ÜKE ja SKE kombineerimine. Kuna eesmärk on funktsionaalne areng,
siis vajaliku tulemuse saavutamiseks ühendatakse harjutused kompleksidesse, mis tagab vajalike võimete arengu koos kohanemise tegevuse
spetsiifikaga.
Treeningu suunitlus igapäeva elu vajadusi arvestades (orienteeritus ülesannetele lahinguväljal) mitte ainult ei arenda funktsionaalseid võimeid, vaid aitab
vältida vigastusi, mis võivad tekkida siis, kui indiviidi organismi töövõime
on ülesande täitmiseks piisav, kuid pole toimunud vajalikku morfofunktsionaalset spetsialiseerumist. Paul Cheki teooria järgi peaks funktsionaalse treeningu puhul lähtuma liigutuste nn algsest mustrist (primal pattern). Need on
loomulikud põhiliigutused, mis olid ellujäämise seisukohalt esmatähtsad juba
kiviajal, ning on aluseks ka tänapäeva inimese igapäevategevuste sooritamisel23. Õiget liigutustehnikat harjutades saab peale vigastuste ennetamise
välja tuua veel teisi funktsionaalse treeningu positiivseid aspekte24:
• lihasgruppide kasutamine omavahelises kooskõlas arendab lihassünergiat (mitmeid liigeseid hõlmavaid harjutusi eelistatakse isoleeritud
harjutustele);
• kehakorseti, kerelihaste (core) tugevnemine (vabaraskuste kasutamine
nõuab keha keskosa lihaste rakendamist tasakaalu ja koordinatsiooni
säilitamiseks);

21
22
23
24

Bompa, T. 1999. Periodization Training For Sports. Human Kinetics, pp. 31–32.
Glassman, G. 2002. Foundations. – CrossFit Journal, April, p. 7.
Chek, P. 2004. How to eat, move and be healthy. San Diego: C.H.E.K. Institute, pp. 129–131.
Burton 2007.
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• ajaline efektiivsus (mitme lihasgrupi kaasamine korraga tähendab treeningu intensiivsuse ja energiakulu suurenemist, mis võimaldab saavutada
soovitud efekti lühema aja vältel);
• majanduslik sääst (funktsionaalses treeningus kasutatakse universaalseid
vabaraskusi ja inventari, mis ei ole mõeldud ühe kindla lihasgrupi arendamiseks, vaid võimaldab treenida kogu keha, seega võimaldab spetsialiseeritud trenažööridest loobumine rahaliselt säästa)

3. Varasemad uuringud
Osalemine lahingutegevuses nõuab sõdurilt erineva iseloomuga füüsilise
koormuse talumist: mitmesuguse varustusega rännakud eri pikkusega distantsidel, sprint, söösthüpete sooritamine, varustuse kandmine ja masinate
koormamine, haavatu evakueerimine lahinguväljalt, takistuste ületamine,
kaevumine, granaadivise jne. Ettevalmistus selliste tegevuste sooritamiseks
välitingimustes peaks sisaldama nii üldkehalist treeningut (üldarendavad
harjutused) kui ka organismi funktsionaalset spetsialiseerumist – harjutusi,
mis täielikult või osaliselt kopeerivad reaalseid tegevusi. 20. sajandi lõpus
ja 21. sajandi alguses on tehtud mitmeid katseid süstematiseeritud funktsionaalse treeningu lõimimiseks sõjaväe üksuste väljaõppesse.
Kõige mahukamad uuringud on korraldatud USA armee (US Army)
ja merejalaväe (US Marine) üksustes. Põhimõte, et sõduri füüsilist võimekust peaks kontrollima lahingutegevusega seotud ülesannetega, kehtis juba
20. sajandi keskel. Nii töötati USA armees 1946. aastal, tuginedes teise
maailmasõja kogemustele, välja lahingulise efektiivsuse test25, mis sisaldas
hüppeid üle seina (0,9 m) ja üle kraavi (2,4 m), köiel ronimist (2 × 4 m),
haavatu kandmist tuletõrjeasendis (91,5 m), 8 km rännakut (ajapiirang –
1 tund), 1,6 km jooksu (ajapiirang – 9 min) ja vertikaalset asendi hoidmist
vees 2 minuti jooksul. Hiljem, et lihtsustada sõdurite füüsilise vormi hindamist, töötati välja ühtlustatud üldfüüsiline test (edaspidi ÜFT), mis koosnes
kolmest osast: kätekõverdused (2 minuti jooksul), istesse tõusud (2 minuti
jooksul) ja jooks (2 miili ehk 3,2 km). Testi rakendati esmakordselt aastal
1980 ning see on NATO liikmesriikides kasutusel ka tänapäeval. Võrreldes
1946. aasta testiga, on uuem füüsilise vormi hindamise meetod tunduvalt
vähem orienteeritud lahingutegevusega seotud võimetele ja oskustele. ÜFT

25

Paine, J.; Uptgraft, J.; Wylie, R. 2010. Crossfit Study. US Command and General Staff
College, p. 2. [Paine et al. 2010]
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tulemustest sõltub teenistuja edenemine karjääriredelil (uue auastme andmine, preemia maksmine jms). Sellest tulenevalt ehitas suur osa USA armee
üksustest oma kehalise ettevalmistuse programmi üles põhirõhuga kolmele
ÜFT harjutusele. Kui Army Physical Fitness School rakendas 20. sajandi
lõpus 1946. aasta lahingulise efektiivsuse testi, selgus, et tänapäeva sõdurite
funktsionaalne võimekus ei vasta teise maailmasõja järgsetele standarditele.26
See on olnud signaal, et funktsionaalse treeningu rolli on vaja suurendada.
Aastal 2010 ilmus USA armee füüsilise treeningu doktriin (Army Physical
Readiness Training), mis sätestab lahingutegevusele orienteeritud treeningu
(performance-oriented training) põhimõtted ning annab täpseid juhiseid
funktsionaalse treeningu korraldamiseks27. Peale treeningprogrammide
ajakohastamise tekkis samuti vajadus uuendada kehalise ettevalmistuse
hindamismeetodit.
Standardne, alates 1980. aastast kehtinud ÜFT on lihtne ja kiire viis
üldise füüsilise vormi hindamiseks, kuid see on minimaalselt seotud lahingutegevusega ning sellega ei saa kontrollida, kas sõduri võimed tagavad lahinguks valmisoleku28. Seega kasutavad peale Ameerika Ühendriikide ka teised
suuremad NATO liikmesriigid (nt Kanada ja Suurbritannia) lisateste, et
hinnata sõduri funktsionaalsete võimete vastavust lahinguvälja nõuetele.
Praeguse seisuga standardset mudelit ei eksisteeri, kuid kõik hindamised
sisaldavad harjutusi, mis imiteerivad üksikvõitleja põhitegevusi lahinguväljal: liikumist tulekontaktis, takistuste ületamist, rännakuid, raskuste kandmist, haavatu evakueerimist, kaevumist jne29.
Praeguseks on USA vägedes võetud kasutusele mitmeid funktsionaalse
treeningu programme. Enim levinud on RAW (Ranger-Athlete-Warrior) ja
CrossFit. Mitmetes programmides kombineeritakse neid (nt ECP – extreme
conditioning program) või kasutatakse mõningaid nende põhimõtteid (nt
ATAC – advanced tactical athlete conditioning)30. RAW-programm eristab
vastupidavus-, jõu- (sh ka võimsus ja jõuvastupidavus) ja liigutusoksuste
26

Myers, S. 2000. The old Army, it turns out, was the fitter one. – The New York Times, June 25.
<http://www.nytimes.com/2000/06/25/health/the-old-army-it-turns-out-was-the-fitter-one.html>.
27
Headquarters Department of the US Army. 2010. TC 3.22-20. Army Physical Readiness
training. USA: Government Printing Office.
28
Leslie, M. 2007. Real battle-focused PT: physical training tailored for the fight. – Infantry
Magazine, September–October, p. 41.
29
Reilly, T. 2010. Canada’s physical fitness standard for the Land Force: a global comparison. – The Canadian Army Journal, Volume 13, Issue 2, pp. 59–68.
30
Grier, T.; Canham-Chervak, M.; McNulty, V.; Jones, B. 2013. Extreme conditioning
programs and injury risk in a US Army Brigade Combat Team. – US Army Medical Department Journal, October–December, pp. 36–37. [Grier et al. 2013]
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arendamisele suunatud tunde. Samas rakendatakse eri suunitlusega harjutuste kombineerimist (hybrid drills) ja lahingutegevusele orienteeritud treeningut (tactical physical training), mis peab tagama valmisoleku varustuse
kandmiseks, haavatu evakueerimiseks, pika distantsi läbimiseks võrdlemisi
aeglaselt, plahvatuslike lühikeste liikumiste sooritamiseks ning teiste lahingülesannete täitmiseks vajalike liigutusoskuste omandamise. Füüsilise vormi
hindamiseks kasutatakse üheksast funktsionaalsest harjutusest koosnevat
kompleksi ning RPAT-testi (ranger physical assessment test), mis sooritatakse lahingvarustuses. Testi komponendid on kahe miili jooks, takistusriba
läbimine (sisaldab köieronimist ja raskuste kandmist) ja ühe miili jooks.31
CrossFit-i treeningprogrammi koostas aastal 1995 endine võimleja Greg
Glassman. Ametlik kaubamärk CrossFit Inc registreeriti aastal 2005, millele
järgnes programmi populaarsuse hüppeline kasv. Programmi eesmärk on
valmistada ajateenija ette igaks võimalikuks väljakutseks ehk teadmatu ja
ettearvamatu füüsilise koormuse talumiseks. CrossFit-i filosoofia järgi on
treeninguprotsessi aluseks pidevalt varieeruvad funktsionaalsed harjutused, mida sooritatakse väga intensiivselt. Võimet liigutada ennast ja lisaraskusi, säilitades intensiivsuse nii lühi- kui ka pikaajalise koormuse korral,
peetakse parimaks füüsilise vormi näitajaks.32 Selline lähenemine kattub
üldtunnustatud põhimõttega: liigutuse tööefekti täiustamine on võimalik
ainult maksimaalse jõu rakendamisel võimalikult lühikese ajaga. Võtmetegurid on tööpinge suurendamine maksimumini, maksimaalse pingutuse
momendi nihkumine liigutuse algusesse ning liigutuse amplituudi suurenemine, vähendades selle sooritamise aega.33 Üldjuhul kestab üks CrossFit-i
treening 60–90 minutit ning koosneb neljast osast: soojendusest, põhiosast,
kus toimub mõne kehalise võime või liigutuse tehnika arendamine, harjutuste
kompleksist WOD (workout of the day) ning lihashooldusest. WOD on harjutuste kompleks, mille sooritamisel üritatakse hoida maksimaalset intensiivsust. See võib koosneda harjutustest, mis on pärit nii jõu- kui klassikalisest
tõstmisest, sangpommi tõstmisest, võimlemisest ning mõnest spordialast,
mis arendab organismi energiaga varustamise võimet ja vastupidavust, alates
jooksust ja lõpetades ujumisega.34

31

US Army Ranger Regiment 2009. Ranger Athlete Warrior PT, Version 3.0.
Herz, J. C. 2014. Learning to breathe fire: the rise of CrossFit and the primal future of
fitness. USA: Three Rivers Press, pp. 9–33. [Herz 2014]
33
Loko 2004, lk 28–29.
34
Paine et al. 2010, pp. 1–2.
32
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CrossFit on tugevalt seotud USA jõustruktuuridega. Ühelt poolt on see
võetud kasutusele armee regulaar- ja eriüksustes ning päästeteenistuses35, teiselt poolt kasutatakse CrossFit-i võistlustel mitmeid sõjalise treeningu elemente, sealhulgas merejalaväe takistusriba läbimist, haavatu evakueerimist
ning harjutuste sooritamist 10 kg vestiga. Mitmed keerulisemad harjutuste
kompleksid (nn Hero WOD) kannavad teenistusülesannete täitmisel langenud jõustruktuuride esindajate nimesid. Põhivõistluse (CrossFit Games)
kavandaja on endine USA mereväe eriüksuse (Navy SEAL) võitleja Dave
Castro36. Programmi efektiivsust USA armee tarbeks uuriti aastal 201037.
Tegemist oli kaheksanädalase treeningtsükliga, kus osalesid erineva kehalise
ettevalmistusega teenistujad. Grupi arengut mõõdeti tavapärase ÜFT-ga ning
kolme funktsionaalsete harjutuste kompleksi abil. Oluline on märkida, et nii
esimesel kui ka teisel testide sooritamisel ei teadnud treenitav rühm, et tegemist on testiga, vaid tegi seda tavalise treeningu osana. Kompleksid koosnesid mitmesuguse iseloomuga harjutustest ning treeningprotsessi käigus ei
keskendutud testides kasutatavate liigutuste vilumusele, vaid üldise funktsionaalsuse arendamisele. Kõigi osalejate tulemused paranesid märkimisväärselt. Oluline on märkida, et ka need osalejad, kes juba enne uuringu
algust olid heas füüsilises vormis (paremad tulemused esimesel mõõtmisel)
arendasid uuringu käigus oma funktsionaalset võimekust veelgi. Arvestades
läbitud treeningtsükli lühidust, võib seda pidada metoodika efektiivsuse
näitajaks. Teine CrossFit-i põhimõtetele tuginev programm, mille efektiivsus leidis uuringu käigus tõestuse, on MEF (mission essential fitness)38. Selle
programmi järgi treeninud testgrupi areng kaheksanädalase treeningtsükli
järel oli märkimisväärselt suurem kui tavapärase treeningukavaga kontrollgrupil. Statistiliselt oluline erinevus tuvastati ÜFT-i tulemustes, jõu- ja painduvuse funktsionaalsetes harjutustes ning Kaschi kolme minuti step-testis,
mille järgi on võimalik hinnata organismi südame-veresoonkonna seisundit ja respiratoorset vastupidavust. Tsiviilsektoris korraldatud uuringud on
näidanud, et CrossFit-il põhinev treening arendab organismi füsioloogilisi

35

Herz 2014, pp. 77–131.
Lasn, S.; Senin, V. 2016. Vormiriides inimesed viib vormi CrossFit, lk 62.
37
Paine et al. 2010, pp. 24–33.
38
Heinrich, K.; Spencer, V.; Fehl, N.; Carlos Poston, W. 2012. Mission essential fitness:
comparison of functional circuit training to traditional Army physical training for active duty
military. – Military Medicine, Volume 177, pp. 1125–1129. [Heinrich et al. 2012]
36
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näitajaid: tõstab maksimaalse hapniku tarbimise taset ning võimaldab vähendada keha rasvaprotsenti39.
Funktsionaalse treeningu efektiivsuse seisukohalt on oluline kõigi selle
põhiomaduste (päriselu tegevuste kopeerimine, vabaraskuste kasutamine,
ÜKE ja SKE kombineerimine) rakendamine. See eripära tuli esile 2008. aastal tehtud uuringus, kus võrreldi kahe erineva treeningprogrammi mõju
sõduri funktsionaalsele võimekusele kaheksanädalase perioodi järel40. Testgrupil rakendati nii isoleeritud kui ka vabaraskustega harjutusi sisaldavat
programmi (weight-based training) ning kontrollgruppi treeniti ainult keharaskusega funktsionaalsetele harjutustele orienteeritud kava järgi. Funktsionaalset võimekust testiti nii tavapärase ÜFT-ga kui ka lahingutegevusega
seonduvates distsipliinides (haavatu evakueerimine, lisaraskusega rännak
ja sprindid, takistusriba läbimine, vertikaalne ja horisontaalne hüpe). Mõlemas grupis tuvastati märkimisväärne funktsionaalse võimekuse areng, kuid
statistiliselt oluline erinevus gruppide vahel oli ainult takistusriba läbimises,
kus keharaskusega funktsionaalne treening tagas parema arengu. Kuna sõduri
teenistus nõuab nii individuaalse- kui ka lisavarustuse kandmist, siis võib
funktsionaalse treeningu efektiivsus olla piiratud, kui see ei sisalda lisaraskustega harjutusi. Samas ei taga ainuüksi lisaraskuste kasutamine treeningus sõduri efektiivsust lahinguväljal, kui kasutatavad harjutused ei ole
orienteeritud lahingutegevusele.
Suure intensiivsusega funktsionaalse treeningu programmide kasutuselevõtt on tekitanud küsimusi uue metoodika ohutuse kohta. Funktsionaalse
treeningu vastased väidavad, et vabaraskuste kasutamine ning jõu- ja vastupidavusharjutuste kombineerimine ühes kompleksis võib põhjustada rohkem
vigastusi kui traditsiooniline sõjaväeline füüsiline treening, kus jõu- ja vastupidavuselemente hoitakse lahus ning eelistatakse kas keha- või isoleeritud
raskustega harjutusi. Seni ei ole sellised väited leidnud kinnitust. Aastal
2010 korraldatud uuringus kontrolliti uute programmide (RAW, CrossFit,
ATAC) rakendamise mõju USA armee brigaadi isikkoosseisu vigastuste tasemele41. Valim koosnes 1393 sõjaväelasest, kellest moodustati testgrupp, keda
treeniti uute kavade järgi, ning kontrollgrupp, kelle treenimiseks kasutati
39

Smith, M.; Sommers, A.; Starkoff, B.; Devor, S. 2013. Crossfit-based high intensity
power training improves maximal aerobicfitness and body composition. – Journal of Strength
and Conditioning Research, November, Volume 29, Issue 10.
40
Harman, E.; Gutekunst, D.; Frynkman, P.; Nindl, B.; Alemany, J.; Mello, R.; Sharp, M.
2008. Effects of two different eight-week training programs on military physical performance. –
The Journal of Strength and Conditioning Research, March, Volume 22, Issue 2, pp. 524–533.
41
Grier et al. 2013, pp. 39–44.
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traditsioonilist programmi. Uuring kestis kuus kuud. Statistiliselt olulist
erinevust test- ja kontrollgrupi vigastuste taseme vahel ei tuvastatud. Vigastusi soosivateks teguriteks peeti suitsetamist, kõrgemat kehamassiindeksit
ja kehva tulemust kahe miili jooksus. Peale selle oli vigastamise tõenäosus seotud nädala lõikes joostes läbitud distantsiga: need, kes jooksid üle
16 miili nädalas (25,6 km), said keskmiselt rohkem vigastada, kuid ei saanud
paremaid tulemusi ÜFT-i jooksu alas. Samal aastal õhuväes (US Air Force)
korraldatud uuringus42 asendati traditsiooniline pikamaajooksule ning isoleeritud raskuste kasutamisele tuginenud programm funktsionaalse treeningu
kavaga. Kaheksanädalase uuringu lõpus tuvastati testgrupil vigastuste taseme
langus 67% võrra. Ühtlasi arenesid märkimisväärselt nii füsioloogilised kui
ka funktsionaalse võimekuse näitajad.
Üks levinud funktsionaalse treeningu element, mida kasutatakse vigastuste
ennetamiseks, on FMS (functional movement screen). Tegemist on seitsmest
harjutusest koosneva testiga, mida kasutatakse sõduri funktsionaalse liikuvuse taseme määramiseks. FMS käigus peab inimene sooritama etteantud
liigutusi (ajapiiranguta) ning andma teada, kui ta tunneb liikumise piiratust
või valu. Samal ajal hindab testi korraldaja liigutuse ulatust ja üldist painduvust neljapallises süsteemis. Maksimaalseks tulemuseks on 3 (liigutuse
sooritamine täies ulatuses ilma valuta) ning minimaalseks 0 (valu tekkimine
liigutust alustades). 2009. aastal tehtud uuringus, millest võttis osa 874 merejalaväelast, tuvastati, et kehvemad FMS-i tulemused on positiivselt seotud
vigastuste tasemega.43 Teisisõnu sõdur, kelle funktsionaalne liikuvus on piiratud, saab tihedamini vigastada, mis omakorda mõjutab üksuse lahinguvõimet.
Järelikult tuleb kehalise ettevalmistuse käigus panna suurt rõhku funktsionaalsete liigutuste õige tehnika õpetamisele ning painduvuse arendamisele.
Lähtuvalt eelnevate uuringute tulemustest, võib öelda, et füüsilise ettevalmistuse keskendumine standardse ÜFT harjutustele ei taga lahingülesannete
täitmiseks piisavat kehaliste võimete arengut. Sellest lähtuvalt on jõustruktuurid 21. sajandil üha enam panustanud oma üksuste väljaõppes funktsionaalse
treeningu lõimimisse. Eelnevalt mainitud uurimused on tõestanud, et see võib
positiivselt mõjutada nii sõdurite füüsilist vormi kui ka tervislikku seisundit.
Kaitseväes ei ole ühtset funktsionaalse treeningu programmi. Treeningukava
42

Walker, T.; Lennemann, L.; Zupan, M. 2010. Adaptations to a new physical training
program in the combat controller training pipeline. – Air Force Research Laboratory, pp. 6–16.
<https://pdfs.semanticscholar.org/266d/551ff3964fd63608d5c3a098d9e3e4f7612e.pdf>.
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Lisman, P.; O’Connor, F.; Deuster, P.; Knapik, J. 2013. Functional Movement Screen
and aerobic fitness predict injury in military training. – Medicine & Science in Sports &
Exercise, April, p. 636.
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ja metoodika valiku vastutus lasub instruktoritel, kes saavad treeningualast koolitust, õppides KVÜÕA kõrgemas sõjakoolis või lahingukoolis.
2016. aastal korraldatud uuringus44 jõuti järelduseni, et koolituse ülesehitus
ei toeta instruktorite metoodiliste vilumuste omandamist. Sellest tulenevalt
ei pruugi instruktorite ettevalmistus kehalises kasvatuses olla piisav funktsionaalse treeningukava koostamiseks. Selle tulemusena ei ole ajateenijate
kehaline kasvatus orienteeritud lahingutegevusele ning treeningu efektiivsus
on küsitav. Lahingutegevusele orienteeritud funktsionaalse treeningu programmi väljatöötamine, katsetamine ja mõju uurimine võimaldab luua aluse
funktsionaalse treeningu lõimimiseks Eesti kaitseväe üksuste õppetsüklisse.

4. Uurimuse metoodika ja tulemused
4.1. Eesmärk ja üldine ülesehitus
Uurimistöö eesmärk oli töötada välja funktsionaalse treeningu programm,
mis aitaks parandada kaitseväe ajateenijate füüsilist vormi, arendades
lahingutegevuseks vajalikke võimeid, ning leida võimalusi selle lõimimiseks
üksuste õppetsüklisse. Lähtuvalt eesmärgist sõnastati kolm uurimisküsimust.
1) Millised probleemid ja piirangud esinevad kaitseväe väeosades ajateenijate kehalise ettevalmistuse korraldamisel?
2) Milline peaks olema funktsionaalse treeningu programmi sisu ja ülesehitus ajateenijate lahingutegevusele orienteeritud kehalisel kasvatusel?
3) Kuidas mõjutab funktsionaalse treeningu programm ajateenijate füüsilist
vormi ja funktsionaalset võimekust tavapärase programmiga võrreldes?
Töös kasutati kombineeritud uurimisstrateegiat. Tulenevalt uurimisküsimustest oli uuring jaotatud kolme etappi. Igas etapis kasutati erinevaid
andmekogumise ja -analüüsi meetodeid. Andmete töötlemiseks kasutati
arvutiprogramme Microsoft Excel 2013 ja IBM SPSS Statistics 20.0. Seoste
tuvastamiseks kasutati Pearsoni korrelatsioonikordajat45, mis võimaldab
seose uurimist kahe arvulise tunnuse (või skaalaga järjestustunnuse) vahel.
Kogumite keskmiste võrdlemiseks kasutati nii t-testi kui ka dispersioonanalüüsi (ANOVA)46.
44

Park, V. 2016. KVÜÕA põhikursuse lõpetanute valmisolek kehalise kasvatuse treeningu
läbiviimiseks ajateenijatele. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA, lk 33. [Park 2016]
45
Tooding, L.-M. 2015. Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. 2. täiendatud
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Tooding, L.-M. 2007. Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Tartu: TÜ kirjastus, ptk 6.4.
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4.2. Esimene etapp: Eesti kaitseväe kehalise
ettevalmistuse tingimuste väljaselgitamine
Efektiivse treeningu tagamiseks peab olema loodud tõhus kehalise ettevalmistuse süsteem, mis tugineb kolmele põhitegurile: instruktorid, kelle
ettevalmistus vastab organisatsiooni vajadustele, püstitatud eesmärkidest
tulenevalt ülesehitatud treeningprogramm ning vajalik materiaalne baas.
Seega oli uurimistöö esimese etapi eesmärgi saavutamiseks vaja tuvastada
Eesti kaitseväe kitsaskohad selle kolme valdkonna lõikes. Andmete kogumiseks kasutati ankeetküsitlust, mis toimus ajavahemikus detsembrist 2015
kuni jaanuarini 2016. Küsitluse sihtgrupp olid tegevväelased, kes tegelevad
ajateenijate kehalise ettevalmistuse ja/või selle planeerimisega. Ankeedid
edastati tegevväelastele paberil ning vastamisel ei olnud ajalist survet (vastamiseks oli kuni kolm nädalat aega). Ankeet koosnes 20 küsimusest: 2 – vaba
vastusega, 15 – valikvastustega, 3 – valikvastusega ning täpsustamise võimalusega. Küsimused hõlmasid viit valdkonda: küsitletava taust, hinnangud
treeningualasele koolitusele, hinnangud kehtivale kehalise kasvatuse programmile, hinnangud väeosa taristule ja üksuse treeningu ülesehitusele. Küsitluses osalesid tegevväelased viiest suuremast kaitseväe linnakust, milleks
olid Taara (Võru), Tapa, Jõhvi, Paldiski ja Mereväebaas (Tallinn). Kokku
saadeti välja 110 ankeeti, millest 97 saadi täidetuna tagasi. Küsitletud tegevväelaste arv oli proportsionaalne ajateenijate arvuga väeosades suhtega 1/25.
Reliaabluse suurendamiseks andmete analüüsi käigus võrreldi küsitletavate
hinnanguid normatiivdokumentidega, mis reguleerivad kaitseväes kehalise
kasvatuse valdkonda.
Ainult pisut üle poole küsitletud tegevväelastest oli saanud treeningualast koolitust ning enamik pidas vajalikuks täienduskoolitust. Instruktorite
hinnangul on treeninguõpetuse kursused olnud pigem teoreetilise iseloomuga
ning leidnud ajateenijate kehalisel ettevalmistusel vähest rakendust. Alla
poole küsitletud tegevväelastest oli tutvunud kehtiva kaitseväekohuslaste
kehalise kasvatuse programmiga. Kehtiva programmi teoreetiline ülevaade
sai valdavalt positiivse hinnangu, kuid hinnang rakendatavusele oli pigem
negatiivne. Nii läbitud treeningualase koolituse kui ka kehtiva programmi
väärtust funktsionaalse- ja lahingutegevusele orienteeritud treeningu valdkonnas hinnati madalalt. Need asjaolud sunnivad tegevväelasi ajateenijaid
treenides lähtuma eelkõige isiklikust kogemusest ja vahetute ülemate juhtnööridest, kes tuginevad omakorda samuti enda kogemusele (vt joonis 1).
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Lähtun enda kogemusest

3,18

Lähtun vahetu ülema juhtnööridest

2,63

Lähtun „Kaitseväekohuslaste kehalise
kasvatuse programmi“ põhimõtetest
Lähtun muust…

1,61
1,12

Üldse mitte

Vähesel
määral

Enamjaolt

Täielikult

Joonis 1. Tegevväelaste lähtealused kehalise kasvatuse planeerimisel ja korraldamisel
(n = 97)

Küsitluse tulemustest selgus, et kaitseväe suurimate linnakute sporditaristu ja
varustatus inventariga on väga ebaühtlane ega toeta ühtse treeningprogrammi
lõimimist. Hinnangud taristule erinesid väeositi. Põhilised probleemid olid
seotud treeningukohtade arvu ja suuruse ning inventari hulgaga. Tulenevalt
linnakute varustatusest ja instruktorite isiklikust kogemusest erineb ka kehalise ettevalmistuse sisu (füüsilise tegevuse iseloom ja maht), mis on märk
sellest, et instruktorid lähtuvad füüsilist treeningu organiseerimisel väeosa
taristu eripärast ja inventarist, mitte allüksuse vajadustest lahinguväljal (vt
tabel 3).
Tabel 3. Hinnangute erinevused füüsilise tegevuse mahule linnakute kaupa
Jooks

Rännakud

Keharaskusega
jõutreening

Käsivõitlus

Palli- ja
meeskonnamängud

2,30

2,10

1,50

1,60
(max)

1,80
(max)

Tapa

2,69
(max)

1,73
(min)

2,42
(max)

0,92

1,35

Võru

2,20
(min)

2,40
(max)

1,73

0,43
(min)

1,60

Jõhvi

2,37

1,74

1,58

0,95

1,58

Paldiski

2,20
(min)

2,40
(max)

1,40
(min)

0,80

0,60
(min)

ANOVA

F[4] = 3,08*

F[4] = 5,69***

F[4] = 6,67***

F[4] = 4,63**

F[4] = 5,00**

Mereväebaas

Märkus: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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Üldine arusaam on see, et vastupidavus on kõige olulisem kehaline võime
ning selle arendamiseks tuleb rõhku panna jooksule ja rännakutele (vt joonis 2). Ometi ei piirdu ülesanded lahinguväljal ainult selle kahe tegevusega.
Taoline lähenemine ei ole orienteeritud lahingutegevuse eri aspektidele ega
saa seega tagada mitmekülgset funktsionaalset arengut.
JOOKS

2,38

RÄNNAKUD

2,05

KEHARASKUSEGA JÕUTREENING

1,83

PALLI- ja MEESKONNAMÄNGUD

1,44

LISARASKUSEGA JÕUTREENING

1,32

KÄSIVÕITLUS

0,83

TAKISTUSRIBA
SUUSATAMINE
UJUMINE

0,75
0,49
0,34

MUU TEGEVUS
puudub
(0)

väike
osakaal (1)

keskmine
osakaal (2)

suur
osakaal (3)

Joonis 2. Hinnangud erinevate füüsiliste tegevuse mahule allüksuse kehalises ettevalmistuses (n = 97)

Tegevväelaste hinnangul peab allüksuse füüsilise treeningu maht muutuma
sõltuvalt väljaõppetsükli etapist. Sõduri baaskursusel on see maksimaalne,
spetsialiseerumise kursuste ajal väheneb ning allüksusekursusel muutub
minimaalseks. Taktikaliste harjutuste intensiivsus ja rohkus piirab aega, mis
jääb väljaõppe teiste valdkondade jaoks.
Tuvastatud kitsaskohtade põhjal tehti järeldused, millega peab arvestama
funktsionaalse treeningu programmi väljatöötamisel.
1) Kaitseväe linnakute varustatus on väga erinev ega toeta spetsiifilist
inventari nõudva treeningukava lõimimist. Seega peab treeningprogramm
olema rakendatav minimaalse inventariga, olenemata taristu iseloomust.
2) Instruktorite treeningualane ettevalmistus on eelkõige teoreetiline. Praktilised oskused varieeruvad ning sõltuvad suuresti individuaalsest kogemusest. Järelikult tuleb programmis anda kehaliseks ettevalmistuseks
selged ning üheselt mõistetavad juhised: mida, kuidas, kui palju ja millise
intensiivsusega midagi peaks tegema. Selleks, et luua funktsionaalsest
treeningust täielikum arusaam, tuleb rakendatavaid meetodeid ja harjutusi põhjalikult kirjeldada ja visualiseerida.

FUNKTSIONAALNE FÜÜSILINE TREENING

143

3) Ajateenijate kehalise ettevalmistusega tegelevate tegevväelaste lähenemine
on ühekülgne – keskendutakse vastupidavuse arendamisele, kasutades
kahte füüsilise tegevuse vormi: jooksu ja rännakuid. Funktsionaalse
treeningu programm peab spektrit laiendama, muutes koormuse mitmekülgsemaks, et hõlmata kõike, millega sõdur lahinguväljal kokku puutub.
Kava peab sisaldama harjutusi ja nende kombinatsioone, mis jäljendavad
erinevaid taktikalisi olukordi.
4) Funktsionaalse treeningu programm peab olema kooskõlas väljaõppetsükli iseloomuga. Sõduri baaskursus peab ajateenijat ette valmistama
spetsialiseerumise kursuseks (nooremallohvitseri- või erialakursuseks),
mis omakorda loob tingimused osalemiseks taktikalises väljaõppes allüksusekursusel. Seetõttu peab kehaline ettevalmistus enne allüksusekursuse algust olema intensiivsem, et tagada füüsilise vormi arendamine
tasemele, mis on vajalik taktikaliste harjutuste sooritamisel. Saavutatud
taseme hoidmiseks peavad kehalise kasvatuse tunnid toimuma ka allüksusekursuse jooksul. On oluline mõista, et allüksusekursuse ajal
taktikalise harjutuste arv suureneb, seega kasvab ka isikkooseisu füüsiline koormus. Järelikult peab kehalise kasvatuse maht olema allüksusekursuse ajal väiksem kui eelnevatel kursustel, et vältida ülekoormust.

4.3. Teine etapp: funktsionaalse treeningu programmi
koostamine ja hindamine
Teise etapi eesmärk oli töötada välja iga ajateenijatest koosneva üksuse
väljaõppetsüklisse lõimitav funktsionaalse treeningu programm (FTP) ning
hinnata selle sobivust rühmatreeninguteks kaitseväes. Programmi koostamisel
lähtuti ankeetküsitluse käigus tuvastatud piirangutest ja tehtud järeldustest.
Treeningukava sisu ja ülesehitus pidi toetama ajateenijate ettevalmistust
lahingutegevuseks. Aluseks valiti kolm funktsionaalse treeningu programmi,
mida on ulatuslikult rakendatud nii tsiviil- kui ka militaarstruktuurides:
CrossFit, RAW ja MMGPP (multi-modal peneral physical preparedness).
Andmekogumise meetodina kasutati dokumendianalüüsi (vt lisa 1), mille
eesmärk oli leida valitud programmide juhenditest47 harjutusi, treeningumeetodeid ja funktsionaalse võimekuse testimise viise, mis toetaksid uuringu
esimeses etapis tehtud järeldusi. Enne programmi koostamist klassifitseeriti

47

CrossFit Inc. 2016. CrossFit Level 1 Training Guide, Version 3.1. [GrossFit 2016]; US
Army Ranger Regiment 2009. Ranger Athlete Warrior PT, Version 3.0.; Manseau, S. 2015.
By the numbers. DAMMIT Worldwide.
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võimalikud tegevused, mida sõdur võib lahinguväljal sooritada, ning leiti
neile vastandid funktsionaalsete harjutuste seast. Tegevused jagunesid
seitsme valdkonna vahel. Liigutusvõimete arendamiseks valiti üle 60 harjutuse. Järgnevalt toimus valitud elementide selektsioon, mille tingisid materiaalsed (väeosade taristu ja inventar), ajalised (väljaõppetsükli eripära) ja
väljaõppealased piirangud (instruktorite võime õpetada teatud liigutusi).
Lõpptulemusena määrati treeningumeetodid ja harjutused, mis vastasid
nõutud tingimustele. Mitmekülgse arengu tagamiseks ja rutiini vältimiseks
lähtuti põhimõttest, et iga järgnev treeningukord erineks oma sisu poolest
eelmistest. Õpetatavad liigutused järjestati tehnilise keerukuse järgi, mis
võimaldas kokku panna progresseeruva raskusastmega FTP.
Programmi ülesehituse hindamiseks kaasati ekspertgrupp, mis koosnes
neljast isikust, kellel oli läbitud funktsionaalse treeningu treeneri koolitus48:
kaks kaitseväe ohvitseri ja kaks elukutselist treenerit. Kõigil liikmetel oli
kahe- kuni kuueaastane funktsionaalse treeningu läbiviimise kogemus nii
tsiviilisikutele kui ka jõustruktuuride esindajatele (kaitsevägi, politsei- ja
piirivalveamet). Treeningprogramm koos lisakirjeldusega edastati ekspertgrupile e-posti teel. Hinnangu andmisel ei olnud ajalist survet. Iga ekspert
koostas tagasiside iseseisvalt ning edastas e-posti teel kommenteeritud
treeningprogrammi versiooni.
Tagasiside põhjal tehti treeningprogrammis järgmised muudatused:
• igasse tundi lisati painduvuse arendamise etapp;
• suurendati treeningujärgse lihashoolduse mahtu;
• õpetatavate liigutuste järjestust muudeti selliselt, et esimesel kahel nädalal
ei oleks programmis hüppeid ega lisaraskuste kasutamist.
FTP lõplik versioon sisaldab 25 progresseeruva raskusastmega kehalise
kasvatuse tundi. Esimesed 15 on mõeldud üldfüüsilise vormi arendamiseks
ning põhiliste lahingutegevusega seotud liigutuste õpetamiseks. Järgnevad
tunnid (16 kuni 25) on mõeldud õpitud liigutuste kinnistamiseks ning sõduri
üldise töövõime parandamiseks. Programmi koostamisel pöörati erilist
tähelepanu FTP tundide jaotamisele väljaõppetsüklis. Füüsilise koormuse
jaotamisel võeti arvesse ankeetküsitluses antud hinnanguid. Peale selle on
autor tundide jaotamisel arvestanud välioskuste- ja taktikaõppe raames saadava füüsilise koormusega. Seetõttu saab ajateenija sõduri baaskursuse ajal
füüsilist koormust keskmiselt kolmel treeningukorral nädalas (kaks FTP treeningut + üks rännak). Spetsialiseerumise kursustel füüsiline koormus mõne-

48

CrossFit 2016.
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võrra väheneb: keskmiselt üks FTP tund + üks rännak nädalas. Allüksuse
kursusel peab iga nädal olema tagatud vähemalt üks FTP treeningukord.
Uurimuse esimeses etapis järeldati, et programm peab olema rakendatav
väeosa instruktorite treeningualasest ettevalmistusest olenemata. Võimalikult lihtne tundide ülesehitus ning kasutatavate harjutuste visualiseerimine soosiks ka ajateenijatest allohvitseride rakendamist kehalise kasvatuse
tundide andmisel. Sel eesmärgil koostati iga FTP treeningu kohta põhjalikud
koolituskaardid. Enne katsetamist korraldati instruktoritele õppepäev, mis
sisaldas nii teoreetilist osa kui ka praktilist sooritust. Programmis kasutatavate harjutuste visualiseerimiseks edastati instruktoritele õppematerjal, mis
sisaldas linke õppevideotele.
Iga FTP treeningtund koosneb seitsmest osast:
1) Soojendus – keha ettevalmistamine järgnevaks füüsiliseks koormuseks
(sörkjooks ja üldkehalised harjutused, kuni 10 min).
2) Painduvuse arendamine – olulisemate liigeste ja lihasgruppide (õlad,
puusad, põlved, alaselg) ettevalmistamine funktsionaalsete harjutuste
sooritamiseks, vigastuste ennetamine (kuni 15 min).
3) Harjutuste tehnika – funktsionaalsete liigutuste õpetamine (või kordamine). Ühe treeningu raames ei õpetatud rohkem kui kolme harjutust
ning pöörati tähelepanu õige tehnika omandamisele (kuni 15 min).
4) Kestev koormus – üldvastupidavuse arendamine jooksutreeninguga (15
kuni 25 min). Kasutati nii ühtlus- (taktjooks) kui ka vaheldusmeetodit
(jooksu ja kõndimise vaheldumine).
5) WOD49 – ehk väga intensiivne funktsionaalsete harjutuste kompleks.
Üldjuhul sellistes kompleksides puhkepausid puuduvad või on minimaalsed. Kestus varieerus 10-st 20 minutini. Selle treeningutunni osas kasutati
nelja põhilist meetodit:
– EMOM (every minute on the minute50) – intervallmeetod, kus etteantud ajavahemikus sooritatakse määratud harjutust iga minuti alguses. Kui määratud korduste arv on sooritatud, siis minuti lõpuni jäänud
aega kasutatakse puhkepausiks.
– TABATA – intervallmeetod, kus määratud harjutust sooritatakse nelja
minuti jooksul, mis omakorda on jaotatud kaheksaks töö- ja puhkeintervalliks (20 sekundit tööd, 10 sekundit puhkust).

49

Madden, S. 2014. Embrace the suck. USA: HarperWave, pp. 8–11.
Froning, R.; Thomas, D. 2013. First: What It Takes To Win. Tyndale House Publischers,
Inc., p. 273. [Froning, Thomas 2013]
50
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– FOR TIME või AFAP (as fast as possible) – võistlusmeetod, kus etteantud harjutuste kompleksi peab sooritama aja peale51.
– AMRAP (as many rounds/repetitions as possible52) – võistlusmeetod,
kus määratud aja jooksul peab sooritama võimalikult palju „ringe“,
mis omakorda koosnevad etteantud harjutuste kombinatsioonidest.
Hoolimata sellest, et kompleksid FOR TIME ja AMRAP eeldavad
võistlusmomenti, oli sisu poolest tegemist kas ühtlus- (ühe liigutusmustriga harjutuse sooritamine) või vaheldusmeetodi (harjutuste iseloomu varieerumine) väga intensiivse rakendamisega.
6) Kerelihased – keha korsetilihaste (nn core) lihaste arendamine. See on
oluline, kuna kerelihased mängivad toetavat rolli igas funktsionaalses
liigutuses, samuti ennetab korsetilihaste tugevdamine võimalikke kehavigastusi (Eesti kaitseväes tehtud uuring)53. Kerelihaste treenimiseks
rakendati enamasti kordus- ja intervallmeetodit. Treeninguosa kestus ei
ületanud üldjuhul 10 minutit.
7) Lõdvestus ja venitus – lihashooldus organismi parema taastumise tagamiseks (kuni 10 min).
Uuringu esimeses etapis jõudis autor järelduseni, et treeningprogramm
peab olema rakendatav minimaalse inventariga. Sellest tulenevalt valiti lisavarustust nõudvateks harjutusteks sellised elemendid, mis on olemas igas
kaitseväe väeosas ning sellised vahendid, mida on võimalik teha käepärastest
vahenditest. Lisaraskustena kasutati topispalle (kuni 6 kg), liivaga täidetud
sangaga laskemoonakaste (kuni 10 kg tükk) ja sangpomme (kuni 24 kg).
Oma keharaskusega harjutusteks kasutati lõuatõmbekange, rööbaspuid ja
hüppekaste (50 × 60 × 70 cm).

4.4. Kolmas etapp: funktsionaalse treeningu programmi
katsetamine ajateenijate väljaõppes
Kolmanda etapi andmekogumise meetod oli eksperiment. Eesmärk oli kontrollida FTP mõju ajateenijate füüsilisele vormile, võrreldes tavapärase kehalise ettevalmistusega.

51

Froning, Thomas 2013, p. 53.
Herz 2014, p. 56.
53
Novikov, O. 2005. Kaitseväeteenistuse mõju ajateenijate tervisele. Magistritöö. Tartu: Tartu
Ülikool, lk 45–46.
52
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4.4.1. Katsete ülesehitus ja mõõtmisprotseduur
Katsetamine toimus juulist kuni novembri lõpuni 2016 Kuperjanovi jalaväepataljonis. Katsetamise käigus tehti kaks eksperimenti (skemaatiline ülesehitus on toodud joonisel 3).
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Joonis 3. Eksperimendi ülesehitus

1. Eksperiment nr 1 – EELKUTSE
Eesmärk oli kontrollida FTP mõju keskmise kestusega treeningutsükli
(15 nädalat) jooksul (juulist oktoobrini 2016). Eksperimendi käigus kontrolliti osalejate füüsilise vormi arengut kolmel korral: eel-, vahe- ja järeltestimise käigus54. Eel- ja vahemõõtmine toimus sõduri baaskursuse (SBK)
alguses ja lõpus. Järeltestimine toimus nooremallohvitseride baaskursuse
(NABK) lõpus. Valimiks oli kaks kompaniisuurust üksust, millest üks (testgrupp) treenis autori koostatud programmi järgi ning teine (kontrollgrupp)
sai tavapäraseid kehalise kasvatuse tunde, mille raames keskenduti jooksule
ja keharaskusega harjutustele. Test- ja kontrollgrupid moodustati allüksustepõhiselt. Isikute määramine allüksustesse ei sõltunud ajateenijate füüsilisest
võimekusest ega eelnevast spordialasest kogemusest. Mõlemad grupid koosnesid meestest vanuses 18 kuni 25 aastat.
Kuni vahemõõtmiseni toimus gruppide väljaõpe eri temaatiliste plaanide55
järgi. Suheldes allüksuste ülematega ning võrreldes tunniplaane, tuvastas
autor, et treeningukordade arv ei erinenud, kuid üldine kehalise kasvatuse
tundide maht oli testgrupil nelja tunni võrra suurem (tingitud kompanii

54

Haag, H. 2004. Research Methodology for Sport and Exercise Studies. Schorndorf: Verlag
Karl Hoffmann, p. 155. [Haag 2004]
55
Tõevere, H. 2016. B jalaväekompanii 2016 aasta eelkutse sõduri baaskursuse temaatiline
plaan; Vau, T. 2016. C jalaväekompanii 2016 aasta eelkutse sõduri baaskursuse temaatiline
plaan. [Vau 2016]
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spordipäevast). Pärast vahemõõtmist muutus mõlema grupi suurus väiksemaks (vt tabel 4) – eksperimenti jäid ainult need isikud, kes olid suunatud
nooremallohvitseride kursusele. Järgnevalt toimus nii test- kui ka kontrollgrupi väljaõpe ühe temaatilise plaani56 alusel, mis tagas samasuguse treeningukordade arvu.
2. Eksperiment nr 2 – PÕHIKUTSE
Eesmärk oli kontrollida väljatöötatud programmi mõju lühiajalise (7 nädalat) treeningutsükli jooksul (oktoobrist novembrini 2016). Eksperiment oli
üles ehitatud J. Twiski kirjeldatud klassikalise skeemi järgi57: kahe grupiga
uuring, kus toimub ainult eel- ja järeltest. Mõõtmised toimusid sõduri baaskursuse alguses ja lõpus. Parema kontrolli tagamiseks moodustati nii test- kui
ka kontrollgrupp ühe allüksuse baasil. Mõlema grupi väljaõpe toimus ühe
temaatilise plaani58 alusel, mis tagas võrdse kehalise kasvatuse tundide arvu.
Pool kompaniid treenis FTP järgi ning teine pool sai tavapärast füüsilist ettevalmistust (jooksule ja keharaskusega harjutustele tuginev treening). Osalejate määramine gruppidesse ei sõltunud isikute füüsilisest võimekusest ega
eelnevast spordikogemusest. Mõlemad grupid koosnesid meestest vanuses
18 kuni 25 aastat.
Mõlema eksperimendi puhul andsid testgrupile funktsionaalse treeningu
tunde ühe kompanii instruktorid. Enne eksperimentide algust tutvustati
tegevväelastele FTP ülesehitust, korraldati näidistund ning neid juhendati
põhjalikult. Mõõtmisprotseduuri näidistund tehti nii test- kui ka kontrollgrupi
instruktoritele.
Tabel 4. Eksperimendi valimi suurus testide lõikes
EKSPERIMENT 1 (eelkutse)

EKSPERIMENT 2 (põhikutse)

TESTGRUPP

KONTROLLGRUPP

TESTGRUPP

KONTROLLGRUPP

EELTEST

118

62

118

113

VAHETEST

118

62

–

–

JÄRELTEST

30

33

115

110

56

Kivilo, K. 2016. Kuperjanovi JVP 2016 aasta nooremaalohvitseride baaskursuse temaatiline plaan.
57
Haag 2004 pp. 153–154.
58
Vau 2016.
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Hindamaks koostatud FTP mõju ajateenija kehaliste võimete arengule, on
oluline võrrelda test- ja kontrollgrupi tulemusi kahes kategoorias: üldfüüsiline vorm ja võimekus sooritada lahingutegevuseks vajalikke füüsilisi harjutusi. Esimese kategooria mõõdikuks valiti standardne kaitseväe üldfüüsiline
test59 (ÜFT). Teise mõõdikuna kasutati autori väljatöötatud ja ekspertgrupi
heakskiidetud lahingutegevusele orienteeritud füüsilist testi (LOFT). Testi
sooritamine pidi toimuma välivormis. LOFT oli jaotatud kolmeks osaks.
Iga osa jäljendas ühe lahinguolukorraga seonduva tegevuse mustrit: tuli ja
liikumine (200 m), haavatu evakueerimine (80 kg rehvi lohistamine 50 m
kaugusele) ja varustuse vedamine (kaks 10 kg tsinki, 400 m. Oluline on välja
tuua, et põhikutse eksperimendil LOFT-i kolmandas osas tehti muudatus:
varustuse vedamise distantsi suurendati kaks korda (800 m). Eesmärk oli
kontrollida väljatöötatud treeningprogrammi keskmise kestusega füüsilise
koormuse tingimustes (ülejäänud kahes osas oli tegemist pigem lühiajalise
füüsilise pingutusega).
Eksperimendis osalenud ajateenijate jaoks oli nii kehalise kasvatuse tundidest osavõtt kui ka testide sooritamine üks osa igapäevasest väljaõppest. Testgrupi koosseisu teavitati, et nad treenivad uue treeningukava järgi. Kõik osalejad olid teadlikud, et mõõtmistulemusi kasutatakse nende füüsilise arengu
hindamiseks. Mõõtmisel osales üks rühmasuurune üksus korraga (kuni 50 inimest), seega ei saanud testi sooritajad jälgida teiste rühmade sooritusi. Vältimaks kõrvaliste faktorite mõju, ei teavitatud test- ja kontrollgruppi, et nende
tulemusi võrreldakse ja kasutatakse treeningprogrammi efektiivsuse hindamiseks. Mõõtmisi korraldasid väeosa allüksuste tegevväelased. Protseduuri korrektsuse tagamiseks toimusid esimesed mõõtmised töö autori järelevalve all.

4.4.2. Eksperimendi tulemused ja järeldused
1. Programmi mõju ÜFT tulemustele lühiajalise (kuni 8 nädalat)
treeningutsükli vältel.
Mõlema eksperimendi puhul paranesid lühiajalise treeningutsükli järel nii
test- kui ka kontrollgrupi liikmete ÜFT tulemused statistiliselt oluliselt. Eelkutse eksperimendi puhul oli testgrupi keskmine tulemus kätekõverdustes
statistiliselt oluliselt parem kui kontrollgrupil. Peale selle oli kõigis kolmes
üldfüüsilise testi harjutuses testgrupi tulemuste muutus märkimisväärselt
suurem kui kontrollgrupil (vt joonis 4).
59

Kaitseväe juhataja käskkiri nr 86, 2013. Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord
(lisa 4).
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46,2%

27,0%

24,5%

12,6%

Kättekõverdused

Istesse tõusud
TESTGRUPP

15,0%
11,9%

Jooks (3,2 km)

KONTROLLGRUPP

Joonis 4. Eelkutse tulemuste suhteline muutus, võrreldes vahetesti eeltestiga (n = 180)

Samal ajal oli põhikutse eksperimendi puhul testgrupi areng suurem ainult
3,2 km jooksu testis, mis võis olla tingitud erinevatest ilmastikuoludest eksperimentide ajal. Kui testgrupi treeningukava jäi ühesuguseks, siis kontrollgrupi instruktorid suurendasid põhikutse eksperimendi ajal sisetingimustes
toimunud treeningute mahtu. See andis kontrollgrupile võimaluse keskenduda rohkem keharaskusega harjutustele, mis omakorda võimaldas saavutada
testgrupiga sarnase arengu kätekõverduste ja istesse tõusu harjutustes.
Järeldus 1: võrreldes tavapärase treeninguga, võimaldab FTP saavutada
lühiajalise treeningutsükli puhul suurema arengu 3,2 km jooksu tulemustes
ning tagab vähemalt võrdse arengu kätekõverduste ja istesse tõusu testides.

2. Programmi mõju LOFT tulemustele lühiajalise (kuni 8 nädalat)
treeningutsükli vältel.
Eelkutse eksperimendi käigus paranesid lühiajalise treeningutsükli järel nii
test- kui ka kontrollgrupi liikmete tulemused LOFT-s statistiliselt oluliselt.
Kusjuures mõlema grupi tulemused ja tulemuste arengu näitajad ei erinenud
omavahel.
Põhikutse eksperimendi käigus kontrollgrupi tulemused LOFT harjutustes
treeningutsükli järel ei muutunud, samal ajal kui testgrupil kõik näitajad parenesid statistiliselt oluliselt (vt tabel 5). Peale selle olid testgrupi tulemused
haavatu evakueerimises ja varustuse kandmises ka statistiliselt suuremad kui
kontrollgrupil.
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Tabel 5. Põhikutse eel- ja järeltestimise tulemuste võrdlus
TESTGRUPP
HARJUTUS

KONTROLLGRUPP

Keskmise
muutus

t-test

Tuli ja liikumine (sek)

10

t[80] = 2,92**

1,7

t[70] = 0,77

Haavatu evakueerimine (sek)

4

t[80] = 3,29**

–1,5

t[70] = –0,31

13,2

t[80] = 2,03*

–2,9

t[70] = –1,46

Varustuse vedamine (sek)

Keskmise
muutus

t-test

Märkus: * p < 0,05; ** p < 0,01

Muutuste erinevus tuleb esile, kui võrrelda põhikutse gruppide suhtelist arengut LOFT harjutustes esimese mõõtmisega (vt joonis 5).
Tuli ja liikumine
12%

Haavatu evakueerimine

Varustuse vedamine

10,5%

10%
8%
6%

4,4%
3,1%

4%
2%

0,8%

0%
-0,6%

-2%
-4%
-4,0%

-6%
TESTGRUPP

KONTROLLGRUPP

Joonis 5. Põhikutse LOFT tulemuste suhteline muutus, võrreldes järeltesti eeltestiga (n = 225)

Peale ilmastikuolude võib erinevus eel- ja põhikutse katsete tulemustes
olla tingitud erinevusest väeosa isikkoosseisu suuruses eksperimentide ajal.
Põhikutse eksperimendi ajal viibis väeosas peaaegu kaks korda rohkem ajateenijaid kui eelkutse sõduri baaskursuse ajal. Ruumi ja vahendite kitsikuse
tõttu olid kontrollgrupi instruktorid sunnitud vähendama niigi väikest lisaraskustega treeningu mahtu. Samal ajal ei muutunud testgrupi treeningukava,
kuna see ei sõltunud ei jõusaali ega seal paikneva inventari kättesaadavusest.
Kontrollgrupi lisaraskustega treeningu vähene maht võis tingida märkimisväärset allajäämist raskuste liigutamisega seotud tegevustes, nagu nt üle
15%-line vahe haavatu evakueerimise testis (vt joonis 5).

VJATŠESLAV SENIN

152

Järeldus 2: võrreldes tavapärase treeninguga, tagab FTP lühiajalise
treeningutsükli puhul vähemalt võrdse arengu lahingutegevusele orienteeritud testi tulemustes.
Järeldus 3: olukorras, kus jõusaali ja spordiinventari kasutamine on piiratud,
võimaldab FTP saavutada tavapärase treeninguga võrreldes suurema arengu
lahingutegevusele orienteeritud testi tulemustes.

3. Programmi mõju LOFT tulemustele keskmise kestusega
(kuni 15 nädalat) treeningutsüklis.
Hoolimata sellest, et lühiajalise tsükli järel treeningu üldine maht vähenes,
jätkus testgrupi areng kõigis kolmes LOFT alas ning järeltestimisel paranesid tulemused statistiliselt oluliselt. Samal ajal jäid kontrollgrupi tulemused
samaks või halvenesid (vt tabel 6).
Tabel 6. Eelkutse vahe- ja järeltestimise tulemuste võrdlus
TESTGRUPP
HARJUTUS

KONTROLLGRUPP

Keskmise
muutus

t-test

Keskmise
muutus

t-test

Tuli ja liikumine

4,5

t[29] = 7,27***

1,7

Haavatu evakueerimine

1,7

t[29] = 2,42*

–18,3

t[25] = –3,17**

Varustuse vedamine

3,4

t[29] = 4,44***

–3,4

t[25] = –0,56

t[25] = 0,38

Märkus: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Viimasel mõõtmisel olid testgrupi liikmed keskmiselt kiiremad igas LOFT
alas ning erinevus oli statistiliselt oluline (vt tabel 7).
Tabel 7. Eelkutse järeltestimine: gruppide keskmiste tulemuste võrdlus
HARJUTUS
Tuli ja liikumine (sek)
Haavatu evakueerimine (sek)
Varustuse vedamine (sek)

TESTGRUPP

KONTROLLGRUPP

167,4

193,4

40,9

58,2

120,9

163,9

Märkus: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

VAHE

t-test

26

t[61] = –4,44***

17,3

t[61] = –2,74**

43

t[61] = –6,40***
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Muutuste erinevus tuleb esile, kui võrrelda gruppide suhtelist arengut esimese mõõtmisega (vt joonis 6).
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Joonis 6. Eelkutse LOFT tulemuste suhteline muutus, võrreldes järeltesti eeltestiga (n = 63)

Järeldus 4: võrreldes tavapärase treeninguga, tagab FTP keskmise kestusega
treeningutsükli puhul suurema arengu ning võimaldab saavutada lahingutegevusele orienteeritud testis paremaid tulemusi.
Järeldus 5: efektiivsus tuleb rohkem esile piiratud treeningumahu tingimustes (üks treeningukord nädalas).
Kokkuvõtteks võib öelda, et funktsionaalse treeningu programmi efektiivsus
tuleb rohkem esile keskmise kestusega treeningutsükli järel. Samas, olenemata väljaõppetsükli ja väeosa taristu piirangutest ning sõltumata treeningutsükli kestusest, oli funktsionaalse treeningu programmi järgi treeninud
üksuse areng nii üldfüüsilise testi kui ka lahingutegevusele orienteeritud füüsilise testi tulemuste põhjal kas sama või suurem kui kontrollgrupil.

5. Arutelu
Uurimuse esimeses etapis tuvastati mitmeid piiranguid efektiivse treeningu
korraldamiseks ajateenijatele. Tähtsamad neist on puudulik instruktorite
koolitus, kindla treeningukava puudumine, väeositi erinev ja amortiseerunud materiaalne baas ning väljaõppetsükli intensiivsusega seotud ajapuudus. Uurimuses katsetatud funktsionaalse treeningu programmi koostamisel
arvestati tuvastatud piirangutega ning mõlema eksperimendi tulemused
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kinnitasid, et programm on lõimitav ajateenijatest koosneva üksuse õppetsüklisse. Eel- ja põhikutse eksperimendi erinevused olid tingitud teatud tingimuste muutusest, mis mõjutasid kontrollgrupi treeningut. Sellest olenemata
kinnitavad tulemused, et võrreldes tavapärase treeninguga, võimaldab FTP
rakendamine saavutada sama või parema füüsilise vormi. Analoogsed funktsionaalse treeningu eelised tulid esile ka programmi MEF (mission essential
fitness) katsetamisel 2012. aastal USA armees tehtud uuringus60. See asjaolu
kinnitab, et funktsionaalset treeningut on võimalik edukalt rakendada Eesti
kaitseväe tingimustes, mis omakorda võimaldab tõhustada üksuste väljaõpet.
On oluline märkida, et FTP kasutuselevõtt nõudis minimaalset ettevalmistust: käepärastest vahenditest lisaraskuste ehitamist, instruktorite õppepäeva
korraldamist, tegevväelaste tutvumist koolituskaartide ja õppematerjaliga.
Koostatud programmi efektiivsus lühiajalise treeningutsükli raames avaldub piiratud mahus. FTP eelised tavapärase treeninguga võrreldes tulevad
rohkem esile keskmise kestusega (vähemalt 15 nädalat) treeningutsükli
puhul. Programmile annab lisandväärtuse treeninguprotsessi sõltumatus
spetsiifilisest spordiinventarist (trenažöörid jms). Testgrupi liikmete areng
on olnud stabiilne nii üldfüüsilise testi aladel kui ka lahingutegevusega seotud harjutustes. Samal ajal mõjutasid kontrollgrupi arengut rohkem välised
tegurid (sh ilmastik, taristu, inventar). Viimaseks argumendiks FTP kasuks on
selle efektiivsus intensiivsema väljaõppetsükli ajal, kus treeningukordade arv
nädalas oli kahanenud üheni. Uurimuse käigus ei mõõdetud koostatud programmi mõju ajateenija füüsilisele vormile pikema (6 kuud ja rohkem) treeningutsükli jooksul. Autori hinnangul peaks funktsionaalse treeningu mõju
põhjalikumaks uurimiseks pikendama katsetamise perioodi uues uuringus
24 nädalani ning tegema mõõtmisi iga 8 nädala tagant. Tähtis on märkida,
et funktsionaalse treeningu rakendamise eesmärk on tõhustada individuaalset väljaõpet, et luua kollektiivseks väljaõppeks soodsad tingimused. Õppeprotsessi tulemuslikkuse seisukohalt on oluline luua positiivne õpikeskkond,
mis kehalise kasvatuse puhul tugineb teadlikkuse ja aktiivsuse printsiibile61.
Seega tuleks uues uuringus peale funktsionaalse võimekuse testimise ajateenijaid küsitleda, et selgitada FTP rakendamise mõju isikkoosseisu õpimotivatsioonile.
Eksperimentidele tuginedes võib öelda, et funktsionaalne treening töötab ka
olemasolevate piirangute korral. Selle rakendamine ei nõua suuri investeeringuid ega mahukaid koolitusi. Samas on pikemas perspektiivis oluline läheneda
60
61

Heinrich et al. 2012, pp. 1125–1129.
Loko 2000, lk 10.
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kehalise kasvatuse arendamisele kompleksselt. Kehalist kasvatust võib käsitleda kui süsteemi, mille efektiivsust mõjutavad mitmed välised tegurid62.
Ainuüksi FTP rakendamine ei lahenda kõiki probleeme, mis tuvastati uurimuse esimeses etapis. Esiteks ei tohiks instruktorite koosseisu väljaõpe piirduda ühe õppepäevaga, nagu see oli FTP katsetamise ettevalmistavas faasis.
Eesmärk peaks olema sõduri kehalise ettevalmistusega tegeleva isikkoosseisu
teadmiste ühtlustamine ning funktsionaalse lahingutegevusele orienteeritud
treeningu lõimimine Eesti kaitseväe kõikidesse üksustesse. Sellest tulenevalt
on tähtis, et õpe toimuks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ühtsetel alustel ning treeninguõpetuse õppeaine oleks nii kõrgema sõjakooli kui lahingukooli põhikursuse õppekavas. Lähtuvalt V. Pargi uuringu63 tulemustest peaks
treeninguõpetus kõrgema sõjakooli põhikursusel toimuma mitte ühes plokis,
vaid jaotuma kolme aasta peale. Õppeaine peab andma teoreetilise ülevaate
funktsionaalse treeningu olemusest, kuid fookusega siiski praktilistel harjutustel. Erilist tähelepanu tuleb pöörata liigutuste tehnika õppimisele ning
tundide andmisele. See on oluline, kuna näitlikustamine ja tagasiside mängivad võimete ja oskuste arendamise protsessis esmatähtsat rolli64.
Eksperimendi käigus kasutatud treeninguinventari prototüübid tõestasid,
et need on asjakohased ja lihtsasti valmistatavad. Samas ei võimaldanud
need õpetada kõiki lahingutegevusega kaasnevaid liigutusi (nt köieronimist).
Seega on lahingutegevusele orienteeritud treeningu lõimimisel õppetsüklisse
vaja täiendada linnakute sporditaristut ja -inventari. Lahingutegevusele orienteeritud treeninguks vajaliku materiaalse baasi loomine peaks lähtuma sellest,
et funktsionaalset treeningut saaks teha vähemalt ühele rühmasuurusele üksusele korraga. Praeguse seisuga sobib kaitseväe väeosade jõusaalide sisustus
pigem kulturismilaadsele individuaalsele treeningule. Lihasgruppe isoleerivad trenažöörid ei toeta funktsionaalset arengut, kuid samas maksavad palju
ja vajavad regulaarset hooldust. Funktsionaalsel treeningul on abiks teised,
pigem odavamad vahendid: vabad raskused (topispallid, liiva- ja veekotid,
sangpommid, hantlid, kangid) ning traditsiooniline võimlemisinventar (lõuatõmbekangid, rööbaspuud, köied, kastid, hüppenöörid jne). Inventari peab
olema piisavalt, et ühte harjutust saaks korraga teha vähemalt 10-liikmeline
rühm. See võimaldab säilitada funktsionaalse treeningu intensiivsuse, mis
on võtmetähtsusega. Autori koostatud väeosa funktsionaalse treeningu saali
projekt (sh sisustuse ja inventari miinimumnõuded) on toodud lisas 2.
62
63
64

Loko 2004, lk 10.
Park 2016, lk 42.
Hein 2011, lk 36–37.
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6. Kokkuvõte
Uurimuse eesmärk oli töötada välja funktsionaalse treeningu programm,
mis aitaks parandada Eesti kaitseväe ajateenijate füüsilist vormi, arendades
lahingutegevuseks vajalikke võimeid, ning leida võimalusi programmi lõimimiseks üksuste õppetsüklisse. Töös kasutati kombineeritud uurimisstrateegiat. Uuring oli jaotatud kolme etappi, igas etapis kasutati erinevat andmekogumise meetodit.
Esimese etapi andmekogumise meetodina kasutati ankeetküsitlust (ajavahemikus detsembrist 2015 jaanuarini 2016). Eesmärk oli tuvastada
probleemid ja piirangud, mis tekivad ajateenijate kehalise kasvatuse tundide korraldamisel kaitseväe väeosades. Küsitluses osalesid kaitseväe viie
suurema linnaku tegevväelased, kes on ametis ajateenijate kehalise ettevalmistuse või selle planeerimisega. Seoste tuvastamiseks kasutati kogutud
andmete statistilisel analüüsil Pearsoni korrelatsioonikordajat ning kogumite
keskmiste võrdlemiseks dispersioonanalüüsi (ANOVA). Tuvastatud piirangute põhjal järeldati, millega peab arvestama funktsionaalse treeningu programmi koostamisel. Efektiivseks lõimimiseks peab treeningu maht olema
kooskõlas väljaõppetsükli intensiivsusega. Programmi peab saama rakendada
minimaalse inventariga taristu iseloomust olenemata. Programm peab sisaldama kindlat treeningukava, milles rakendatavad meetodid on põhjalikult
kirjeldatud ning harjutused visualiseeritud. Kasutatavad liigutused peavad
jäljendama reaalset tegevust erinevates taktikalistes olukordades.
Teise etapi andmekogumise meetodina kasutati dokumendianalüüsi ja
ekspertgrupi hinnangut. Eesmärk oli töötada välja funktsionaalse treeningu
programm ning hinnata selle sobivust rühmatreeninguteks kaitseväes. Aluseks valiti kolm funktsionaalse treeningu programmi, mis on leidnud ulatusliku rakenduse nii tsiviil- kui ka militaarstruktuurides. Dokumendianalüüsi
käigus valitud programmidest selekteeriti harjutused, treeningumeetodid ja
funktsionaalse võimekuse testimise viisid, mis vastasid uuringu esimeses
etapis tuvastatud kriteeriumitele. Lähtuvalt dokumendianalüüsi tulemustest
koostati treeninguprogrammi tööversioon, mis edastati tagasisidestamiseks
ekspertgrupile. Ekspertide hinnangust lähtuvalt tehti treeninguprogrammis
parandused. Lõpptulemusena koostati 25-st progresseeruva raskusastmega
tunnist koosnev funktsionaalse treeningu programm (FTP), määrati tundide
jaotus väljaõppetsüklis, koostati instruktori õppematerjal ja koolituskaardid
ning töötati välja lahingutegevusele orienteeritud füüsiline test (LOFT).
Kolmanda etapi andmekogumise meetodina kasutati eksperimenti, mis
toimus Kuperjanovi jalaväepataljonis (ajavahemikus juulist novembrini
2016). Eesmärk oli kontrollida FTP mõju ajateenijate füüsilisele vormile
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ning funktsionaalsele võimekusele. Tehti kaks eksperimenti: lühiajaline
põhikutse eksperiment (7 nädalat) ja keskmise kestusega eelkutse eksperiment (15 nädalat). Mõlema puhul oli valimiks kaks kompaniisuurust
üksust, millest üks (testgrupp) treenis FTP järgi ning teine (kontrollgrupp)
sai tavapäraseid kehalise kasvatuse tunde, mille raames keskenduti jooksule
ja keharaskusega harjutustele. Füüsilise vormi arengu mõõtmiseks kasutati
standardset üldfüüsilist testi ning uuringu teises etapis väljatöötatud lahingutegevusele orienteeritud füüsilist testi. Mõõtmised toimusid esimesel, seitsmendal ja 15. nädalal. Kogutud andmete analüüsimisel kasutati nii paaris- kui
ka sõltumata valimite t-testi. Analüüsi tulemused näitasid, et lühiajalise treeningutsükli puhul tulevad väljatöötatud programmi eelised esile vaid piiratud mahus. Võrreldes tavapärase treeninguga, tagab rakendamine vähemalt
võrdse arengu LOFT aladel ning kätekõverduste ja istesse tõusu testis. Samas
võimaldas FTP mõlema katse puhul saavutada statistiliselt olulise arengu
3,2 km jooksus. Tähtis on järeldus, et väljatöötatud programmi efektiivsus
tuleb rohkem esile keskmise kestusega treeningutsükli järel. Tavapärase treeninguga võrreldes tagas 15-nädalase tsükli puhul FTP rakendamine statistiliselt oluliselt suurema arengu ning võimaldas saavutada paremaid tulemusi
kõigil lahingutegevusele orienteeritud testi aladel. Tähtis on märkida, et FTP
efektiivsus tuleb rohkem esile piiratud treeningumahu tingimustes, kus nädalas toimub ainult üks kehalise treeningu tund (90 min). Lisaplussiks võib
pidada programmi sõltumatust jõusaali trenažööridest, mis võimaldas testgrupil saavutada statistiliselt olulise tulemuste muutuse lisaraskusega liikumist nõudvates testides ka sellel ajal, kus jõusaali kättesaadavus oli piiratud.
Samal ajal kontrollgrupi tulemustes arengut ei olnud.
Eksperimendi tulemustele tuginedes võib öelda, et funktsionaalse treeningu edukas lõimimine ajateenijate väljaõppesse on võimalik. Võrreldes
tavapärase treeninguga, valmistab koostatud programmi rakendamine sõdurit
paremini ette lahingutegevusega seotud füüsiliseks pingutuseks. See omakorda loob tingimused uute teadmiste ja oskuste omandamiseks kollektiivse
väljaõppe ajal. Edasise uurimisvaldkonnana näeb autor funktsionaalse treeningu programmi mõju uurimist pikaajalise treeningutsükli (24 nädalat)
jooksul. Peale funktsionaalse võimekuse näitajate mõõtmise peaks see uuring
sisaldama sõdurite küsitlemist, eesmärgiga välja selgitada, kuidas selline
kehalise kasvatuse vorm mõjutab ajateenijate õpimotivatsiooni.
Uurimuse tulemustest lähtuvalt esitati ettepanekud tegevväelaste väljaõppe ja väeosade spordialase materiaalse baasi ajakohastamiseks, et toetada
funktsionaalse treeningu laiaulatuslikku lõimimist Eesti kaitseväe üksuste
väljaõppesse.
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Lisad
Lisa 1. Dokumendianalüüsi tabel
Kriteerium

CrossFit

Ranger-Athlete-Warrior

MMGPP

Minimaalne
vajalik
inventar ja
taristu

+ käepäraste
vahendite kasutamine
+ vaba raskuste
kasutamine
– spetsiiﬁliste võimlemis- ja tõstespordivahendite kasutamine
(võimlemisrõngad,
kangirakis jne)

+ käepäraste
vahendite kasutamine
+ vaba raskuste
kasutamine
– üksikute harjutuste
sooritamiseks on vaja
spetsiiﬁlisi vahendeid
(takistusriba, köis jne)

+ käepäraste
vahendite kasutamine
+ vaba raskuste
kasutamine
– spetsiiﬁliste võimlemis- ja tõstespordivahendite kasutamine
(võimlemisrõngad,
kangirakis jne)

Minimaalne
instruktori
ettevalmistus

+ harjutuste tehnikale
orienteeritud kahepäevane kursus, mis
lõpeb teoreetilise
testiga
– keerulisemate võimlemis- ja
tõstespordiharjutuste
õpetamine nõuab lisaettevalmistust

+ programm sisaldab
instruktori iseseisvaks
ettevalmistamiseks
vajalikku materjali
– igas väeosas peab
olema vähemalt üks
väljaõpetatud treeninguprogrammi ekspert

– nõuab funktsionaalse
treeningu treeneri
koolituse läbimist
(kestus varieerub)
– keerulisemate võimlemis- ja tõstespordiharjutuste õpetamine
nõuab lisaettevalmistust

Selgete
juhistega
treeningukava

+ vaba ligipääsuga
igapäevaselt
muutuvad tunnikavad
– kindlale eesmärgile
orienteeritud nädala/
kuu treeningukava
koostamine on treeneri
pädevuses

+ olemas näidised
tunni-, nädala- ja
kuu treeningukavadest ning selged
juhised oma kavade
koostamiseks

+ selgelt struktureeritud 8-nädalane
programm
– osa programmi
harjutusi ei ole orienteeritud lahinguvälja
tegevustele

Kasutatavate
harjutuste
visualiseerimine

+ manuaal sisaldab
piltidega illustreeritud
põhiliigutuste
kirjeldust
+ vaba ligipääsuga
harjutuste demovideote andmebaas

+ manuaal sisaldab
piltidega illustreeritud
kõigi kasutatavate
harjutuste kirjeldusi

+ manuaal sisaldab
piltidega illustreeritud
kõigi kasutatavate
harjutuste kirjeldusi
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Kriteerium

CrossFit

Ranger-Athlete-Warrior

MMGPP

Reaalsete,
lahingutegevuseks
vajalike
tegevuste
jäljendamine

+ suur valik funktsionaalseid harjutusi
+ iga treeningukord
arendab mitut kehalist
võimet
+ kasutatakse suure
intensiivsusega harjutuste komplekse
(WOD), mis võivad
imiteerida lahingutegevuse intensiivsemaid hetki
– keerulisemad
võimlemis- ja tõstespordiharjutused on
väga spetsiiﬁlised ega
ole otseselt lahingutegevusele orienteeritud

+ suur valik funktsionaalseid harjutusi, mis
on valitud lahinguväljal toimuvate
tegevuste iseloomust
lähtuvalt
+ iga treeningukord
on orienteeritud ühe
kindla kehalise võime
arendamisele, kuid
kasutatakse ka kombineeritud treeninguid
(nn hybrid drills).

+ suur valik
funktsionaalseid
harjutusi
– keerulisemad
võimlemis- ja tõstespordiharjutused on
väga spetsiiﬁlised ega
ole otseselt lahingutegevusele orienteeritud

Funktsionaalse
võimekuse
arengu
mõõtmine

+ kasutatakse kindlaid
nn benchmark-komplekse, mille korduvate
soorituste tulemuste
võrdlemisel on võimalik jälgida toimunud
arengut
– osad benchmarkkompleksid, ei sisalda
lahingutegevuseks
vajalikke liigutusi
jäljendavaid harjutusi

+ lahingutegevusele
orienteeritud, mitmest
osast koosnev füüsiline
test
– mõned füüsilise
testi osad nõuavad
spetsiiﬁlist varustust

+ kasutatakse kindlaid nn benchmarkkomplekse, mille
korduvate soorituste
tulemuste võrdlemisel
on võimalik jälgida
toimunud arengut
– osad benchmarkkompleksid, ei sisalda
lahingutegevuseks
vajalikke liigutusi
jäljendavaid harjutusi

Ajaline
raam,
sobivus
ajateenijate
väljaõppetsükli jaoks

+ treeningukord
mahub 90 min sisse
+ kõik treeningukorrad on erinevad,
mis aitab vältida
rutiini tekkimist
+ eelnevad uuringud
on tuvastanud märkimisväärset funktsionaalset arengut juba
kahekuise treeningutsükli järel
– puudub kindel jõustruktuuride treenimiseks väljatöötatud
programm

+ treeningukord
mahub 90 min sisse
+ on olemas kindel
sõjaväe isikkoosseisu
treenimiseks väljatöötatud programm
+ programm on
paindlik ega nõua selle
lõimimist „üks-ühele“
– programmi adapteerumine ajateenija
õppetsükli kitsa ajaraami jaoks nõuab
põhjalikku läbitöötamist

+ treeningukord
mahub 90 min sisse
+ on olemas struktureeritud 8-nädalane
programm
– olemasolev programm
on liiga mahukas –
selle otsene lõimimine
ajateenija väljaõppetsüklisse on võimatu
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Lisa 2. Väeosa funktsionaalse treeningu saali projekt
Element

Kogus/suurus

Märkused

saali pindala

alates 200 m2

tagab minimaalse vajaliku tegutsemisruumi (neli ruutmeetrit sõduri kohta)
50-liikmelisele rühmale

põrandakate (vähemalt 3 cm
paksusega tugev kumm)

kogu saali
ulatuses

võimaldab kasutada raskusi kogu saali
ulatuses, suurendab treeningu ohutust

lõuatõmbekang

10 kohta

rööbaspuud

10 kohta

kast mõõtmetega
50 × 60 × 70cm

10 tk

topispall 6 kg

10 tk

topispall 9 kg

10 tk

sangpomm 16 kg

10 tk

sangpomm 24 kg

10 tk

kang koos kettastega 100 kg

10 tk

kangilukud

10 kompl

puidust pulk / PVC toru

50 tk

hüppenöör

10 tk

ronimisköis (4–6 m)

5 tk

võimlemismatid

20 tk

espander-tüüpi kummid
(resistance rubber band)

10 kompl

tugevast vineerist

kangiharjutuste tehnika õpetamiseks

juurdeviivad harjutused
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UNUSTATUD VISIOON –
EESTI MEREKAITSE ARENG AASTANI 2010
Liivo Laanetu

ÜLEVAADE. Soome riigikaitsekõrgkooli Eesti kõrgemale juhtivkoosseisule
1999. aastal korraldatud esimese erikursuse kuulajate sekka kuulus ka toonane
mereväe ülem, mereväekapten Jaan Kapp. Autori sõnul tahtis ta oma kursuse lõputööga „Eesti merekaitse areng aastani 2010“ sõnastada tulevikuplaani, kuidas arendada Eesti mereväge ja merelist riigikaitset järgneval kümnendil.
Mereväekapten Kapp üritas leida lahendusi Eesti iseseisva kaitsevõime tõhustamiseks ja arendamiseks omas aegruumis. Diplomitöös soovitatud Eesti merekaitse
mudel tugines eelkõige Soome eeskujule ning seisukohtade koondnimetusena on
kõige sobivam kasutada väljendit territoriaalne merekaitse. Eri põhjustel rakendus
visioon üksnes osaliselt. Ometi on Jaan Kapi 1999. aastal valminud töö näol teatud
puudustest hoolimata tegemist Eesti meresõjalise mõtteloo ühe kõige olulisema saavutusega enne NATO-ga liitumist, mis väärib akadeemilist tähelepanu ka tänapäeval.
Võtmesõnad: merekaitse, rannakaitse, mereline riigikaitse, merevägi, territoriaalkaitse
Keywords: maritime defence, coastal defence, national maritime defence, navy, territorial defence

1. Sissejuhatus
Merekaitset on soovitatud tänapäeval määratleda tegevusena merel, mille
eesmärk on kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne
terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus1. Merelise riigikaitse
teemadel arutlejad on erimeelsustest hoolimata ühel nõul selles, et olemasolev korraldus ja vahendid ei taga merelises keskkonnas riigi huvide parimat kaitset. Eesti merekaitse tuumaks olev merevägi ja selle ainus sõjaline
võime – miinitõrje – on tänapäeval muutunud laiema avalikkuse jaoks kahetsusväärsel kombel sünonüümiks. Kõige käremeelsemate kriitikute arvates
on lahendus miinitõrjele spetsialiseerunud merevägi kaotada. Merelise
riigikaitse arendamise eestkõnelejate hinnangul on aga tõhusa merekaitse

1

Laanemets, O. 2015. Eesti merejõudude ülesannete analüüs ja sellest tulenevad laevatüübid. – ENDC Occasional Papers, Volume 3, 2015, lk 99 [Laanemets 2015].
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 164–195.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/

UNUSTATUD VISIOON – EESTI MEREKAITSE ARENG AASTANI 2010

165

hädavajalikuks eelduseks koondada merekaitsega seotud ülesanded ühtse
juhtimise alla kaitseväe koosseisus.
Ilmselt teavad üksnes vähesed, et initsiatiiv siduda terve väeliigi areng
kõiki teisi sõjalisi võimeid välistavalt üksnes miinitõrjega, on suure tõenäosusega tulnud väljastpoolt mereväge. 1990. aastatel olid riigikaitse eestvedajate sihid merekaitse arendamisel oluliselt ambitsioonikamad, kui on meie
sõjalaevastiku praegune sõjaline väljund, milleks on tegutsemine miinitõrje
sihtüksusena liitlaste suurema laevastikukoondise koosseisus.
Artikkel käsitleb Eesti 1990. aastate meresõjalise mõtteloo ühte kõige
tähelepanuväärsemat saavutust, milleks on mereväe ülema (1998–2003),
mereväekapten Jaan Kapi2 Soome riigikaitsekõrgkooli erikursusel 1999. aastal kaitstud diplomitöö „Eesti merekaitse areng aastani 2010“3. Kapi diplomitöö jäi 15 aastaks – kuni 2014. aastani4 – ainsaks Eesti merelise riigikaitse
korraldust sedavõrd laiahaardeliselt käsitlenud uurimistööks. Diplomitöös
esitatud merekaitse arendamise visioon ja selle elluviimise kava rakendus
paraku üksnes piiratud mahus. Kapp andis oma diplomitöös põhjaliku ülevaate Eesti merenduse ja merelise riigikaitse olukorrast 21. sajandi künnisel,
tegi ettepanekuid tõhusa merekaitse korraldamiseks ning sõnastas eelneva
põhjal väeliigi ja merelise riigikaitse arengu peaeesmärgid. Kapi kirjutis oma
seisukohtade ja järeldustega on jäänud eri põhjustel (võib-olla ei peetud seda
piisavalt oluliseks) riiulile tolmuma ja vajumas unustusehõlma5.
Eesmärk on uurida, millisel moel avaldus Jaan Kapi diplomitöös meresõjaline mõte. Uurimistöö objektina on käsitletud merelise riigikaitse, merekaitse ja meresõjapidamisega seotud teemasid: ohuhinnang, merekaitse territoriaalkaitse osana, mereväe relvastus ja laevastiku arendamise põhisuunad.
Eesmärki toetava uurimisülesandena analüüsitakse uurimistöö objekti lähtuvalt sõjandusteooriast. Artikkel koosneb neljast peatükist: 1) merelise riigikaitse korraldus 1990. aastatel; 2) diplomitöö ja selle olulisemad seisukohad;
3) diplomitöö sõjandusteoreetilised alused ja terminoloogia; 4) retrospektiiv.
Kapi diplomitöö uurimisel ei saa mööda minna semantikast, mis on
eelkõige tingitud kasutatud terminoloogiast. Soome õppeasutuses kirjutatud ning paljuski Soome allikatele tuginev ja Soomes sõjaväelise hariduse

2

1999. aastal kaptenleitnant. Eluloolisi andmeid vt lisa 1.
Kapp, J. 1999. Eesti merekaitse areng aastani 2010. Diplomitöö. [Kapp 1999]
4
Laanemets 2015.
5
Näiteks ei leia J. Kapi diplomitöö mainimist O. Laanemetsa uurimistöös, mis annab
muuhulgas ülevaate kõigist varasematest olulisematest töödest merelise riigikaitse vallas
(ibid.).
3
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omandanud ohvitseride poolt nõustatud töö puhul ei ole üllatav seal leiduv
fennismide rohkus.

2. Mereline riigikaitse 1990. aastatel
Eesti merekaitse arengule tagantjärele hinnangu andmisel on oluline juhtida
tähelepanu 1990. aastatel kaitsejõududes valitsenud dualismile kaitseväe ja
piirivalve vahel ning heitlusele riiklike ülesannete ja nende täitmiseks eraldatavate ressursside nimel. Juba olemasoleva ja riigikaitseliste ülesannetega
merepiirivalve kõrvale uue eraldiseisva laevastiku – mereväe – asutamisel
aastatel 1993–1994 oli ratsionaalne ja kaugeleulatuv eesmärk. Johtuvalt
rahvusvahelisest õigusest ja praktikast sai NATO kui kaitseorganisatsiooniga
sõjalist koostööd teha üksnes relvajõudude [kaitseväe] koosseisu kuuluv
merevägi, mitte sisejulgeolekuga tegelev piirivalve6. Mereväe taasloomise
põhiliseks argumendiks võibki seetõttu pidada vajadust omada merendusvaldkonnas NATO kui kõige potentsiaalsema liitlasega sõjalist koostööd
tegevat partnerit.
07.05.1996 Riigikogus vastu võetud dokumendis „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade heakskiitmise“ toodi esmakordselt välja mereväe
arendamise eesmärgid ning anti üldised suunised merelise riigikaitse ülesehitamiseks:
Mereväe väljaarendamine toimub eesmärgiga valmistada ette territoriaalvete kaitse, territoriaalvete merekommunikatsioonide ohutus ning mereväe
ohvitserkond ja infrastruktuur ning tagada nende osalusvõime rahvusvahelises koostöös. Mereväe, piirivalve ja Veeteede Ameti käsutuses olevad laevad koondatakse mereväe ühendatud süsteemi, mille sõjalist väljaõpet ja
valmisolekut kontrollib kaitseväe juhataja. Selle süsteemi otstarbeka tegevuse
korraldamiseks luuakse ühtne kaldateenistus.7

Riigikaitse põhisuundade ellurakendamiseks moodustati 1996. aastal ministeeriumide vahel töögrupp ühise riigilaevastiku moodustamiseks, mille käigus tõstatus kõige teravamalt riigikaitseliste ülesannete jaotamine vastavalt
kaitse- ja siseministeeriumi valitsemisalas oleva mereväe ja piirivalve laevastiku vahel. Hoolimata kõrgeimal poliitilisel tasandil sätestatud põhimõttest,

6
7

Knöβ, W. 1996. Ettepanekud tuleviku Eesti Mereväe kohta. (29. mai).
Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade heakskiitmine. – RT I 1996, 33, 684.
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mille kohaselt mereväel oleks pidanud riigi merendusametkondade8 seas
olema juhtroll, vaidlustas piirivalve hoopis mereväe enda jätkamise eraldiseisva laevastikuna9. 19.12.1996 edastas ministeeriumide töögrupp Vabariigi
Valitsusele ettepaneku rajada ühine riigilaevastike kaldabaas10, kuid ametlikku vastust sellele ei järgnenud11.
Tookord jäi merepiirivalvega võrreldes vähemsuutlik merevägi eraldiseisva laevastikuna küll püsima, kuid mingit mereväe ühendatud süsteemi
koos riigilaevastike ühise kaldabaasiga ei moodustatud. Eesti riigi eelarvevahendite nappuse tõttu hakkas väeliigi arengut mõjutama paljuski teiste riikide sõjaline abi12.
Kindralmajor Vello Loemaa13 kirjutas 1997. aastal, et riigi kaitsepoliitika
põhisuundade dokument, milles tema sõnul nappis deﬁnitsioone, kus eesmärgid olid segamini vahenditega ning käsitletud tasandid ei olnud omavahel
võrdväärsed, peegeldas olukorda Eesti riigikaitse loomisel. Ta rõhutas ühtlasi, et põhisuundade kinnitamisega ei kaasne mitte kui midagi, kuna keegi
ei kavatsegi hakata neist kinni pidama.14 Ajalugu on näidanud, et Loemaal
oli õigus – 1996. aastal Riigikogus kinnitatud riigikaitse põhisuundades välja
toodud mereväe ja merekaitse arendamise põhimõtted jäid üksnes paberile.

3. Diplomitöö „Eesti merekaitse areng aastani 2010“
1998. aasta suvel määrati 70-aastase mereväekapten Roland Leiti asemel
uueks mereväe ülemaks senine piirivalveameti mereosakonna ülem, 42-aastane kaptenleitnant Jaan Kapp, kes oli riigilaevastike ühendamise protsessis
8

Eesti mereametkonnad olid 1999. aastal: merevägi, piirivalve, veeteede amet, mereinspektsioon ja laevaliikluse juhtimise keskus.
9
Kapp, J.; Toomepuu, A. 1996. Mereväe laevade Piirivalvelaevastikuga ühendamise eesmärk, põhjused ja põhimõtted. (23. mai).
10
Ühise kaldabaasi ülesanded ja paiknemine (töögrupi ettepanekud ministrite nõupidamisele). 19.12.1996.
11
Intervjuu Jaan Kapiga, 23.08.2013.
12
Laanetu, L. 2015. Mereväe miinitraalimisvõimest. – Sõdur nr 4, lk 57–63. [Laanetu
2015a].
13
Õhuväe ülem 1994–1998, täites sealhulgas ajutiselt Kaitseväe juhataja (1995 dets–1996
jaan) ja Kaitsejõudude peastaabi ülema (1995 nov–1997 veebr) ülesandeid. (Major General
Vello Loemaa – Military Representative Estonia – 2008; http://www.nato.int/cps/en/SID151CDD80-DF9D4CB7/natolive/who_is_who_49780.htm, 13.10.2017). 1997. aastal oli
V. Loemaa sõjaväeline auaste kolonel.
14
Loemaa, V. Mõtted ja ettepanekud Eesti Vabariigi riigikaitse täiustamiseks. (Registreeritud
mereväe staabis sissetulnud dokumendina 05.03.1997). Mereväe arhiiv.
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olnud ministeeriumide töögrupis piirivalve esindaja. Peatselt pärast uue ametikoha ülevõtmist suunati ta koos paljude teiste kaitsejõududes võtmeametikohtadel teeninud ohvitseridega Soome riigikaitsekõrgkooli Eesti kõrgema
juhtivkoosseisu üheaastasele erikursusele. Kapi sõnul piirdus tema sõjaline
ettevalmistus mereväe ülemana ametisse asumisel paarkümmend aastat
varem Tallinna merekoolis omandatud Nõukogude Liidu mereväe reservohvitseri väljaõppega.15
Jaan Kapp otsustas kasutada õpinguid, et parandada oma üldsõjanduslikke ja mereväelisi teadmisi ning valmistada ette enda juhitava väeliigi arendamise tegevuskava. Diplomitöö teema – „Eesti merekaitse areng aastani
2010“ – tulenes autori sõnul:
/…/ otsesest ja aktuaalsest vajadusest määratleda ja välja töötada merekaitse
kui riigikaitse ühtse süsteemiosa arendamise põhimõtted, nägemused, ressursside optimaalsema kasutamise ettepanekud ja nende ettepanekute rakendamise võimalused ning võimaliku ajalise planeerimise kava /…/. Uurimistöö
kandvaks ideeks on merekaitse süsteemse väljaarendamise nägemuse esitamine riigikaitse lahutamatu osana kokkuhoiupoliitikat ja valmiduse mobiilsuse tõhustamise vajadust silmas pidades.16

Diplomitöö oli jagatud kolmeks mahukaks peatükiks: 1) ülevaade 1990. aastate lõpu olukorrast Eesti merenduses ja merekaitses ning asjaomastest organisatsioonidest koos nende käsutuses olevate ressurssidega; 2) merekaitse
korraldamise alused, sealhulgas ohuhinnang, ohumudelid ja -tegurid, territoriaalse puutumatuse tagamine ning valve ja kaitse korraldamine merel
ja rannikul, territoriaalkaitse põhimõte ja territoriaalse merekaitse põhimõtteline struktuur ja juhtimine, merekaitse ülesehitus, territoriaalse puutumatuse valvamine ja tagamine, luure, mobilisatsioon ja üksuste formeerimine, kuritegevuse ja terroriaktide, eriüksuste operatsioonide, üllatusrünnaku
ja suurrünnaku (agressiooni) tõrjumine; 3) järeldused ja ettepanekud Eesti
merekaitse korraldamiseks ja arendamiseks 21. sajandi algul, sealhulgas
merekaitse ülesanded riigikaitse koosseisus ning mereväe ja merekaitse kui
riigikaitse arengu peaeesmärgid.
Arvestades tõsiasja, et merelise riigikaitse vallas oli väljaõppinud, kogenud ja pädevatest ohvitseridest suur puudus kõikides ametkondades, samuti
tunnistades iseenda puudulikke teadmisi sõjanduses, kaasas Kapp diplomitöö
koostamisel võimalikult paljusid oma ala asjatundjaid nii piirivalvest kui ka
mereväest. Tema sõnul aitasid mitmekesise haridusliku taustaga ohvitserid
15
16

Intervjuu Jaan Kapiga, 04.07.2016. [Kapp 2016a].
Kapp 1999, lk 1.
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vältida parasjagu maaväes käimas olnud nn koolkondade sõda, kus eri riikides õppinud ohvitserid püüdsid Eesti kaitseväe arendamisel lähtuda eelkõige
sellisest sõjalise riigikaitse mudelist, mis oli omane riigile, kus nemad olid
omandanud esmatasandi sõjalise hariduse.17
Külma sõja lõppemise ja Nõukogude Liidu lagunemisega kaasnenud
bipolaarsele rahvusvaheliste suhete süsteemi kadumisele järgnes Euroopas
julgeolekupoliitilistes tulevikuväljavaadetes üldine optimism. 1999. aastal
kasutas toonane kaitseminister Jüri Luik Nõukogude Liidu õigusjärglase
Venemaaga läbisaamise iseloomustamiseks koguni väljendit normaalsed töösuhted18. Jaan Kapp ja tema endine kolleeg piirivalvest kaptenleitnant Ants
Toomepuu hindasid samal ajal Venemaast lähtuvat ohtu Eesti julgeolekule
märksa tõsisemaks. Järgnevalt kirjeldatakse, millised olid Kapi ja Toomepuu
arvates taasiseseisvumise järel merelisest keskkonnast lähtuvad ohud Eesti
julgeolekule.

3.1. Diplomitöö ohuhinnang
Jaan Kapi ja Ants Toomepuu järgi oli ainsaks ohuallikaks Eesti iseseisvusele
ja territoriaalsele puutumatusele Venemaa, kelle puhul arvati, et 1990. aastate
raske majandusliku olukorra tõttu on sõjaline sekkumine NATO riikide siseasjadesse vähetõenäoline, kuid Baltikumi puhul ei saanud otsese või kaudse
kallaletungi ohtu siiski välistada. Eesti kaitsejõudude arendamisel tuli lähtuda
kolmest sõjalise kallaletungi põhistsenaariumist: 1) Eesti karistamine sõnakuulmatuse eest sõjalise jõu kasutamisega, et mõjutada ja suunata riigi poliitilisi otsuseid; 2) piiratud ulatusega anneksioon ja ressurssidest äralõikamine,
et sundida Eestit poliitilist kurssi muutma; 3) Eesti okupeerimine, kusjuures
eelkõige püütakse vallutada kiiresti kõik võtmepiirkonnad ning asetada nii
Eesti kui ka rahvusvaheline üldsus sündinud fakti (fait accompli) ette.19 Kapi
hinnangul oli tõenäoline, et oma eesmärkide saavutamiseks kasutaks Venemaa
kui ainus Eesti territoriaalse puutumatuse ja iseseisvuse ohustaja kas üllatusrünnakut või laiaulatuslikku sõjategevust. Vaenlase mereväe puhul pidas ta
võimalikuks, et vaenlane rakendab Eesti äralõikamiseks muust maailmast
mere- ja õhublokaadi, takistamaks võimalike liitlaste sekkumist ja abistamist.20

17

Kapp 2016a. Diplomitöö valmimisele kaasa aidanud isikute loendit vt lisa 2.
Luik, J. 1999. Membership Action Plan (MAP) – On the road toward NATO. – Baltic
Defence Review, No 2, p. 30 [Luik 1999].
19
Kapp 1999, lk 27.
20
Ibid, lk 28.
18
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Arvati, et vaenlase üllatusrünnaku korral on tema mereväe olulisemad
eesmärgid blokeerida Eesti merealad, et tõkestada sõjalise abi saabumist
meritsi, meredessant pealinna suunas, erioperatsioonid põhivägede tegevuse
ettevalmistamiseks, pettemanöövrid Eesti maajõudude sidumiseks, et takistada nende tegevust vaenlase põhijõudude vastu, ning osutada tuletoetust21.
Kapi hinnangul võis kõige tõenäolisemaks Eesti vastu suunatud sõjaliseks
ohuks pidada vaenlase üllatusrünnakut, mille korral Eesti oleks pidanud
arvestama vastase õhu- ja mereblokaadiga, et takistada Eesti võimalike liitlaste sekkumist ja abi saatmist22.
Eeldati, et vaenlane võib meredessantoperatsioone korraldada kas avalikult või varjatult. Esimesel puhul oleks selleks kasutatud sõjalaevu ja
-lennukeid, teisel puhul oma või kolmandate riikide lipu all registreeritud
tsiviillaevu. Kõige tõenäolisemaks peeti kahe variandi kombineerimist. Vaenlase merejõud oleksid toetanud põhijõude, osutades neile mereväelist tuletoetust ning andes oma panuse elektroonilisse sõjapidamisse.23
Vaenlase tugevuseks peeti isikkoosseisu, tehnika ja relvastuse märkimisväärset ülekaalu ja kohaliku maastiku tundmist. Samuti peeti tõenäoliseks, et
vaenlane püüab oma eesmärkide saavutamiseks luua kohaliku [venekeelse]
nn viienda kolonni ja seda kaasata. Vaenlase nõrgemaks küljeks hinnati Venemaa üldist majanduslikku madalseisu koos sellest tuleneva lahingutehnika
ebapiisava hoolduse ning kütuse ja varustuse nappusega.24
Jaan Kapp käsitles Eesti võimalikku vastasseisu Venemaaga kahe maa
isoleeritud konﬂiktina, välistamata seejuures Eestile välistoetuse osutamise
võimalust25.
Venemaast lähtuva sõjalise ohu tõrjumiseks pidi Eesti omama tõhusalt
korraldatud riigikaitset. Eesti taasiseseisvumisele eelnenud ja järgnenud
seisukohtade paljususe kontekstis võeti riigile sobiva kaitsepoliitika valikul vaikimisi lähtealuseks põhjamaine totaalkaitsemudel ja selle osana
territoriaalkaitse [nn Soome mudel], mida toetasid paljud sõjaväelased26.
Territoriaalkaitse koos selle merelise komponendiga oli ka Kapi eelistatud
sõjalise riigikaitse mudel.
21

Ibid., lk 29.
Ibid., lk 28, 31.
23
Ibid., lk 30.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Kutsar, G. 2013. Väikeriigi sõjaline institutsioon – Eesti valikud 1991–1994. – Riigikogu
Toimetised nr 27, lk 1–2,13.
<http://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Väikeriigi sõjaline institutsioon – Eesti valikud 1991–1994, Gustav Kutsar. pdf> (13.07.2016) [Kutsar 2013].
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3.2. Merekaitse territoriaalkaitse osana
Territoriaalse puutumatuse tagamise, merel ja rannikul valve ja kaitse korraldamise alapeatükk tugines Soome materjalidele27. Territoriaalkaitse keskne
eesmärk pidi olema strateegiliselt tähtsate piirkondade oma vägede käes
hoidmine ning territoriaalse sügavuse kasutamine, vaenlase kurnamine ning
edasiliikumise aeglustamine kuni liitlasvägede saabumiseni, misjärel vaenlane tõrjutakse üheskoos maalt välja. Vaenlase pealetungi tõrjumisel oli otsustav roll maaväel, keda toetavad mere- ja õhuvägi ning piirivalve. Maaväge
toetavatel jõududel on oluline roll riigi territoriaalse puutumatuse tagamisel
rahu-, kriisi- ja sõjaajal. Sõjaajal peaks merevägi olema suuteline astuma
vaenlase tõrjumiseks lahingutegevusse.28 Olemuslikult sarnased põhimõtted
olid sätestatud ka 1996. aastast pärit riigikaitse kontseptuaalses dokumendis
„Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad“29.
Kui Eesti praegune meresõjalise teooria uurija kaptenmajor Ott Laanemets soovitab mõista merekaitsena kõiki tegevusi merel, mille eesmärk on
kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus,
põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus30, siis Kapp deﬁneeris merekaitse
järgmiselt:
/…/ merel, saarestikus ja rannikul toimuv luure, territoriaalse puutumatuse
valvamine ja tagamine, piiririkkumiste ja rünnakute tõrjumine ning merelise ühenduse ja mereliikluse kaitse. Merekaitse planeeritakse ja viiakse ellu
kaitseringkonna kaitseplaani järgi. Merekaitses osalevad rannikukaitsepiirkonnad, merevägi, õhuvägi, merepiirivalve, kaitseliit ning riigi tsiviilmereametkonnad. Merekaitses on laevastiku ja rannikukaitseüksuste tegevusel
ja relvasüsteemide koostööl suur tähendus. Merekaitset toetavad ka paljud
teised tsiviilametkonnad, laevaremonditehased, kommertslaevade ja sadamateenistusse kuuluvad firmad ja ametkonnad.31

Kapi sõnastuses oleks mereväelt eeldatav panus sõjalisse riigikaitsesse olnud
järgmine:
Merevägi peab olema suuteline takistama vastase laevade juurdepääsu Eesti
sadamatele ja rannikualadele, kust on võimalik meredessandi maandamine
27

Kahjuks on allika nimetus toodud ära üksnes poolikul kujul – Kenttäohjelmasäätio, 1998.
Võimalik, et tegemist on Soome kaitseväe lahingueeskirjaga Kenttäohjesääntö. Yleinen osa.
Pääesikuntan Operatiivinen osasto, 1998.
28
Kapp 1999, lk 48.
29
Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade heakskiitmine 1996. RT I 1996, 33, 684.
30
Laanemets 2015, lk 99.
31
Kapp 1999, lk 52–53.
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ning tagama ohutu meresõidu välisriikidega ühenduse pidamisel vajalikel
mereteedel32.

Rahuajal oleks merevägi pidanud koostöös piirivalvega teostama merevalvet
ja -luuret ning olema valmis tõrjuma piiririkkumisi. Olukorra pingestudes
tuli mereväel tagada veel territoriaalne puutumatus, kaitsta olulise sõjalise
iseloomuga meretransporti ning tõrjuda merelist üllatusrünnakut.33
Tõhusama merekaitse tagamiseks oleks merevägi pidanud analüüsima
vastase meresõjalist võimekust, Eesti jaoks oluliste mereteede kasutamist,
meredessandi tõrjumist, riigikaitse seisukohalt vajalike lisalaevade (piirivalve, tsiviillaevastik) kaasamise vajadust ja sellekohaseid ettevalmistusi
ning tegema koostööd kaitseringkondadega. Eraldi oli välja toodud vajadus
selgitada välja merelise riigikaitsega seotud ülesannete maksumus.34
Kapp oli seisukohal, et kuna vaenlase sõjaline rünnak Eesti vastu toimuks
tõenäoliselt ühendoperatsioonina, kus osaleksid ka merejõud, oleks merekaitse korraldamisel otstarbekas arvestada ja rakendada territoriaalkaitse
põhimõtteid merel ja rannikul35, toomata seejuures esile ühtegi argumenti.
Rannikualad ja saarestik oleks pidanud jaotuma rannikukaitsepiirkondadeks36, mille suurus tulnuks määratleda strateegilise tähtsuse ja maastiku
iseärasuste järgi, arvestades seejuures vaenlase võimaliku meredessandiohuga. Rannikukaitseala vastusala oleks laienenud ka sellega külgnevale
rannikumerele, ulatudes kuni viiemeetrise samasügavusjooneni. Merelt maismaa poole oleks rannikukaitsepiirkonna vastutusala ulatunud umbes 10 kilomeetrini. Eeltoodud piiride määratlemisel oli võetud arvesse Vene laevastiku
ja merejalaväe taktikat.37
Kapi hinnangul olnuks otstarbekas liita Lääne-Eesti saared ühiseks Saarestiku rannikukaitsepiirkonnaks, mille tegevust juhiks sõja ajal merevägi
koostöös Lääne kaitseringkonnaga.38 Teiste rannikukaitsepiirkondade puhul
oleks mereväel olnud maaväge toetav roll. Selliselt korraldatud mereline
territoriaalkaitse kindlustanuks mere- ja rannikukaitsealase kaitsetegevuse
paindlikkuse, mis jätkuks ka keskjuhtimise katkemisel.39
32

Ibid., lk 132.
Ibid., lk 53–54.
34
Ibid., lk 132–133.
35
Ibid., lk 49.
36
Diplomitöös kasutati vaheldumisi väljendeid rannikukaitsepiirkond ja rannikukaitseala. Siin
ja edaspidi töös kasutatud terminid muutmata kujul.
37
Kapp 1999, lk 49.
38
Ibid., lk 51.
39
Ibid., lk 50.
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Joonis 1. Territoriaalne merekaitse. Rannikukaitsepiirkondade (pidevjoon: A – Saarestiku
rannikukaitsepiirkond, B – Põhja rannikukaitsepiirkond, C – Kirde rannikukaitsepiirkond)
ja merekaitsealade (punktiirjoon: I – Soome lahe merekaitseala, II – Saarte merekaitseala)
ligikaudne paiknemine. (Autori joonis, Kapp 1999, lk 49, 54 põhjal).

Eesti territoriaalmereala kaitse korraldamiseks oleks moodustatud kaks –
Soome lahe ja Lääne-Eesti saarestiku – merekaitseala. Merekaitse organisatsioon koosnes mereväe operatiivjuhtimiskeskuseks olevast mereväestaabist
ning kahest sõjaajal moodustatavast laevastikust40, mille koosseisu kuuluksid lahinguüksused jm lahingulaevadest koosnevad üksused, miinisõjapidamisega tegelevad toetuslaevad ning tugikoha- ja tagalaüksused.41 Merekaitsealade moodustamine, organisatsioon ja juhtimine oli kooskõlastatud
kaitseväe juhataja kindralleitnant Johannes Kerdiga, kes oli ühtlasi Kapi
õpingukaaslane Soome riigikaitsekõrgkoolis42.
Kapp kasutas merelise riigikaitse korralduse kohta üldnimetust territoriaalne merekaitse43, kus rannikukaitsepiirkonnad oleksid olnud kaitse-

40

Ibid., lk 51.
Ibid., lk 51, 54. Vt ka lisa 3: Eesti merekaitse organisatsioon 2010 (projekt). Peab juhtima
tähelepanu, et lisas 3 toodud projekt oli küll koostatud diplomitöö valmimise käigus, kuid ei
kuulunud diplomitöö lõppversiooni juurde.
42
Kapp 2016a.
43
Kapp 1999, lk 48–57.
41
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ringkondade n-ö käepikenduseks mere suunas ning laevastik oleks tegutsenud territoriaalvett hõlmavates merekaitsealades.

3.3. Mereväe relvastus
Jaan Kapp oli seisukohal, et kaugemas tulevikus peavad mereväe laevad
olema võimelised miiniveeskamis- ja miinitõrjeoperatsioonideks, pealveelaevade tõrjeks, lähiõhutõrjeks ning piiratud allveetõrjeks. Lähitulevikus
peaks laevastiku pardarelvastus olema vastav üksnes enesekaitse ülesannete
täitmiseks.44 Pikemas perspektiivis oleks tulnud laevad relvastada lühimaa
õhutõrjeraketisüsteemiga. Laevastik oleks pidanud täienema ka vastase
laevade hävitamisega toimetulevate raketikaatritega, mis oleksid moodustanud 8–10 laevast koosneva divisjoni. Eesti rannakaitse oleks pidanud
tuginema mobiilsetele suurtüki- ja/või raketipatareidele ning statsionaarsete
suurtükisüsteemide taasloomist teise maailmasõja eelsete eeskujude järgi
peeti ebaotstarbekohaseks.45 Allveetõrje oleks pidanud põhinema eelkõige
miiniväljade rajamisel ning oluliste sadamate ja tugipunktide allveediversioonivastasel võimel. Diplomitöös käsitletava ajavahemiku jooksul oleks
mereväe relvastuse arendamisel tulnud lähtuda kolmest põhimõttest: miiniveeskamise ja miinitõrje, laevade lühimaa õhutõrje ning pealveelaevade tõrje
võime tõhustamisest.46
Kapi hinnangul oli väikeriigi mereväe pearelv meremiin47 ja merekaitse
ülesannete täitmiseks vajas Eesti kodumaist miinitööstust. Miinidepood
oleks tulnud rajada vastavalt taktikalistele ja strateegilistele vajadustele48.
Miiniveeskamiseks oleks vaja läinud nelja mereväe koosseisus olevat ning
lisaks kaasatavaid tsiviillaevu. Ainukeste mereväe laevadena olid võimelised
miine veeskama Lääne-Saksamaal ehitatud Frauenlob-klassi traalerid Olev
ja Kalev, millest kumbki oleks saanud võtta korraga pardale 32 meremiini.49
Peale Frauenlobide sooviti miiniveeskjaks ümber ehitada Sulev50 ning kasutada samas rollis ka Rihtniemi-klassi patrull-laeva51.
44

Kapp 1999, lk 76.
Ibid., lk 77.
46
Ibid., lk 78.
47
Ibid., lk 64.
48
Ibid., lk 137.
49
Ibid., lk 14.
50
Sulevit oli kavas eriolukorras kasutada kaldalähedase miiniveeskjana juba 1995. aastal.
(Eesti Vabariigi kaitsejõudude laevade nimekiri).
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Kapp 1999, lk 130.
45

UNUSTATUD VISIOON – EESTI MEREKAITSE ARENG AASTANI 2010

175

1998. aastal asutatud Balti riikide ühise mereväedivisjoni ehk BALTRON-i
(Baltic Naval Squadron) projekti raames osutasid lääneriigid (eelkõige Saksamaa, Taani ja Norra) Baltimaadele oma mereväe ülesehitamisel nii materiaalset kui ka väljaõppeabi. Lääne partnerid olid samuti valmis annetama õppemiine, kuid nende kasutuselevõtt oleks eeldanud Varssavi pakti liikmesriikide
päritolu laevade ümberehitamist52.
Töö kirjutamise ajaks oli Kapi initsiatiivil juba astutud tegelikke samme,
et õppemiinid kasutusele võtta ja arendada selles vallas kodumaist tööstust53.
1999. aastal oli koostöös kaitseministeeriumi ja aktsiaseltsiga E-Arsenal54
käivitunud mereväele õppemiinide tootmine55. Õppemiinid oleksid pidanud
olema esimeseks sammuks kontaktmiinide projekteerimisel. Konsultatsioone
peeti Soome mereväe spetsialistide ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega
ning miinide tootmine oleks võinud E-Arsenalis käivituda hinnanguliselt
3–4 aasta jooksul.56 Kapp on hiljem autorile kinnitanud, et õppemiinide väljatöötamise projekti üheks tõukejõuks oli tema kui Eesti mereväe ülema soov
tõestada lääneriikidele, et Balti mereväed ei oota pelgalt abi, vaid on suutelised oma sõjalise võimekuse arendamiseks iseseisvalt midagi ette võtma57.
Kahjuks katse käivitada kodumaist miinitööstust ebaõnnestus, sest tootjal
jäi usaldusväärsete meremiinide väljatöötamiseks ja arendamiseks vajaka
nii asjakohasest tehnoloogiast kui ka tehnilisest oskusteabest58. Samuti ei
saa mööda vaadata muudest põhjustest, mille hulgas olid esikohal sajandivahetuse suured muutused Eesti julgeolekupoliitikas ning kaitseplaneerimise
põhimõtetes59.
Riigi julgeoleku tagamise eeldus [merel] on suutlikkus kiiresti toime
tulla kõikvõimalike katastrooﬁde tagajärgede likvideerimisega. Seetõttu oli
Eesti rahvusvahelise maine ja majanduskasvu tagamise seisukohalt Kapi
arvates oluline, et võetaks tõsiselt meie territoriaalvetesse kahest maailmasõjast jäänud meremiinide ja teiste merepõhjas leiduvate lõhkekehade
ohtlikkust ning mõistetaks nende otsimise ja kahjutuks tegemise hädavajalikkust. Viidates Lääne ekspertide hinnangule, oleks taolisteks miinitõrje52

E-kirjavahetus J. Kapiga, 18.07.2016 [Kapp 2016b].
Kapp 2016b.
54
Aastatel 1994–2012 Tallinnas tegutsenud ja kaitseministeeriumile kuulunud relvatööstusettevõte.
55
Kapp 1999, lk 14, 137.
56
Ibid., lk 137.
57
Kapp 2016b.
58
Kapp 2016a..
59
Muutuste kohta lähemalt vt 5. ptk.
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operatsioonideks kulunud 10–15 aastat.60 Kapp oli seisukohal, et Eesti vete
miinidest puhastamine ning laevateede ohutuks muutmine ei ole mitte ainult
kitsalt laevasõiduohutuse probleem, vaid sel on laiem kõlapind. Ta pidas
tihenevas konkurentsivõitluses laevaliinide pärast võimalikuks, et kui Eesti
rahvusvahelisi laevateid ei peeta ohutuks, võib sellega kaasneda laevaliinide
ümbersuunamine naaberriikide sadamatesse. Miinitõrjeoperatsioonid oleks
ühtlasi saanud ühildada mereväe ühe olulisema rahuaegse ülesande – merepõhja kaardistamisega, mis omakorda on määrava tähtsusega tõhusaks miinitõrjeks sõjaajal.61

3.4. Laevastiku arendamise põhisuunad
Diplomitöös andis Kapp ülevaate mereväe arendamisest Läänemere piirkonnas pärast külma sõja lõppemist. 20. sajandi lõpuaastateks oli selge, et
tuleviku meresõjapidamise raskuskese liigub ookeanidelt rannikuvetesse.
Seetõttu hakati sõjalaevade arendamise asemel suuremat tähelepanu pöörama väiksematele üksustele, mis sobivad tegutsemiseks rannikuvööndis –
miinitõrjelaevadele, konventsionaalsetele diiselallveelaevadele, mitmeotstarbelistele korvettidele ja fregattidele.62 Näitena tutvustati kahte Läänemerel
tegutsemiseks konstrueeritud moodulipõhist laevaehitusprojekti – Rootsi
Visby-klassi korvetti63 ning Taani mitmeotstarbelist Flyveﬁsken-klassi64.
Eriti viimase puhul, mida oleks olnud võimalik lühikese ajaga ümber seadistada (mereseire, allveelaevatõrje, pealveetõrje, miinitõrje, miiniveeskja,
keskkonnakaitse ja hüdrograaﬁalaev), rõhutati selle sobivust väikeriikidele.
Kuna tundus, et otseste sõjaliste ülesannete hulk on pärast külma sõja lõppu
vähenenud, siis kindlustas kiiresti ümberseadistatava laeva kontseptsioon laevastikule suurema paindlikkuse, varieerumisvõimalused ja operatsioonide
paljususe rahu-, kriisi- ja sõjaajal. Diplomitöös anti ka ülevaade rannikuvööndis kasutamiseks mõeldud Venemaa laevadest, lennuvahenditest ja
rannakaitse relvasüsteemidest65.

60

Kapp 1999, lk 32.
Kapp 1999, lk 32–37.
62
Külma sõja järgne merevägede areng Skandinaavias on näidanud pigem vastupidist protsessi, kus platvormid on võrreldes varasemaga suurenenud.
63
Veeväljasurve 600 t. Rootsi relvajõududes alates 2002. aastast. Peamised ülesanded – miinitõrje, allveetõrje, pealveetõrje.
64
Veeväljasurve 300 t. Taani relvajõududes kasutusel aastatel 1989–2010.
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Kapp 1999, lk 25–27, 40–47.
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Eesti oleks pidanud alustama riigikaitseliste laevade projekteerimist ja
ehitamist ning ettevõtmise käivitamiseks oleks diplomitöö autori hinnangul
kulunud vähemalt 4–5 aastat. Eestile sobivaima mitmeotstarbelise riigikaitselise laevana toodi esile Taani Flyveﬁsken-klass, mille puhul rõhutati, et
sellist polüfunktsionaalset laevatüüpi oleks võimalik rakendada nii mereväes kui ka piirivalves. Mitmeotstarbeliste laevade kasutuselevõtt taganuks
mõlemale riigilaevastikule suurema paindlikkuse ning täidetavate ülesannete paljususe nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Oluliseks argumendiks,
miks Flyveﬁsken-klass Eestile sobiks, pidas Kapp selle teistega võrreldes
väiksemat maksumust.66 Mitmeotstarbeliste laevade kasutuselevõtmine oleks
suurendanud riiklike laevastike ning riigikaitse seisukohalt vajalike laevade
kaitsevalmidust, vähendanud vajadust omada erinevaid laevastikke ning
vältinud ülesannete dubleerimist laevastike vahel. Mereväe ja piirivalvelaevad oleksid olnud võimelised täitma rahuajal nii keskkonnakaitse, [mere]
uurimis- kui ka hüdrograaﬁaalased ülesandeid.67 Mitmeotstarbeliste laevade
kasutuselevõtt oleks võimaldanud Eestil vähendada riikliku laevastiku laevade arvu, jättes alles ainult mereväe ja merepiirivalve. Veeteede Ameti,
Laevaliikluse Juhtimise Keskuse, Mereinspektsiooni ja Mereinstituudi merel
täidetavad ülesanded jaotunuks kahe alles jääva laevastiku vahel. Sõja ajal
oleks merepiirivalve omakorda tulnud mereväe alluvusse.68
Kapi ettepaneku kohaselt oleks tulnud mereväe laevastikku arendada kolmes põhisuunas: 1) miinilaevad ja miinid, 2) tõrjelaevad ja 3) abilaevad.
Lisaks kahele Saksamaalt sõjalise abi korras 1997. aastal saadud
Frauenlob-klassi miinitraalerile oleks tulnud miinisõjapidamises lähtuda kolmest võimalusest: esiteks ehitada Kondor-klassi (pardanumber
M312) Sulev69 ümber Soomes väljatöötatud projekti alusel miinijahtijaks
ja -veeskjaks ning varustada laev 1999. aastal Ameerika Ühendriikide
poolt ﬁnantseeritava sonariga; teiseks saada 2000. aastal Saksamaalt [üks]
Lindau-klassi miinijahtija koos väljaõppesimulaatori [õppe]klassiga70; kolmandks saada 1999. aastal Soomest [üks] Rihtniemi-klassi laev, mida oleks
66

Ibid., lk 38–39, 130–132.
Ibid., lk 132.
68
Kapp 1999, lk 82–83.
69
Aastatel 1995–2000 mereväe laevastikus. Tema laevatüübi ja -klassi kohta lähemalt vt Laanetu 2015a, lk 60.
70
Saksamaa Liitvabariigi mereväes teenistuses aastatel 1958–2000. Eestile kingitud laevad
said nimeks (M313) Wambola ja (M314) Sulev. Tänu Saksa mereväe ülema (1998–2003)
viitseadmiral Hans Lüssowi vastutulelikkusele olid mõlemad laevad läbinud enne üleandmist
kapitaalremondi. (Kapp 2016a).
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võimalik kasutada lähiõhutõrjeks, allveelaevatõrjeks ja miiniveeskamiseks.
Tõrjelaevadena71 nähti võimalust saada Norrast 2–3 Storm-klassi72 kaatrit,
mis oleks üle antud täispaketina (sh uued või kapitaalremondi läbinud masinad, relvastus, navigatsiooniseadmed, varuosad, laskemoon ning meeskonna
väljaõpe).73 Abilaevana peeti silmas Maagen-klassi laeva (A431) Ahti74, mis
oleks tulnud ümber ehitada varustus- ja toetuslaevaks.75
Visiooni rakendumise korral oleks 2010. aastaks moodustanud mereväe
laevastiku tuumiku miiniveeskamise, -traalimise ja -jahtimisega toimetulevad
laevad. Nende toetamisega oleks tegelenud abilaev Ahti ning sellele võiks
lisada staabi- ja toetuslaeva Admiral Pitka, mille Eestile üleandmine ei olnud
Kapi diplomitöö kirjutamise ajaks veel otsustatud. Kogu ülejäänud laevastiku kaitsmine pealvee-, allvee- ja õhuohtude eest oleks olnud tõrjelaevade
ülesanne. Taoline laevastiku ülesehitamise mudel tugines eelkõige rahvusvaheliste partnerite eeldatavatele pakkumistele.

Tõrjelaevad (2–3)
Abilaevad (1)
Stormklass

Miinilaevad (2/1/1/1)
Rihtniemiklass?

Maagenklass

Frauenlobklass)

Lindauklass

Kondorklass

Rihtniemiklass?

Joonis 2. Soovituslik mereväe laevastiku ülesehitus aastaks 2010. Tuumiku moodustavad
miinilaevad, neid toetavad abilaevad ja kaitset teostavad tõrjelaevad. (Autori joonis, Kapp
1999, lk 130 põhjal).
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Sulgudesse oli lisatud Fast Patrol Boats.
Veeväljasurve 138 t. Norra mereväes teenistuses 1966–2000. Peamine ülesanne: pealveetõrje.
73
Norra andis 1994. aastal Eestile üle Storm-klassi laeva, kuid mereväe asemel sai selle
endale piirivalve, kus see oli aastatel 1994–2008 teenistuses nimega (PVL105) Torm.
74
Aastatel 1994–2009 teenistuses mereväe laevastikus. Taastatud mereväe esimene laev, oli
eelnevalt kasutusel Taani mereväes patrulllaevana Põhja-Atlandil.
75
Kapp 1999, lk 130.
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4. Diplomitöö ja sõjandusteooria
Eesti keele seletav sõnaraamat annab märksõna „teooria“ vasteks: „teaduslike
mõistete, väidete, mõtteliste eksperimentide ja tõestuste terviklik süsteem, mis
kirjeldab ja seletab mingit tegelikkuse valdkonda; mis tahes mõtlemistulemuste terviklik loogiline süsteem, õpetus“76. Tänapäeva sõjandusteooriale üks
alusepanijatest Carl von Clausewitz on sõnastanud igasuguse teooria esmase
ülesandena lahenduste pakkumise keeruliste ja segaseks jäävate ideede selgitamiseks77.
Ameerika Ühendriikide meresõjakolledži ühendoperatsioonide professor
Milan Vego peab sõjandusteooria puhul oluliseks esile tuua, et teooria peab
tuginema praktikale ehk sõjaajaloole. Teooria peab olema rakendatav ning
jääma oma olemuselt üldiseks ja paindlikuks. Sõjandusteooria arendamisel
tuleb arvestada tehnoloogia arenguga, kuid see ei tohi kunagi rajaneda
üksnes tehnoloogial. Sõjandusteooria paikapidavuse ainsaks kontrollimise
võimaluseks on sõda ning kui selgub teooria sobimatus tegelikkusega, siis
tuleb teooriat kas täiendada, muuta või see täielikult välja vahetada.78 Edu
saavutamise eeldusteks sõjapidamisel rannikuvööndis peab Vego sobilikke
platvorme, relvastust ja sensoreid, tugevat juhtimisorganisatsiooni, tihedat
koostööd sõbralike jõudude vahel, ülemvõimu õhus, mitmekülgset teooriat
ja tõhusat doktriini79. Vego hinnangul on kõige olulisem tugev (ingl solid)
teooria, sest ilma selleta on võimatu vägesid organiseerida ja välja õpetada80.
Jaan Kapi Eesti merekaitse arendamise visioonis puuduvad vähimadki
viited sõjandusteooriale. Visioon tugines eelkõige riigi õiguslikule raamistikule (sh riigikaitse alusdokumentidele), teatmeteostele, üksikutele sõjaajaloolistele uurimistöödele, autorite isiklikele kogemustele ja varasematele
õpingutele ning käepärastele välismaistele, eelkõige Soome ja Vene/Nõukogude Liidu allikatele81.
Diplomitöö sissejuhatuses tutvustas autor varasemaid uurimistöid merekaitse vallas, kus ainsa taasiseseisvumisjärgse kirjutisena leidis mainimist
76

<http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=teooria&F=M> (18.09.2017).
Clausewitz, C. 2004. Sõjast: kindral Carl von Clausewitzist järele jäänud teos. Tallinn:
Eesti Keele Sihtasutus, lk 121.
78
Vego, M. 2011. On Military Theory. – Joint Forces Quarterly, Issue 62, 3rd Quarter, pp.
65–66.
79
Vego, M. 2015. On Littoral Warfare. – Naval War College Review, Spring 2015, Vol. 68,
No. 2, p. 45.
80
Ibid., p. 30.
81
Võttes arvesse töö valmimisele kaasa aidanud isikute loetelu, ei saa välistada ka Rootsi ja
Saksamaa materjalide kasutamist.
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Piirivalveameti mereosakonna ülema kohusetäitja kaptenmajor Jüri Kreegi
1997. aastast pärit kursusetöö82. Eestikeelse meresõjalise mõtte varasalv –
aastatel 1933–1940 Mereväe Ohvitseride Kogu poolt väljaantud ajakirjas
Merendus avaldatud kirjutised – omas Kapi arvates praeguseks momendiks
üksnes ajaloolist väärtust83, lisamata seejuures ühtegi selgitust või põhjendust. Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelus on küll mainitud enne teist
maailmasõda merejõududes teeninud ohvitseri leitnant Harald Rootsi Kõrgemas Sõjakoolis 1931. aastal kaitstud väitekirja84, kuid diplomitöös selle kasutamise otsesed viited puuduvad.
Võttes arvesse, et kogu diplomitöös käsitletav riigikaitseline tegevus
oli ruumiliselt piiritletud Eesti territooriumiga, oleks töö tulemuslikkuse
seisukohalt tulnud kindlasti kasuks tutvuda ajakirjas Merendus ilmunud
Eesti mereväeohvitseride erialaste kirjutistega, mille eesmärk oli sama mis
Kapil – pakkuda lahendusi oma maa iseseisva merelise kaitsevõime tõhustamiseks piiratud majanduslike võimaluste tingimustes. Enamik diplomitöös
käsitletud valdkondi leidsid kajastamist ka enne teist maailmasõda – merejõudude roll Eesti riigikaitses, laevastiku uuendamine ning rannakaitse/merekaitse.85 Samas tuleb tõdeda, et Eesti sõjalist mõttelugu on vähe uuritud ning
1990. aastateks ei olnud sellega jõutud veel alustada.
Jaan Kapi diplomitööga ühte ajajärku (1999–2000) jäävad kindral Ants
Laaneotsa86 territoriaalkaitset ja kaitseringkondade ülesandeid käsitlevad
kirjutised87. Kuigi Laaneots merelist riigikaitset eraldi teemana ei käsitlenud,
on seal ära toodud Eesti kaitsejõudude võimalik struktuur sõja ajal, mille
kohaselt oleks merevägi koosnenud mereväe staabist ning kahest – Soome
lahe ja saarte – merepiirkonnast. Mereväe koosseisu oleks kuulunud ka Peipsi
üksus. Igal merepiirkonnal oleks olnud oma mereväebaas ning miinilaevade,
patrull-laevade ja transportlaevade üksused.88 Selline jaotus langeb kokku
82

Eesti riiklike laevastike ühendamine. Piirivalveameti juhtimiskoolitus. Kursuse lõputöö.
(Kapp 1999, lk 3).
83
Ibid., lk 4.
84
Mereväe tähtsus, ülesanded, organisatsioon ja komplekteerimine, eriti meie oludes. (Ibid.,
lk 142).
85
Ajakirja Merendus ja seal avaldatud kirjutiste kohta vt Laanetu, L. 2015. Eesti meresõjalise mõtte kullafond. – ENDC Occasional Papers, Volume 3, lk 9–96. [Laanetu 2015b].
86
1999. aastal kindralmajor.
87
Laaneots, A. 1999. Kaitseliit ja kaitsepiirkonnad. – Kaitse Kodu!, nr 5/6, lk 5–8; Laaneots, A.
2000. Kaitse Kodu! Kaitseringkond ja tema ülesanded. – Kaitse Kodu!, nr 1, lk 5–8. [Laaneots
2000a]; Laaneots, A. 2000. Territoriaalkaitse – relvastatud rahva strateegia. – Kaitse Kodu!,
nr 5, lk 5–11. [Laaneots 2000b].
88
Laaneots 2000b, lk 5.
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Kapi diplomitöös kavandatuga89. Kaitseringkondade rannakaitseülesandeid
mainib Laaneots oma 1999. aasta artiklis90. Laaneotsa järgi oleksid rannakaitsepataljonid kuulunud mitte mereväe, vaid kaitseringkonna alluvusse91,
mida võib ühtlasi pidada suurimaks erinevuseks Kapiga võrreldes. Esiletoomist väärib tõsisasi, et eraldiseisev Mere kaitseringkond leiab mainimist
juba Laaneotsa 1996. aastal Tartu Ülikooli aulaloengute sarjas peetud loengul
[Eesti Vabariigi julgeolekukontseptsiooni areng aastail 1991–1994 ja kõrgkoolid], kus ta tutvustas oma riigikaitse arenguga seotud seisukohti92.
Kui võrrelda Kapi töös toodud seisukohti merekaitse arendamiseks
kaptenmajor Ott Laanemetsa uurimistööga93, milles esmakordselt Eesti
sõjalise mõtte ajaloos käsitleti merelise riigikaitse vajadusi süsteemselt ning
analüüsiti tänapäevasest üldtunnustatud sõjandusteooriast lähtuvalt, siis
selgub, et mõlema autori järeldustes on rohkem erinevusi kui sarnasusi. Ühe
vähese sarnasusena võib esile tuua moodulipõhise mitmeotstarbelise laevatüübi (Taani Flyveﬁsken-klassi ehk Standard Flex-kontseptsiooni näitel)
eelistamist Eesti sõjalaevastiku baasplatvormina94.
Laanemets on tabavalt sõnastanud, et riigi kehtiv õigusruum on merelise riigikaitse küsimuste käsitlemisel pigem probleemide allikas kui nende
lahendamise võti95 ning sellest tulenevalt kasutas ta oma uurimistöös üldtunnustatud teooriaid. Kapi lähenemine oli sootuks teine – ta lähtus oma
töös nii kehtivast riigisisesest õiguslikust raamistikust kui ka Soome sõjalise
riigikaitse ülesehituse mudelist. Peab rõhutama, et Kapi töös puudus analüüs,
kas või miks peaks Soome riigikaitsemudel sobima Eestisse. Teooria puudumise tõttu jäävadki mitmed Kapi seisukohad pelgalt autori subjektiivse
arvamuse tasemele – toodagu siinkohal ühe markantse näitena välja riigilaevastike ühendamise vajadus, mida ta pidas küll vajalikuks, kuid samas tegi
erandi piirivalvelaevastikule96, mistõttu tekib põhjendatud kahtlus, kuivõrd
on taolist seisukohta mõjutanud autori piirivalvetaust.
Soome eeskujul põhineva merelise riigikaitse korralduse Eestisse ülekandmise puhul oleks tulnud arvestada märkimisväärsete geograaﬁliste eri89

J. Kapi sõnul saatis ta ühe koopia oma diplomitööst A. Laaneotsale. (Kapp 2016b).
Laaneots 1999, lk 7.
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Laaneots 2000a, lk 6.
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Lill, H. 2013. Eesti riigikaitsepoliitika sõnastamisest 1996–1999: põhisuundadest NATO
liikmelisuse tegevuskavadeni. – KVÜÕA toimetised, nr 17, lk 90. [Lill 2013]
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Kapp 1999, lk 38–39; Laanemets 2015.
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Laanemets 2015, lk 159–165.
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Laanemets 2015, lk 107.
96
Kapp 1999, lk 82–83.
90

182

LIIVO LAANETU

nevustega. Kuna Soome lõuna- ja edelarannik piirneb tihedalt skääride ehk
saarestikuga, mis on omakorda maismaaterritooriumi jätkuks mere suunas,
siis on seal merekaitse korraldamine territoriaalkaitse põhimõtetest lähtuvalt põhjendatud97. Territoriaalse merekaitse põhimõtete rakendamine Eestis
oleks argumenteeritav üksnes Lääne-Eesti saarestiku puhul. Kuna territoriaalse merekaitse näitel on tegemist Soomest üle võetud ideestikuga, siis
selle lähemaks tundmaõppimiseks ja edasiste hinnangute andmiseks on vaja
tutvuda algallikatega.
Territoriaalse merekaitse idee kohaselt oleks laevastik pidanud tegutsema
maaväe käepikendusena merel. Merekaitse õhudimensiooni käsitles Kapp
üksnes õhutõrje vajaduse seisukohalt lähtuvalt. Üldtunnustatud sõjandusteooria kohaselt on meresõjapidamise eesmärk alati kas otseselt või kaudselt
mereülemvõimu saavutamine või siis takistada selle saavutamist vaenlase
poolt98. Meresõjapidamise eesmärki on võimalik saavutada kas mereala valdamise (sea control) või mereala valdamise takistamise (sea denial) teel.
Esimene neist on üldjuhul jõukohane tugevamale poolele, teine seevastu
tavaliselt nõrgema poole strateegia. Mereala valdamise takistamine seisneb
eelkõige endast oluliselt tugevamale vastasele asümmeetrilise kahju tekitamises, mis nõuab laevastikult omakorda suurt tegutsemisvabadust.99
Küsitav on Kapi kavatsus opereerida kahe eraldi laevastikuga, mis
oleksid tegutsenud erinevates geograaﬁliselt määratletud vastutusalades –
merekaitsealades. Laevastiku kui potentsiaalselt mobiilse sõjalise jõu efektiivse kasutamise seisukohalt jääb arusaamatuks territoriaalvete kaitsmise
kohustus. Kui maismaal võib maa-ala kaitsmine olla põhjendatud, siis merelises keskkonnas määratud (12 meremiili lähtejoonest) veemassi (territoriaalmeri) kaitsmise kohustus võtab laevastikult tegutsemisvabaduse, tõstatades
selle sõnasõnalise tõlgenduse korral küsimuse isegi rahvusvaheliste vete
kasutamise lubatavusest mereoperatsioonide teostamiseks. Territoriaalse
merekaitse korral oleks küll tagatud teatud geograaﬁliste punktide parem
kaitstus, kuid laevastiku alalise seotuse tõttu kaldajõudude toetamisega väheneks oluliselt suutlikkus hoida alal mereolukorrateadlikkust. Viimane omakorda on aga merelise julgeoleku tagamise aluseks100. Samuti jääks seetõttu
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E-kirjavahetus O. Laanemetsaga (29.08.2016).
Corbett, J. 2004. Principles of Maritime Strategy. Mineola, New York: Dover Publications,
Inc., p. 87.
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Till, G. 2012. Merevõim: Teejuht 21. sajandisse. Teine väljaanne. Tallinn: Riigikaitse
raamatukogu, lk 251.
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kasutamata laevastiku potentsiaal takistada vastast mereala valdamisel ehk
teisisõnu – laevastiku tegevus tervikuna ei oleks taganud meresõjapidamise
eesmärgi saavutamist. Kokkuvõtlikult tähendanuks see, et geograaﬁlise
tegevuspiiranguga laevastik ei oleks suutnud pakkuda kaldajõududele parimat võimalikku toetust.
Jaan Kapi töös leidub arvukalt uusi, eelkõige soome keelest tõlkimise
vahendusel kasutusele võetud sõjandustermineid. Töös esinevad paralleelselt väljendid kaitseringkond ja kaitsepiirkond ning merekaitsepiirkond ja
merekaitseala. Eriti viimase puhul on ilmne selle soome päritolu – meripuolustusalue. Fennism on ka järjekindel termini rannikukaitse (sm rannikkopuolustus) eelistamine eesti omasõna rannakaitse asemel.
Terminoloogia arenguloo uurimise seiskohalt teeb diplomitöö ainulaadseks sealt pärinev esimene teadaolev eestikeelne merekaitse deﬁnitsioon
selle riigikaitselises tähenduses101. Kui enne teist maailmasõda oli terminite merekaitse ja rannakaitse/rannikukaitse kasutamine Eesti meresõjalistel teemadel kirjutavate autorite puhul veel kindlalt välja kujunemata ning
merekaitse ja rannakaitse võisid olla tähenduslikult pigem kattuvad102, siis
Kapp tegi neil selget vahet – merekaitsega tegeles laevastik ja rannikukaitsega kaldal paiknevad jõud. Tõenäoliselt tugines selline eristamine Soome
eeskujule. Täiesti uueks terminiks eestikeelses sõjandusterminoloogias võib
pidada juba eespool mainitud territoriaalset merekaitset.

5. Retrospektiiv
Ajaloolisele kogemusele tuginedes oli taasiseseisvunud Eestis selge, et oma
riigi kaitse ülekaaluka agressori vastu ei ole mõeldav ilma liitlaste abita.
1994. aastal liitus Eesti NATO rahupartnerlusprogrammiga, mis oli esimene
samm süveneval koostööl alliansiga103. NATO-ga liitumine muutus Eesti peamiseks julgeoleku ja riigikaitse prioriteediks104.
Ajaloolane Hellar Lill on jaganud alliansiga liitumisele eelnenud riigikaitsepoliitika kaheks – esmase kaitsevõime loomiseks (1991–1996) ja
intensiivseks NATO-ga lõimumiseks (2000–2004). Nende vahele jääv etapp
(1996–1999), mis algab esimese ametliku kaitsepoliitika kontseptsiooni

101

Väljendit „merekaitse“ kasutatakse nii riigikaitse kui ka keskkonnakaitse tähenduses.
Laanetu 2015b, lk 43–44.
103
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104
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vastuvõtmisega Riigikogus ja lõpeb Eesti NATO liikmesuse saavutamise ja
lõimumise aastaprogrammi esitamisega NATO-le105, on ühtlasi ajavahemik,
mille jooksul pandi alus mereväe praeguseni kestvale rollile riigikaitses.
1999. aastal tehti NATO Washingtoni tippkohtumisel teatavaks üheksa
potentsiaalset liikmesriigi kandidaati, kelle hulka kuulusid ka Baltimaad,
ning sõnastati kandidaatriikide liitumise juhend, milles toodud kriteeriumid
olid tehnilisteks tingimusteks NATO-sse saamisel106. Riigikaitse arendamine
hakkas edaspidi põhinema uuel, NATO eeskujul põhineval kaitseplaneerimise
metoodikal, mille keskmes olid sõjalised võimed ning kus lähtuti eeldusest,
et muutunud julgeolekukeskkonnas tuleb riikidel lähtuda pigem võetud
julgeolekualastest kohustustest kui konkreetsest ohust107. NATO-ga lõimumise protsessiga kaasnenud suurim muutus kaitsejõudude arendamisel oli
lahtiütlemine iseseisva, ulatuslikku kallaletungi tõrjuva kaitsevõime arendamisest108. 1999. aasta sügisel Brüsselisse esitatud Eesti esimeses NATO
liikmesuse saavutamise aastaprogrammis oli ainsa meresõjalise võimekusena
käsitletud miinitõrjet ja selle edasiarendamist109.
H. Lill on iseloomustanud 1999. aastat riigikaitse ja julgeoleku jaoks oluliseks rajajooneks, mil
/…/ tehti läbimurre kollektiivkaitse põhimõttest lähtuva riigikaitse ülesehitamisel. Eesti riigikaitsesüsteem ja kaitsevägi said esimest korda konkreetseid
suuniseid ja mõõdikuid sisaldava arengukava ning plaanides püüti senisest
enam arvestada tegelikke võimalusi. 1999. aastal tehti läbimurre kollektiivkaitse põhimõttest lähtuva riigikaitse ülesehitamisel.110

Mereväe jaoks tähendas see lõplikku keskendumist üksnes miinitõrjele kui
ainsale tookord Eesti ja NATO hinnangul kollektiivkaitse seisukohalt olulisele meresõjalisele võimele.
Jaan Kapi diplomitöö, mis üritas pakkuda lahendusi iseseisva kaitsevõime
merekomponendi arendamiseks, valmis ajal, mil oli toimumas üks kõige olulisemaid muutusi taasiseseisvunud Eesti ajaloos – liitumine NATO-ga, mis
oli ise samal ajal kohanemas külma sõja lõppemisele järgnenud ajastuga,
kus alliansi liikmesriikide julgeolekut ei ohustanud enam konventsionaalne
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sõjaline oht. Kõige põhimõttelisem muutus riigi julgeolekupoliitikas oli sõjaliste liitlasteta üksiku väikeriigi rolli asendumine maailma tugevaima sõjalise
alliansi liikmesusega.
J. Kapi diplomitöös käsitletud ajavahemikus 1999–2010 vahetusid mitmel
korral nii NATO111 kui ka Eesti riigikaitse alusdokumendid112, vahetus viis
vabariigi valitsust (sh kuus kaitseministrit)113 ja kolm kaitseväe juhatajat. Need
asjaolud iseloomustavad Eesti riigikaitse süsteemse ülesehitamise alguse kiirete muutuste ning suhteliselt vähese sisepoliitilise stabiilsuse ajastut.
Eri põhjustel, millest olulisemateks tuleb pidada eelmainitud murrangulisi muutusi Eesti julgeolekupoliitikas ning üleminekut ohupõhiselt kaitseplaneerimiselt võimepõhisele, leidis Jaan Kapi merekaitse arendamise plaanist rakendamist üksnes see, mida ta mereväe ülemana oli ise suuteline ellu
viima114. Teadaolevalt puuduvad igasugused viited selle kohta, et Kapi diplomitöös leiduvad seisukohad oleksid leidnud kehtestamist ametliku planeerimisdokumendina. Kapilt mereväe ülema kohused üle võtnud kaptenmajor
Ahti Piirimäe sõnul puudus tookord mereväel selge visioon ja plaanid selle
elluviimiseks115. Piirimäe väide tundub siiski küsitavana, kuna võib eeldada,
et Kapi ametiajal mereväe staabi ülemana oleks ta siiski pidanud oma ülema
visioonist teadlik olema.
Hinnangute andmisel on oluline juhtida tähelepanu tõigale, et mereväe
ülema ametikoht oli pärast Kapi vabastamist järgmised ligikaudu neli aastat
111
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pdf_2009_07/20090728_strategic_concept.pdf> (12.06.2017); Active Engagement, Modern
Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization. <http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf> (12.06.2017).
112
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RTL 2001, 33, 442; Kaitsejõudude struktuuri ja arengueesmärkide keskpikaks perioodiks
kinnitamine. – RTL 2001, 123, 1788; Kaitsejõudude arengueesmärkide kuni aastani 2015
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114
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(jaanuarist 2004 – novembrini 2007) kuni kaptenleitnant Igor Schvede ametikohale määramiseni mehitamata, mistõttu täitsid väeliigi ülema ülesandeid
mitmed kohusetäitjad. Mainitud aega võiks tinglikult nimetada ka interregnumiks ehk kahe valitsuse vaheliseks ajaks. Siinjuures peab toonitama tõsiasja,
et merelise riigikaitse arendamine ei olnud kaitseväes esmatähtis, selleks ei
jagunud eelarvelisi vahendeid, samuti oli puudus inimestest116. Pole kahtlust,
et organisatsioonilt, mille tippjuhid on määratud ametikohale üksnes ajutiselt
ja vahetuvad üsna sageli, oleks põhjendamatult optimistlik loota pikaajalist
visiooni, rääkimata selle ellurakendamisest olukorras, kus seda ei soosi organisatsioonivälised tegurid. Igal juhul on selge, et juba Jaan Kapi ametiaja
lõpuks 2003. aastal ei olnud tema Soome riigikaitsekõrgkoolis kirjutatud
diplomitöös välja toodud põhimõtted enam autoriteetsed, et neist väeliigi
arendamisel juhinduda.
Kapi sõnul arendati territoriaalse merekaitse ideid, täpsemalt selle rannakaitset käsitlevat osa, edasi mereväebaasi koosseisu kuulunud rannakaitsekompaniis117, kus 2000. aastate esimesel kümnendil tegeles rannakaitse
mõtestamisega kõige süvenenumalt Ameerika Ühendriikides merejalaväelase
väljaõppe saanud major Silver Sepp. Kunagi mereväes väljatöötatud rannakaitse materjalide vastu tuntakse praegu huvi Kaitseliidus.118

6. Kokkuvõte
Mereväekapten Jaan Kapi 1999. aastal Soome riigikaitsekõrgkoolis Eesti
kõrgema juhtivkoosseisu erikursuse diplomitööna valminud visioon Eesti
merekaitse arendamisest 20. sajandi esimesel kümnendil väärib tänapäeva ja
tuleviku seisukohalt tähelepanu eelkõige kahel põhjusel: esiteks on tegemist
ainulaadse oma ajastu Eesti meresõjalise mõtte, selle taseme ja valitsenud
suundade varasalvega, teiseks on see hoiatav näide, kuivõrd lühiajalise väärtusega on visioon ja selle arengukava, mis ei haaku kõrgemal tasandil sätestatud arengusuundadega. Võttes arvesse lõppenud sajandi viimastel aastatel
aset leidnud murrangulisi protsesse Eesti kaitsepoliitikas, võib väita, et Kapi
diplomitööd ei olnud võimalik juba vahetult pärast selle kaitsmist Soome
riigikaitsekõrgkoolis rakendada.
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Siiski oleks ülekohtune teha Kapile etteheiteid tagantjärele tarkusele tuginedes. Hoolimata vajakajäämistest nii sõjalises hariduses kui ka kogemustes,
anti tollases aegruumis endast parim ja loodi põhjalik ettepanek merelise
riigikaitse arendamiseks. Tänu Kapi otsusele kaasata töö valmimisele tolle
aja parimad spetsialistid, avaneb tänapäeval võimalus saada laiahaardelisem
ettekujutus Eesti meresõjalisest mõttest lõppenud sajandivahetusel. Võib
väita, et tegemist on omamoodi kokkuvõttega mereväe taasloomise esimesest
etapist, millega lõppesid katsed luua iseseisvasse kaitsevõimesse panustav
sõjalaevastik ja algas tänapäevani vältav etapp, kus laevastik panustab eelkõige kollektiivkaitsesse üheainsa sõjalise võime – miinitõrje kaudu.
Sõjaliste liitlasteta ja iseseisva sõjalise kaitsevõimeta Eesti seisukohalt
oli 1990. aastate lõpus oluline leida sobiv kompromiss esmase kaitsevõime
ja võimalike liitlaste abi vahel. Tasakaalustatud laevastiku loomine ei olnud
ﬁnantsiliselt teostatav, mistõttu otsustati pühenduda miinisõjapidamisele kui
kohalike olude head tundmist nõudvale meresõjapidamise valdkonnale. Laevastiku põhiülesanne oleks olnud miinisõjapidamise operatsioonide – miinijahtimine, -traalimine ja -veeskamine – teostamine, mida oleks omakorda
toetanud abilaevad ja kaitsnud tõrjelaevad. Laevastikule oleks tulnud soetada
relvasüsteemid, mille olemasolu võimaldanuks vähemalt piiratud mahus osaleda olulisemates meresõjapidamise valdkondades nagu pealvee-, allvee- ja
õhutõrje. Laevastiku arendamine oleks tuginenud eelkõige välisriikide abile.
Kuigi kõikide Kapi seisukohtadega Eesti merekaitse arendamisel ning
eriti merelise riigikaitse korralduses ei pruugi nõustuda ja need on vaieldavad, võib igal juhul tema Soome riigikaitsekõrgkoolis kaitstud diplomitööd
nimetada omaette tähiseks meie meresõjalise mõtte õhukesevõitu arenguloos. Soovimata laskuda siin alternatiivajaloo spekulatsioonidesse, on siiski
kohane tunnistada, et puudustest hoolimata oleks Kapi visiooni ellurakendamisel pandud alus praegusega võrreldes mitmekesiste sõjaliste võimetega
mereväele.
Mereväekapten Jaan Kapp väärib tunnustamist kui seni ainus Eesti mereväe ülem, kes on töötanud välja isikliku visiooni enda juhitava väeliigi
arendamiseks. Olulisemaks panuseks tuleviku merekaitse arendamisel võib
pidada lahenduste pakkumist Lääne-Eesti saarestiku väeliikideüleselt korraldatud sõjaliseks kaitseks koos mereväe juhtrolli rõhutamisega. Kapi loodud
merelise riigikaitse ideestik väärib akadeemilise huvi korral laiahaardelisemat
analüüsi, kui seda on võimaldanud praegune uurimistöö, kuid kindlasti tuleb
vältida seal toodud seisukohtade kriitikavaba kopeerimist tänapäeva riigikaitsesse.

188

LIIVO LAANETU

Kirjandus
Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and
Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization.
<http://www.nato.int/ nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_
strategic-concept-2010-eng.pdf> (12.06.2017).
Baltic Ordnance Safety Board. 04.02.2014. <https://portal.helcom.fi/meetings/
SAFE%20NAV%204-2014-126/Practical%20Information/Presentation-3%20
Baltic%20Ordnance%20Safety% 20Board.pdf> (20.08.2016).
Corbett, Julian 2004. Principles of Maritime Strategy. Mineola, New York: Dover
Publications, Inc.
Clausewitz, Carl von 2004. Sõjast: kindral Carl von Clausewitzist järele jäänud
teos. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Eesti julgeolekupoliitika alused. – RT I 2010, 22, 110.
Eesti julgeolekupoliitika alused heakskiitmine. – RT III, 06.06.2017, 2.
Eesti kaitseministrid läbi ajaloo. <http://www.kaitseministeerium.ee/et/ministeerium-kontaktid/kaitseminister/eesti-kaitseministrid-labi-ajaloo> (05.06.2017).
Eesti keele seletav sõnaraamat.
<http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi> (18.07.2017)
Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade heakskiitmine. – RT I 1996, 33, 684.
Eesti sõjalise kaitse strateegia kinnitamine. – RTL 2001, 33, 442.
Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste heakskiitmine. – RT I 2001, 24, 134.
Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004). – RT I 2004, 49, 344.
Eesti Vabariigi kaitsejõudude laevade nimekiri. Alustatud 1994. Mereväe staap.
E-kirjavahetus mereväekapten Jaan Kapiga: 18.07.2016, 15.08.2016, 17.08.2016,
18.08.2016, 20.08.2016.
E-kirjavahetus mereväekapten Sten Sepperiga: 15.08.2016, 29.08.2016.
E-kirjavahetus kaptenleitnant Ivo Värkiga: 29.08.2016.
E-kirjavahetus kaptenmajor Risto Saimlaga: 16.08.2016, 29.08.2016.
E-kirjavahetus kaptenmajor Ott Laanemetsaga: 29.08.2016.
E-kirjavahetus Reet Naberiga: 29.08.2016, 30.08.2016.
Evolution of NATO Strategy. <http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2009_ 07/20090728 _strategic_concept.pdf> (12.06.2017).
Intervjuu mereväekapten Jaan Kapiga: 23.08.2013.
Intervjuu mereväekapten Jaan Kapiga: 04.07.2016.
Kaitsejõudude struktuuri ja arengueesmärkide keskpikaks perioodiks kinnitamine. – RTL 2001, 123, 1788.
Kaitsejõudude arengueesmärkide kuni aastani 2015 kinnitamine. – RTL 2002,
103, 1561.
Kaitsejõudude struktuuri ja arenguplaani kuni aastani 2010 kinnitamine. – RTL
2004, 40, 667.
Kapp, Jaan 1999. Eesti merekaitse areng aastani 2010. Diplomitöö. Tallinn. Käsikiri
autori valduses.
Kapp, Jaan; Toomepuu, Ants 1996. Mereväe laevade Piirivalvelaevastikuga
ühendamise eesmärk, põhjused ja põhimõtted. 23. mai. Kaitseväe peastaabi arhiiv.

UNUSTATUD VISIOON – EESTI MEREKAITSE ARENG AASTANI 2010

189

Knöβ, Wilhelm 1996. Ettepanekud tuleviku Eesti Mereväe kohta. 29. mai. Kaitseväe
peastaabi arhiiv.
Kutsar, Gustav 2013. Väikeriigi sõjaline institutsioon – Eesti valikud 1991–1994. –
Riigikogu Toimetised nr 27. <http://rito.riigikogu.ee/wordpress/wpcontent/
uploads/2016/02/Väikeriigi-sõjaline-institutsioon-–-Eesti-valikud-1991–1994Gustav-Kutsar.pdf> (13.07.2016).
Laanemets, Ott 2015. Eesti merejõudude ülesannete analüüs ja sellest tulenevad
laevatüübid. – ENDC Occasional Papers, Volume 3, lk 97–188.
Laaneots, Ants 1999. Kaitseliit ja kaitsepiirkonnad. – Kaitse Kodu!, nr 5/6, lk 5–8.
Laaneots, Ants 2000. Kaitseringkond ja tema ülesanded. – Kaitse Kodu!, nr 1, lk 5–8.
Laaneots, Ants 2000. Territoriaalkaitse – relvastatud rahva strateegia. – Kaitse Kodu!,
nr 5, lk 5–11.
Laanetu, Liivo 2015. Mereväe miinitraalimisvõimest. – Sõdur nr 4, lk 57–63.
Laanetu, Liivo 2015. Eesti meresõjalise mõtte kullafond. – ENDC Occasional
Papers, Volume 3, lk 9–96.
Lill, Hellar 2013. Eesti riigikaitsepoliitika sõnastamisest 1996–1999: põhisuundadest
NATO liikmelisuse tegevuskavadeni. – KVÜÕA toimetised, nr 17, lk 81–110.
Loemaa, Vello 1997. Mõtted ja ettepanekud Eesti Vabariigi riigikaitse täiustamiseks.
(Registreeritud mereväe staabis sissetulnud dokumendina 05.03.1997). Mereväe arhiiv.
Luik, Jüri 1999. Membership Action Plan (MAP) – On the road toward NATO. –
Baltic Defence Review, No 2, p. 27–34.
Major General Vello Loemaa – Military Representative – Estonia 2008.
<http://www.nato.int/cps/en/SID-151CDD80-DF9D4CB7/natolive/who_is_
who_49780.htm> (13.10.2017).
Mereväe struktuur 2010. 1999. Projekt 1. 30. aprill.
Murumets, Jaan 2003. Eesti kaitseplaneerimise reform NATOga liitumisel. –
KVÜÕA toimetised, nr 2, lk 102–122.
Piirivalveteenistuse seadus. – RT I 2007, 24, 126.
Riigikaitse strateegia heakskiitmine. – RT III, 05.01.2011, 7.
Riigikaitse arengukava 2013–2022 heakskiitmine. – RT III, 29.01.2013, 8.
Sooväli, Krister 2014. Eesti mereväe ülemad 1994–2012. Lõputöö. Tartu: Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutused.
Sõjalise kaitse arengukava 2009–2018 heakskiitmine. – RTL 2009, 13, 143.
Sõjalise kaitse strateegilise kava kehtestamine. – RT I 2005, 5, 17.
Till, G. 2012. Merevõim: Teejuht 21. sajandisse. Teine väljaanne. Tallinn: Riigikaitse
raamatukogu.
Varasemad valitsused. <https://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused>
(05.06.2017).
Vego, Milan 2011. On Military Theory. – Joint Forces Quarterly, Issue 62, 3rd
Quarter, pp. 65–66.
Vego, Milan 2015. On Littoral Warfare. – Naval War College Review, Spring 2015,
Vol. 68, No. 2, pp. 30–68.
Ühise kaldabaasi ülesanded ja paiknemine (töögrupi ettepanekud ministrite
nõupidamisele). 19.12.1996. Kaitseväe peastaabi arhiiv.

LIIVO LAANETU

190

Lisad
Lisa 1. Eluloolised andmed
JAAN KAPP
Sündinud

27.04.1956 Kohtla-Järvel

Auaste

mereväekapten (2008)

Üldharidus

1972–1976 Tallinna merekool, laevajuht

Sõjaline
haridus ja
väljaõpe

1972–1976 miinilaevastiku reservohvitseri väljaõpe
navigatsiooni ja side erialal Tallinna merekoolis
1998–1999 Soome riigikaitsekõrgkooli
(Maanpuolustuskorkeakoulu) Eesti kõrgema
juhtivkoosseisu erikursus
2001–2002 Saksamaa kaitsekolledži (Bundeswehr
Führungsakademie) kindralstaabiohvitseri kursus
piirivalve, riigikaitse, julgeoleku ja kaitseplaneerimise
kursused USAs, Rootsis, Eestis ja Šveitsis.

Teenistuskäik

1990–1992 piirivalve Ikla piiripunkti inspektor, ülema
asetäitja ja ülem
1992–1994 Pärnu piirivalvepiirkonna staabiülem ja ülem
1994–1995 Piirivalveameti personali- ja üldosakonna ülem
1995–1998 Piirivalveameti mereosakonna ülem
1998–2003 Mereväe ülem
2003–2008 kaitseatašee Saksamaal, Poolas, Šveitsis ja
Tšehhis
2008 kaitseväe peainspektor
10.11.2008 arvati omal soovil reservi

Muud andmed

14.06.1991 sai Riia OMONi relvastatud rünnaku käigus
Ikla piiripunktile kehalisi vigastusi.

Allikas: e-kirjavahetus mereväekapten Jaan Kapiga.
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Lisa 2. Diplomitöö valmimisele kaasa aidanud isikuid
Nimi, sünniaasta Sõjaväeline
auaste
(1999)

Teenistusalane info

Arukask, Ants
(1956)

nooremleitnant

Piirivalveohvitser. Merepiirivalve ohvitseride
sõjalise hariduse ja väljaõppe käivitaja ja
arendaja. Erus.

Fiedler, Axel
(1944)

mereväekapten

Taani mereväeohvitser. 1. eskaadri ülemana,
mille koosseisu kuulus Beskytteren (tulevane
EML Admiral Pitka), oli selle Eestile
üleandmise projekti toetaja. Erus.

Hanson, Indrek
(1976)

nooremleitnant

Mereväeohvitser, kaptenleitnant. Lõpetas
1998. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Rootsis. Mereväebaasi ülem alates 2014.

Ivask, Peeter
(1971)

leitnant

Mereväeohvitser. Lõpetas 1999. aastal
mereväeohvitseri põhikursuse Soomes.
Mereväe ülema kohusetäitja
2005–2006, laevastiku ülem alates 2017.

Jaarma, Priit
(1971)

nooremleitnant

Mereväe- ja piirivalveohvitser, vanemleitnant.
Lõpetas 1999. aastal mereväeohvitseri
põhikursuse Saksamaal. Reservis.

Naber, Reet
(1952)

–

Merendusajaloolane. Lõpetas 1975. aastal Tartu
Ülikooli ajaloo erialal. Peamised uurimisvaldkonnad Eesti merenduse ja mereväe ajalugu.

Saarse,
Aleksandr
(1964)

vanemleitnant

Mereväeohvitser, kaptenmajor. Lõpetas
Nõukogude Liidus meresõjakooli. Reservis.

Saska, Jüri
(1974)

nooremleitnant

Mereväeohvitser, mereväekapten. Lõpetas
1998. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Rootsis. Mereväe ülem alates 2017.

Seljamaa,
Johan-Elias
(1975)

(kadett)

Mereväeohvitser, kaptenleitnant. Lõpetas
2000. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Soomes. NATO esimese alalise miinitõrjegrupi
ülem 2016–2017.

Sepper, Sten
(1971)

leitnant

Mereväeohvitser, mereväekapten. Lõpetas
1996. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Soomes. Mereväe ülem 2012–2017.
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Nimi, sünniaasta Sõjaväeline
auaste
(1999)
Sullakatko,
Toomas (1946)

leitnant

Teenistusalane info

Sideinsener ja mereväeohvitser, kaptenmajor.
Kauaaegne mereväe staabi side- ja
infotehnoloogia osakonna ülem. Erus.

Toomepuu, Ants kapten(1940)
leitnant

Piirivalveohvitser. Lõpetas Astrahani meresõjakooli. Teenis 1991. aastani
Nõukogude Liidu merepiirivalves. Kauaaegne
üksik-piirivalvelaevade divisjoni ülem.

Vinkel, Indrek
(1976)

(kadett)

Mereväeohvitser, vanemleitnant. Lõpetas
2000. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Soomes. Reservis.

Värk, Ivo
(1974)

nooremleitnant

Mereväeohvitser, kaptenleitnant. Lõpetas
1998. aastal mereväeohvitseri põhikursuse
Saksamaal. Mereväe ülema kohusetäitja
2011–2012.

Märkused:
Kõiki J. Kapi diplomitöö valmimisele kaasa aidanud isikuid ja panust diplomitöö valmimisse
ei ole õnnestunud tagantjärele välja selgitada.
Teenistusalane ja muu info 2017. aasta juulikuu seisuga.
Allikad: autor, e-kirjavahetus mereväekapten Jaan Kapi, mereväekapten Sten Sepperi,
kaptenleitnant Ivo Värki ja Reet Naberiga.

Logistika

Logistika

Rannikukaitseüksus:
Raskerelvade üksused
Rannikujalaväeüksused

Abilaevade divisjon:
Laevad (2–4)

Rannikukaitseüksus:
Raskerelvade üksused
Rannikujalaväeüksused

Miinilaevade divisjon:
Miiniveeskjad (2–4)
Miinijahtijad (2–4)

Staap

Lääne kaitseringkonna
staap

Valvelaevade divisjon:
Laevad (4–5)

Õppelaevade
divisjon

Mereväekool

Läänemere
merekaitseala
ülem

Mereväe Staap

Mereväe ülem

KV Peastaap

Valvelaevade divisjon:
Laevad (4–5)

Miinilaevade divisjon:
Miiniveeskjad (2–4)
Abilaevad (1–2)
Miinijahtijad (2–4)

Soomelahe
merekaitseala
ülem

Allikas: Mereväe struktuur 2010. Projekt 1. 30.04.1999

Staap

Õhuväe staap

Põhja kaitseringkonna
staap

Lisa 3. Eesti merekaitse organisatsioon 2010 (projekt)
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Lisa 4. Merekaitse arendamise prioriteedid aastateks 1999–2010.
Prioriteet

Täitmise seis 2017. aastaks

Mereväelise haridussüsteemi ja Mereväe
Tehnikakooli käivitamine
ja arendamine.

J. Kapi töös toodud kujul ei ole mereväeline
haridussüsteem kunagi käivitunud. Mereväe
Tehnikakooli asemel loodi 2003. aastal mereväe väljaõppe- ja arenduskeskus (alates 2008
mereväekool), mille tegevus jagunes kolmeks
põhisuunaks – allohvitseride tasemekoolitus,
mereväe sidealane väljaõpe ja ajateenijate
baasväljaõpe.

Juhtimis-, seire- ja
sidesüsteemide
väljaarendamine.

Merevägi hakkas esindama Eestit Läänemereäärsete riikide mereseire koostööprojektis
SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation
Baltic Sea), kuid siseriiklikult teostab mereseirega seotud toiminguid jätkuvalt politsei- ja
piirivalveamet.
Kaitseministeeriumi valitsemisalas arendati ainsa sõjalise võimena miinijahtimist. Mitte ühegi
teist sõjalist võimet ei ole kaitseplaneerimise
käigus arendatud ega selleks riigieelarvelisi
vahendeid eraldatud.

3.

Laevastiku ja selle miini-,
lähiõhu-, pealveelaevade
tõrje alase võime tõhustamine ja väljaarendamine,
sealhulgas:
- paramilitaarsete ja
vajalike tsiviillaevade
relvastuse ja eritehnika
planeerimine, hankimine, hoiustamine ja
hooldamine
- riigikaitseliste laevade
seeria riikliku ehitusprogrammi käivitamine
ja arendamine
- riiklike laevastike
optimaalsema kasutamise planeerimine.

4.

Merekaitseplaanide ja
mobilisatsiooni kavade väljatöötamine ja
arendamine.

Kuna tegemist on riigisaladusega, siis ei ole
võimalik kommenteerida.

1.

2.
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Täitmise seis 2017. aastaks

Infrastruktuuri
arendamine:
- ühise kaldabaasi
süsteemi arendamine;
- mereväelaste elukvaliteedi ja kaasaegsete
teenistustingimuste
loomine ja arendamine.

Riigilaevastiku ühist kaldabaasi ei ole kunagi
arendatud. Mereväelaste ajakohaste teenistustingimuste loomine ja arendamine on jätkuvalt
kavandamisfaasis. Kõige olulisemate investeeringutena rajati 2006–2007 mereväebaasis
ligi 500 m uusi kaisid, baasi ümbritsev aed
ja uus pääslahoone, 2014–2015 renoveeriti
mereväebaasi linnakus sinna toodud vahipataljoni majutamiseks ja teenindamiseks kaks
ajaloolist hoonet. Mereväelaste endi teenistustingimused ei ole sajandivahetusega võrreldes
märkimisväärselt muutunud.

Miinidepoode rajamine
ja kodumaise meremiinitööstuse käivitamine.

1999 ja 2009 valmisid õppemiinid, mida katsetati miinitõrjeõppustel. Miinitööstuse rajamise
ja kodumaise miinitööstuse käivitamiseni ei
jõutud.
Toimib vajaduspõhine koostöö.

7.

Teiste väeliikidega
koostöö arendamine kaitsevalmiduse
tagamiseks.

8.

Osalemine
rahvusvahelise koostöö
arendamises.

Eesti merevägi on arenenud tunnustatud
professionaalseks partneriks NATO
miinitõrjealases koostöös.

9.

Merekommunikatsioonide
ohutuse tagamine:
- meetmete rakendamine
katastrooﬁde ennetamiseks merel ja rahuaja
miinitõrjeoperatsioonide läbiviimise tõhustamine ja arendamine.

Eesti vetes toimusid regulaarselt nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised miinitõrjeoperatsioonid. Eesti liitus Rootsi, Saksamaa, Poola,
Taani ja Baltimaade koostööalgatusega BOSP
(Baltic Ordnance Safety Board), mille eesmärk
on koguda ja jagada informatsiooni ajalooliste
miinileidude (Historical Ordnance) kohta, ning
suurendada merendusohutust Läänemerel.

5.

6.

Osalemine elanikkonna
10. kaitsetahte kasvatamisel.

Koostöö Kaitseliidu Tallinna malevaga.
Osalemine riigikaitselistes ja merendusalastes
ettevõtmistes.

Allikad: Autor; Saimla 2016; Baltic Naval Ordnance Board. 04.02.2014. <https://portal.
helcom.ﬁ/meetings/SAFE%20NAV%204-2014-126/Practical%20Information/Presentation
-3%20Baltic%20Ordnance% 20Safety% 20Board.pdf> (20.08.2016).

Kaptenleitnant LIIVO LAANETU
NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ühendoperatsioonide ohvitser

EESTI MEREJÕUDUDE
ALLOHVITSERID 1920–1939
Taavi Urb

ÜLEVAADE. Artikkel tutvustab Eesti Merejõudude allohvitseride rolli ja allohvitserkonna olemust aastatel 1920–1939. Merejõudude allohvitser oli üldjuhul
üleajateenijast erialaallohvitser. Ajateenijad jõudsid allohvitseri auastmesse harva ja
riviallohvitserid olid erialaallohvitseridega võrreldes suures vähemuses. Erialaallohvitseride ülendamisel väärtustati eelkõige väljaõpet ja teenistuskogemust. Allohvitseride väljaõpet üritati alustada juba Vabadussõja ajal, kuid aktiivse sõjategevuse
tõttu polnud selleks eriti võimalusi. Pärast Vabadussõda tekkis demobiliseerimise
järel Merejõududes suur puudus kogenud erialaallohvitseridest, mida üritati mitmel
moel korvata. Muuhulgas korraldati kaks jungide kursust alaealistele vabatahtlikele,
kellest paljud jäid teenistusse kuni 1940. aastani. Üsna kiiresti loodi rivi- ja erialaallohvitseride kursustega korrapärane väljaõppesüsteem. Saavutatud väljaõppetaset
hoiti ja tõsteti täienduskoolituste ja erialaste võistlustega.
Võtmesõnad: merejõud, allohvitserid, allohvitseride väljaõpe
Keywords: Estonian Navy, petty officers, petty officers’ training

1. Merejõud 1918–1939
Allohvitserid moodustavad sõjaväe selgroo. Mereväes on allohvitserid eelkõige oma valdkonna spetsialistid. Kui „generalistidest“ ohvitserid näevad
suurt pilti ja teavad, mida teha, siis allohvitserid tunnevad peensusteni oma
eriala või konkreetset laeva, st teavad, kuidas teha. 1929. aasta meremäärustik kirjeldab allohvitsere kui väärilist vahelüli ohvitseride ja madruste vahel.
Allohvitserid pidid olema ohvitseride abistajaid madruste väljaõpetamisel,
kasvatamisel ja distsiplineerimisel, nende kohustus oli ka laeva mehhanismide järelevalve ja hooldamine.1
Enne kui jätkata Eesti Merejõudude allohvitserkonda puudutavate
spetsiifiliste küsimustega, on vaja teada tausta. Aastatel 1918–1939 muutus
Merejõudude struktuur korduvalt. Merejõudude juhatajale allus viis iseseisvat üksust:

1

ERA 527.1.991: 102–103.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 196–222.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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Merejõudude Juhatus,
Mereväe Ekipaaž (alates 1931 Mereväe Õppekompanii),
Merelaevastiku Divisjon (kuni 1925 Läänemere Laevastiku Divisjon),
Peipsi Laevastiku Divisjon,
Merekindlused.2

Merejõudude Juhatus koosnes Merejõudude Staabist, Meresidest, Merejõudude Baasist ja Sõjasadamast. Igal üksusel olid oma ülesanded:
• Merejõudude Staap abistas merejõudude juhatajat, kogus talle teavet, valmistas ette ja edastas käske, valmistas ette õppusi ja operatsioone ning
tegi muud personali- ja korraldustööd.
• Mereside tagas side mereväe üksuste vahel ja sidealase väljaõppe.
• Merejõudude Baas tegeles laevade, relvade ja muu tehnika remondiga.
• Sõjasadam tagas laevade varustamise ja ohutu seismise sadamas ning
hoolitses sadamarajatiste korrasoleku eest. Sõjasadamale allusid abilaevad
(pukserid, jäälõhkujad, sidelaevad jt) ja tuukrid.3
Mereväe Ekipaaž (kuni 1. novembrini 1919 Mereväe Tagavararood) tegeles
väljaõppe ja vahiteenistusega. Kuni 1938. aastani tegutses selle juures ka
Mereväe Ekipaaži kohus, kus arutati kõigi mereväelaste distsiplinaarsüütegusid. Kuni 1927. aastani õpetati ekipaažis nii noorsõdureid, allohvitsere
kui ka erialaspetsialiste. Alates 1928. aastast hakati erialast väljaõpet korraldama igas üksuses eraldi ja ekipaaž tegeles edaspidi ainult noorsõdurite rivilise väljaõppe, riviallohvitseride koolitamise ja kaadrimereväelaste rivilise
täiendusõppega. 1931. aastal nimetati Mereväe Ekipaaž ümber Mereväe
Õppekompaniiks. 1939. aastal allutati senine iseseisev üksus Merelaevastiku Divisjonile.4
Ekipaaži sisemine struktuur oli üsna muutlik. Sel ajal, kui kursusi ei
korraldatud, koosnes see ülemast, tema adjutandist, töökompaniist ja käputäiest ohvitseridest, allohvitseridest ja instruktoritest. Õppekursuste ajaks
moodustati ekipaažis õpperühmad ja -kompaniid, aastatel 1923–1926, kui
noori oli palju ja kursus kestis kaua, isegi 3–4-kompaniiline Noorte pataljon. Suuremate kursuste ajaks komandeeriti ekipaaži ohvitsere ja allohvitsere

2
3
4

Õun, Mati 2001. Eesti sõjavägi 1920–1940. Tallinn: Tammiskilp, lk 77–79. [Õun 2001b]
ERA 527.1.196: 5–7; Õun 2001b, lk 77–79.
ERA 527.1.1496; ERA 527.1.1522; ERA 527.1.1563; ERA 527.1.1624.
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mujalt Merejõududest.5 Mereväe Ekipaaž (Mereväe Õppekompanii) toimis
ka depoona, kuhu suunati need mereväelased, kellele hetkel rakendust ei
leitud. Kui 1933. aastal müüdi hävitajad Vambola ja Lennuk, komandeeriti
meeskonnad, kes üle jäid, kõigepealt Mereväe Õppekompaniisse ja alles seejärel tehti valik, keda hakata koolitama Suurbritanniast ostetavate allveelaevade jaoks või keda mujale saata.6
Merelaevastiku Divisjoni (kuni 1925. aastani Läänemere Laevastiku
Divisjon) kuulusid kõik Läänemerel baseeruvad lahingulaevad. 1920. aastal olid nendeks hävitajad Wambola ja Lennuk, suurtükilaevad (ka suurtükipaadid) Lembit, Meeme ja Mardus, tanker Naftalaev 1 ja abilaev Ruhno.
1939. aastal koosnes Merelaevastiku Divisjon torpeedopaadist Sulev, allveelaevadest Kalev ja Lembit, miiniveeskajatest Ristna, Suurop, Keri ja Vaindlo
ning suurtükipaatidest Laine ja Mardus.
Peipsi Laevastiku Divisjoni kuulusid suurtükipaadid Ahti ja Tartu (veel
kolm väiksemat laeva olid reservis). Selle väikesearvulise (napilt 50 meest)
divisjoni alluvus oli keeruline. Administratiivselt allus divisjon Merejõudude
juhatajale, operatiivselt II Diviisi ülemale, tagalateenistus käis Merejõudude
Baasi, toitlustamine Kuperjanovi Partisanide Pataljoni ja meditsiiniline teenindus Ratsarügemendi kaudu.7 Sellest sündis Peipsi Laevastiku Divisjoni
mereväelaste hüüdnimi – ratsamadrused.
Merekindlused moodustasid Merejõudude kõige löögijõulisema osa.
1939. aastal allusid Merekindluste staabile Naissaare, Aegna ja Suurupi
komandantuurid kokku 14 rannapatareiga, lisaks 13 vaatlus-mõõdupunkti.
1939. aastal kuulus Merekindluste rahuaegsesse koosseisu 656 meest (Merelaevastiku Divisjonis ja Peipsi Laevastiku Divisjonis samal ajal kokku ainult
303 meest).8 Merekindlustel oli oma õppekomando, kus õpetati nii noorsõdureid kui ka erialaspetsialiste. Kuni 1939. aastani kanti Merekindlustes
üldjuhul maaväe vormi ja kasutati maaväe auastmeid.

5

ERA 527.1.1551; ERA 527.1.1563; ERA 527.1.1570; ERA 527.1.1576; ERA 527.1.1595;
ERA 527.1.1599. Liikane, H. 1935. Mereväe Õppekompanii. – Merendus, nr 6, lk 181–183
[Liikane 1935]
6
Kokk, Ragnar 2006. Eesti Merejõudude allveelaevad ja allveelaevnikud. Tartu: Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutused, lk 32. [Kokk 2006]
7
ERA 527,1,1613, 29; Õun 2001b, lk 79.
8
Õun, Mati 2001. Eesti merekindlused ja nende suurtükid 1918–1940. Tallinn: Tammiskilp.
[Õun 2001a]
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2. Üleajateenijad Merejõududes
1920.–1930. aastate Eesti Kaitsevägi oli ajateenijate armee. Ajateenistuse
pikkus fikseeriti esmakordselt 1926. aasta kaitseväeteenistuse seadusega.
Seni olid ajateenijad teenistusest vabastatud tavaliselt pärast kahte aastat,
jalaväelased ka varem, eeldusel et nad olid väljaõpet saanud kaks suve. Uus
kaitseväeteenistuse seadus kehtestas ajateenistuse pikkuseks mereväes ja
merekindlustes 24 kuud, kõigis teistes väeliikides 18 kuud. Juba 1927. aastal vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus lühendas ajateenistust jala-, ratsa- ja suurtükiväes 12 kuuni, kõigis teistes väeliikides,
seega ka mereväes, 18 kuuni.9
Ajateenijal oli võimalus läbida allohvitseri väljaõpe ja ta võidi määrata
allohvitseri ametikohale, kuid väga harva ülendati ta allohvitseri auastmesse.
See võimalus aastate jooksul vähenes – kui 1920. aastate algul kohtab teenistusest vabastamise käskkirjades veel üksikuid ajateenijatest vanemallohvitsere, siis pärast teenistusaja lühendamist 1927. aastal muutus harvaks isegi
ajateenija nooremallohvitseriks ülendamine. Eelkõige erialaallohvitseridelt
eeldati teatud teenistuskogemust, mida ajateenijail oli oma teenistusaja jooksul raske saada. Seetõttu olid Merejõudude allohvitserid tavaliselt üleajateenijad.
Pärast Tartu rahu sõlmimist alustati Rahvaväe demobiliseerimisega. Jaanuariks 1921 oli sõjaaegsest 75 000 mehest rivisse jäänud ainult 18 871.10
Seejuures tekkis kaitseväes puudus väljaõpetatud kaadrist, eriti vanematest
allohvitseridest ja erialaspetsialistidest. 15. septembril 1920 kirjutas sõjaminister kindralmajor Aleksander Tõnisson valitsusele:
Demobilisatsiooni puhul lahkuwad söjawäest wanemad rahwawäelased,
kelledel on juba tubli söjawäeline ettevalmistus olemas ja jääwad teenima
kaks nooremad aastakäiku. Wanemate aastakäikude lahkumise puhul tundub
söjawäes suur puudus wilunud rühma ülematest rea teenistuses ja wanematest spetsialistidest riiwitu teenistuses. Selle puuduse körwaldamiseks oleks
soowitaw, et wöimalikult rohkem wanemaid rahwawäelasi jääks üleaja teenima kohtade peale, mida mina koosseisudes kindlaks määran.11

Eelneva valguses on mõistetav, miks juba 1920. aasta 11. aprillil oli valitsus
kehtestanud „ajutised määrused wabatahtlikult üleaja teenijate rahwawäelaste
9

ERA 527.1.1708: 108
Pajur, Ago 1999. Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, lk
79–80. [Pajur 1999]
11
ERA 31.1.440: 2.
10
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kohta“, mis lubas polguülematel üleajateenijaid nii rivi- kui rivitusse teenistusse võtta. Teenistusleping tuli sõlmida vähemalt üheks aastaks.12 Aasta
lõppedes pidi üleajateenija esitama ülemale kirjaliku taotluse kas teenistuslepingu pikendamiseks või lõpetamiseks.
Esialgu üleajateenija seisund ajateenija omast õiguslikult ei erinenud.
Erinevus oli palgas. Maa- ja lennuväes sai üleajateenija ametikohajärgset
põhipalka ja lisatasu vabatahtliku teenistuse eest 75% ametikohajärgsest
põhipalgast. Mereväes oli lisapalk 50% põhipalgast, kuid juurde tuli lisatasu
eriala eest. Toidu, riidevarustuse, päeva- ja komandeeringuraha said üleajateenijad samadel alustel ajateenijatega.
Merejõududes, kus lahkunud spetsialiste ei saanud asendada esimese
ettejuhtuvaga, oli Vabadussõja järel kaadripuudus valusam kui mujal kaitseväes. 1921. aastal seisid laevad (välja arvatud Wambola) suurema osa ajast
sadamas, peamiseks põhjuseks kaadripuudus. Suuri raskusi oli erialase väljaõppega, sest puudusid koolitajad. Kaadripuudust kurtsid oma ettekannetes
Merejõudude juhid ja sellest kirjutas ajakiri Sõdur.13 Selline olukord selgitab
4. septembril 1922. aastal vastu võetud määrust „vabatahtlikult üleajateenijate rahvaväelaste“ lisapalga kohta, millega mereväe üleajateenijate lisapalk
tõusis 80%-ni põhipalgast, samal ajal kui teistes väeliikides langes 55%-ni.
Kehtima jäi ka mereväelastele makstav lisatasu erialaste ülesannete täitmise
eest.14
Üleajateenijate olukord paranes veelgi pärast seda, kui 1923. aastal hakkas kehtima seadlus ametite nimetuste kohta Kaitseväes, mis seadis sõdurite ja allohvitseride palgaastmed vastavusse riigiteenistujate omaga ja tagas
sõduritele senisest kiirema palgatõusu.15 1924. aasta veebruaris loodi Merejõududes kõige kogenumate erialaspetsialistide jaoks instruktorite (vt edaspidi) ametikohad, mille palk lähenes ohvitseride palgale.16

12

RT 1920, 59/60: 468–469.
ERA 497,2,1012, 109–110; ERA 527,1,1467; ERA 527,1,1468, 75; G. L. 1922. Üleajateenijaist Meriwäes. – Sõdur, nr 9, lk 1–2.
14
RT 1920,151/152, 1201–1202. Valitsusele esitatud seaduseelnõus küsis sõjaminister
A. Tõnisson kõigi väeliikide üleajateenijatele lisapalka koguni 130% põhipalgast. Eelnõul
on ka peaminister Jaan Tõnissoni allkiri ja korraldus kohtuministrile seaduse Riigi Teatajas
avaldamiseks. – ERA 31.1440: 3–4. Riigi Teatajas ilmusid siiski eelnimetatud väiksemad
protsendid.
15
RT 1923, 103, 733–734.
16
1928. aastal oli instruktori kuupalk 7450 marka. Lipnik teenis samal ajal 7500, veltveebel 5000 marka kuus. Üleajateenijate palgale lisandus toiduraha 1500 marka kuus. – ERA
527,1,196, 352.
13
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1926. aasta kaitseväeteenistuse seadus eristas alalisväes ajateenijaid, vabatahtlikke, üleajateenijaid ja ohvitsere. Üleajateenijate kohta oli seaduses üks
lause: „Kodanikud, kes alalises kaitseväes tähendatud aja ärateeninud, võivad
vabatahtlikult üleajateenijana tegelikku kaitseväeteenistusse asuda, vastavas
eriseadluses ettenähtud alusel ja korras, missuguses eriseadluses ka reeglid
üleajateenijate teenistuse käigu kohta avaldatakse“.17 Lubatud eriseadlus hakkas kehtima alles 1. märtsil 1928. aastal. „Üleajateenijate teenistusseadluse“
kohaselt võis üleajateenijaks saada „aus ja laitmata elukommetega Vabariigi
kodanik, kes tunnustab põhiseadusega maksma pandud riigikorda“. Üleajateenijat pidid iseloomustama isamaaarmastus, vaprus, kohusetruudus, ausus,
kokkuhoidlikkus, kainus ja viisakus.18
Seadlus korrastas seni kehtinud ajutiste määruste ja käskkirjadega
kehtestatud olukorda. Eelkõige täpsustati teenistusse võtmise ja teenistusest
vabastamise korda ning üleajateenijate õigusi. Üleajateenijad vabastati kogukonna heaks võetavast isikumaksust, sõidupiletid olid neile tavahinnast 50%
odavamad. Puhkust hakkasid üleajateenijad saama samadel alustel ohvitseridega, perekonna abiraha ja haigustoetust samadel alustel riigiteenistujatega.
Koondamise korral oli üleajateenijatel õigus eelisjärjekorras riigiametisse
saada.19 1934. aasta üleajateenijate ja nende perekondade pensioni seadus
viis üleajateenijate pensioni samadele alustele ohvitseride ja ametnikega.20
Seni maksti üleajateenijatele pensioni ainult teenistuskohustuste täitmisel
tekkinud töövõimetuse korral.21 Uus seadlus väärtustas pikaajalist teenistust.
Kolmeaastase pideva teenistuse eest tuli üleajateenijale maksta ühekordset
preemiat kolme kuu palga ulatuses, kümneaastase pideva teenistuse eest kuue
kuu palga ulatuses. Eelnevat arvestades on loomulik, et üleajateenijad moodustasid oma väärtusest teadliku ja kokkuhoidva kildkonna, kus üleajateenija
staatus oli olulisem kui allohvitseri või sõduri auaste.
Kirjeldatud meetmed aitasid mereväel personalipuudust leevendada. Väike
kaadripuudus püsis siiski kuni Nõukogude okupatsioonini. Nii oli 1926. aastal Merejõududes ametikohti ette nähtud 1614, kusjuures 40 oli mehitamata.
1939. aasta aprillis olid vastavad arvud 1419 ja 27.22 1939. aastal hakkas kehtima pikalt ette valmistatud allohvitseride ja sõdurite teenistuskäigu seadlus,

17
18
19
20
21
22

RT 1926, 43: 473–491.
RT 1928, 19: 97.
RT 1928, 19: 97.
RT 1934, 27: 122.
ERA 527.1.196: 248–250.
ERA 527.1.1515; ERA 527.1.1615
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mis mh kaotas lohiseva väljendi „üleajateenija“, seda asendasid „kaadrisõdur“ ja „kaadriallohvitser“.23

3. Riviallohvitserid
Tuleb teha vahet rivi- ja erialaallohvitseridel. Rivilised ametikohad laiemas
tähenduses olid kõik need, millelt eeldati suuremat või vähemat lahingutegevuses osalemist. Rivilistel ametikohtadel pidid teenima sõdurid (mitte
tsiviilisikud). Laevadel olid kõik ametikohad rivilised.
Kitsamas tähenduses – mis on tähelepanu all ka selles artiklis – tähistas
riviline või riviametikoht teenistust, kus ei tegeldud konkreetse erialaga, vaid
teiste sõdurite juhtimise ja distsiplineerimisega. Riviallohvitserid olid alama
astme juhid ja nende käsu alla antud sõdurite distsiplineerijad, kes tegelesid
noorsõdurite väljaõppe ja kasvatusega. Merejõudude ujuvkoosseisus olid riviallohvitserid esindatud tagasihoidlikult. II klassi laevadel (hävitajad Lennuk
ja Vambola, suurtükilaevad Lembit ja Tasuja ning torpeedopaat Sulev) olid
riviametikohad ainult veltveebel,24 kuni kolm vahivanemat (juhtisid vahi
tööd)25 ja kuni kuus jaoskonnavanemat (juhtimise hõlbustamiseks jaotati
vahid kaheks võrdseks jaoskonnaks). Samal ajal oli hävitajal Lennuk ohvitsere 9, allohvitsere 56, madruseid ja spetsialiste 93. Väiksematel laevadel oli
riviametikohti veelgi vähem.26

23

RT 1939, 24: 182. Sama seadlusega nimetati üleajateenijate kogud ümber allohvitseride
kogudeks. Merejõudude üleajateenijate koondkogu loodi juba 1926. aastal. Järgmisel aastal
vastu võetud üleajateenijate kogude põhikiri sätestas, et tegemist oli Kaitseväe asutustega,
mille põhikirjaline eesmärk oli „üleajateenijate koondamise ühemeelseks isamaaliseks pereks,
nende seltskondlise ja sõjaväelise kasvatamise ja arendamise ning nende majanduslise omaabi“ (RT 1927, 112: 1224–1230). Ühest küljest oli tegu üleajateenijate institutsiooni tunnustamisega riigi poolt: kogud võimaldasid üleajateenijatel oma huvisid väljendada ja kaitsta.
Teisest küljest oli kogudel ka kontrollifunktsioon: kogud seoti tihedalt kaitseväega ja eriti
üksusega, mille juurde nad loodi.
24
Veltveebel (1939. aastast kompanii vanem) oli kompanii esimene allohvitser ja kompaniiülema lähim abiline distsipliini ja varustuse küsimustes. Juriidiliselt moodustasid ka sõjalaeva
madrused ja allohvitserid kompanii, sellest ka veltveebli ametikoht.
25
Laeva meeskond jaguneb vahtideks. Tavaliselt on vahte kaks või kolm. Kõigi erialade
sõdurid ja allohvitserid jaotatakse võrdselt vahtide vahel. Vahid on vaheldumisi teenistuses
ja puhkavad, vahetades üksteist välja. (Seda nimetatakse vastavalt vahiks ja vabavahiks.) Sel
moel saab laev pikka aega vahetpidamata tegevuses olla, ilma et meeskond ära väsiks. Ainult
lahingus ja häirete ajal on kõik vahid korraga tegevuses.
26
ERA 527.1.995; ERA 527.1.1491.
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Veltveeblile allusid kõik laeva allohvitserid ja madrused, välja arvatud
instruktorid. Veltveebel tegeles distsipliini, meeskonnaliikmete varustuse ja
vahiteenistuse korraldamisega. Veltveebli ametikohta loeti madalamaks instruktori, aga kõrgemaks vanemallohvitseri omast. Väiksematel laevadel veltveebli kohta ei olnud ja tema ülesannetega tegeles pootsman (tekimeeskonna
ülem).27 Veltveeblile ja tema kaudu esimesele ohvitserile (komandöri abile)
allusid ka vahivanemad ja jaoskonnavanemad.28
Mereväe kaldaüksustes oli riviallohvitsere rohkem. Mereväe Ekipaažis
(Mereväe Õppekompaniis) olid nende ülesanded lähedased maaväe allohvitseride ülesannetele. Jaoülemad, rühmavanemad ja veltveeblid juhtisid õppekursuste jagusid ning abistasid ohvitsere rühmade ja kompaniide juhtimisel.
Selleks, et noortekursustel oleks tagatud distsipliin, komandeeriti kursuste
ajaks ekipaaži allohvitsere juurde mujalt Merejõududest, eelkõige laevadelt
(näiteks aastatel 1924–1927 10 kuni 15 allohvitseri ja 4 kuni 14 ohvitseri).29
Merekindlustes oli igas patareis üks veltveebel. Riviallohvitseride ametikohad olid ka Merekindluste õppekomandos.30 Meresides tegutsesid riviallohvitserid peamiselt postivanematena (vanemallohvitseri ametikoht), Merejõudude Baasis ja Sõjasadamas ladude, komandode ja meeskondade ülemate
ja vanematena.31

4. Erialaallohvitserid
Erinevalt maaväest oli mereväes enamik sõdurite ja allohvitseride ametikohti
erialaametikohad. Erialaallohvitserid olid eelkõige kindla eriala spetsialistid,
kes tegelesid mehhanismide käsitsemise ja hooldusega. Vanemas auastmes
erialaallohvitseridel, eelkõige instruktoritel, oli ka juhi ja pedagoogi funktsioon: nad juhtisid teiste erialaallohvitseride ja madruste tööd ning hoolitsesid nende erialase täienduskoolituse eest.

27
28
29
30
31

ERA 527.1.995: 133–140.
Ibid.
ERA 527.1.1496; ERA 527.1.1505; ERA 527.1.1511.
ERA 527.1.1595.
ERA 527.1.1490
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Tabel 1. Erialad mereväe laevadel vastavalt 1929. aasta meremäärustikule32 (kirjaviis muutmata)
rivi allohvitserid
teki madrused
üld ala

puusepad
maalrid
tuukrid
kornistid

artilleeria ala
teki ala

miini-torpeedo ala

komendoorid
galvanöörid
minöörid
torpedistid
roolurid

navigatsiooni ala

signalistid
raadiotelegrafistid
kirjutajad

administratiivala

varahoidjad
kokad

sanitaarala

velskrid ja sanitarid
masinistid

mehaanika ala

masina ja ruumi ala

elektrikud
motoristid
ruumimasinistid

katlaala

kütjad

Merejõudude ujuvkoosseis jagunes erialade vahel (vt tabel 1). Tekimeeskond (n-ö üldala – tekimadrused, puusepad, maalrid, tuukrid ja kornistid)
käitas ja hooldas pootsmani juhtimisel sildumisotsi, tekimehhanisme ja
paate. Komendoorid ja galvanöörid käsitsesid ja hooldasid laeva suurtükke
ja käsitulirelvi. Minöörid ja torpedistid käsitsesid ja hooldasid laeva ülesannetest olenevalt torpeedosid, meremiine, süvaveepomme, miinitraale
ja kõiki nende juurde kuuluvaid mehhanisme. Roolurid seisid roolivahis:
hoidsid laeva kästud kursil ning hooldasid rooli ja masintelegraafiga33 seotud
32

ERA 527.1.991: 2–3
Masintelegraafi abil edastab vahiohvitser oma käsud laeva kiiruse kohta masinameeskonnale.
Masinameeskond reguleerib vastavalt käsule peamasina pöördeid rohkemaks või vähemaks.
33
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mehhanisme. Signalistid tegelesid optilise sidepidamisega (signaallippude
ja valgusmorse abil) ning hoolitsesid signaalvahendite ja laevatulede korrasoleku eest. Raadiotelegrafistid tegelesid raadiosidega ja hoolitsesid sidetehnika korrashoiu eest. Masinistid ja motoristid käitasid ja hooldasid laeva
pea- ja abimasinaid34 ning paadimootoreid. Elektrikud käitasid ja hooldasid
laeva generaatoreid ning hoolitsesid kogu juhtmestiku ja elektrimehhanismide korrasoleku eest. Pisut kummalise ametinimetusega ruumimasinistid
hooldasid kogu laeva torustikku, pumpasid ja ventiile, mis ei kuulunud otseselt masinate ega katelde juurde. Nemad olid ka peamised spetsialistid lekke
kõrvaldamisel. Kütjad käitasid ja hooldasid laeva katlaid.35
Merejõudude kaldaüksustes olid erialad nimeliselt samad, kuid ametikohtade ülesanded võisid olla erinevad. Siin võis olla ka nn rivituid ametikohti
(1939. aastast alates administratiiv-ametikoht), kus töötasid eelkõige tsiviilisikud (vahel ka sõdurid). Merejõudude Staabi 1922. aasta ringkiri nr 41
loetleb Merejõudude kaldaüksustes järgmised rivitud ametikohad (kirjaviis
muutmata): „kirjutaja, litografist, varahoidja, velsker, sanitar, kokk, puusepp,
muusekant, lukusepp, rätsepp, hobuserautaja, sepp, sadulsepp, treial, kingsepp, hobusemees, montöör, motori mehaanik, autojuht“.36
Merekindlustes olid erialadest enim esindatud komendoorid ja signalistidkaugusemõõtjad. Neist esimesed käsitsesid suurtükke, teised mehitasid helgiheitjaid ja vaatluspunkte ning määrasid ja edastasid suurtükimeeskondadele
sihtmärkide asukoha. Meresides oli kõige rohkem raadiotelegrafiste ja signaliste. Enamik neist mehitas kuni paarikümmet sideposti Eesti rannikul ja
saartel, väiksem osa korraldas sidealast väljaõpet.
Merejõudude Baasis oli enim mehaanika ja relvastuse erialade esindajaid,
kes tegelesid nii laevade kui ka relvastuse remondiga. Sõjasadam oli erialade
poolest teistest kirjum. Sõjasadamale allusid nii abilaevad, tuukrid kui ka
mitmed laod, kus tegutses peaaegu kõigi erialade esindajaid.

5. Allohvitseride auastmed
Auastmed loovad sõjaväe sisemise hierarhia, jagades sõdurid auastmelt nooremateks ja vanemateks. Auastmest saab välja lugeda sõduri väärtust, auaste
näitab, milline on tema väljaõpe ja kui pikk teenistuskogemus. Ametikoht (ka:
34

Peamasin käitab sõuvõlli kaudu sõukruvi ja viib laeva edasi. Kõiki teisi mootoreid, mis
laeva edasi ei vii, nimetatakse abimasinateks.
35
ERA 527.1.991: 102–160.
36
ERA 527.1.123: 82.
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ametiaste) määrab kindlaks sõjaväelaste ülesanded ja nendevahelised alluvussuhted. Ametikohad jagavad sõdurid ülemateks ja alluvateks (vanemas kõnepruugis käsualusteks) auastme alusel. Rivitutel ametikohtadel auastmeid ei
olnud, kuid neil võisid olla erinevad ametiastmed (näiteks kirjutaja, vanemkirjutaja ja kirjutaja-veltveebel).
Üldjuhul peaksid auastmed ja ametikohad olema omavahelises korrelatsioonis. Mingil ametikohal teenimine eeldab teatud auastme (st oskuste ja
teenistuskogemuse) olemasolu. Teatud ametikohal teenimine võib olla eelduseks järgmise auastme saamisel, andes auastme saamiseks vajaliku teenistuskogemuse. Alati auastmete ja ametikohtade korrelatsioon ei toimi. Küllalt
sageli ei leidu mingi ametikoha täitmiseks sobivas auastmes sõjaväelasi ja
tavaliselt määratakse siis kõrgemale ametikohale madalamas auastmes sõjaväelane. Harvem antakse sõjaväelasele ametikohale vastav ajutine auaste.
Kui käärid auastme ja ametikohale esitatavate nõuete vahel on väga suured
(näiteks tsiviilisik sõjaväelase ametikohal või allohvitser ohvitseri ametikohal), määratakse ametikohale kohusetäitja (okupatsioonieelses kaitseväes
kasutati nimetust ajutine kohusetäitja).
Auastmed Kaitseväes kehtestati Sõjavägede Ülemjuhataja päevakäsuga
27. märtsil 1919. aastal. Enne seda eristati mereväelasi ametikohtade (ametiastmete37) järgi. Esialgu muudeti auastmeid üsna tihti. Püsiv süsteem kujunes
välja 1924. aastaks ja kestis sellisena 1939. aastani (vt tabel 2).
Mereväes kattusid auastmete nimetused osaliselt ametikohtade nimetustega. Näiteks „kütja“, „komendoor nooremallohvitser“ ja „veltveebel“ võisid
tähistada nii auastet kui ka ametikohta. Mitte iga kord ei teeninud vastavas
auastmes sõdur ettenähtud ametikohal, näiteks võis veltveebli ametikohal
teenida rivi vanemallohvitser, komendoor nooremallohvitseri kohal komendoor ja kütja kohal II järgu madrus. Harvem tuli ette, et sõdur vahetas eriala, näiteks signalist-kaugusemõõtjast sai komendoor, aga tema auaste n-ö
ei jõudnud järele. Eri dokumentides kasutati kord auastmeid, kord ametiastmeid, kohati aga mõlemaid paralleelselt. Näiteks võis Merejõudude juhataja
kahes käskkirjas ja mõnikord ka samas käskkirjas ülendada mereväelasi nii
auastmes kui ka ametiastmes. Merekindlustes kasutati kuni 1939. aastani
maaväe auastmeid. Segadusest andis tunnistust näiteks see, et 1934. aastal
pidasid Merejõudude Staap ja Kaitsevägede Staap omavahel kirjavahetust, et
saada selgust kuue mereväe allohvitseri õiguspärases auastmes.38
37

Lühikest aega oli kasutusel süsteem, kus ametikohad seati universaalsesse astmestikku,
ilma et auastmeid otseselt eksisteeriks.
38
ERA 635.2.3: 181–182.
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Tabel 2. Mereväe ja maaväe auastmed 1919–194039 40 41 42 43 44 45 46 47
27.03.1919
Merevägi
gardemariin

–

1924–1939
Merevägi
ohvitseri
asetäitja39

Maavägi

1939–1940
Merevägi

Maavägi

ohvitseri
asetäitja
vanemveebel40

vanemveebel

instruktor

–

veebel

veebel

pootsman,
veltveebel

veltveebel

nooremveebel

nooremveebel

vanemmaat

vanemseersant

vanemallohvitser

maat

seersant

reavanem, vanem nooremspetsialist
allohvitser45

nooremallohvitser

nooremmaat

nooremseersant

I järgu madrus,46
spetsialist

I järgu madrus,
spetsialist

kapral

vanemmadrus

kapral

junga, II järgu
madrus

II järgu madrus

reamees

madrus

reamees

–

noor

noor

noor

noor

41

veltveebel,
masinate vanem,
pootsman,42
katelde vanem

reaülem, ülem
spetsialist43

39

vanemallohvitser44

RT 1939, 24: 182; ERA 806.1.58: 116; Limberg, Fred; Koppel, Ted 1995. Estonian army
uniforms and insignia 1936–1944. Bennington: World War II Historical Society.
40
Ohvitseri asetäitja oli nii mereväes kui ka maaväes ainult sõjaaegne auaste ja rahuajal seda
kellelegi ei antud. Vabadussõja ajal ohvitseri asetäitjaks ülendatule jäeti tema väljateenitud
auaste alles.
41
Enne Kaitseväe likvideerimist 1940. aastal kedagi sellesse auastmesse ei ülendatud.
42
Sõjaminister Jaan Sootsi seletuskiri järjekordsele auastmete muutmise eelnõule (2.11.1922)
selgitas veltveebli auastet järgnevalt „II klassi laeva kompanii allohvitser“. – ERA 31.3.2957: 2
43
1923. aasta lõpus asendati bootsmanni auaste instruktori omaga. Bootsmann viidi samale
tasemele veltveebliga. Eelpool viidatud J. Sootsi seletuskiri ütleb „bootsmanni“ kohta: „laeva
allohvitser ja instruktor“.
44
1922. aastal oli spetsialist eraldi auaste I järgu madruse ja nooremallohvitseri vahel. 1923.
aastal viidi spetsialist samale tasemele I järgu madrusega. J. Sootsi auastmete muutmise eelnõu
(2.11.1922) selgitas spetsialisti auastme tähendust järgnevalt: „erialal teeniv madrus, kelle
järelvalvel teatavad mehanismused“. Spetsialist oli niisiis auastme üldnimetus. Täpne auastme
nimetus sõltus erialast, näiteks kütja, galvanöör, kirjutaja vm.
45
J. Soots kirjutab: „eriala allohvitser“
46
J. Sootsi seletuskiri teatab nooremallohvitseri kohta: „laeva eriala meeskonna väiksema
üksuse juht.“
47
Siinkohal annab J. Soots seletuse: „Eriala õppuse lõpetanud madrus.“
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Erilise seisuse erialaallohvitseride seas moodustasid instruktorid. Muudes
väeliikides peale mereväe seda auastet ja ametikohta ei olnud. Instruktorite kohad loodi 1923. aastal, et hoida kogenud spetsialiste. Instruktoriteks
ülendati kõige pädevamad erialaallohvitserid, kes hoolitsesid laevas tehnika
korrashoiu ja erialase väljaõppe eest. Praktikuna pidid instruktorid suutma
nõustada ka teoreetilise ettevalmistuse, aga vähese kogemusega erialaohvitsere. Instruktori ametikohti oli II klassi laevas 7: tekiala instruktor (pootsman), artilleeria instruktor, miini-torpeedo instruktor, masina instruktor,
katlaala instruktor, ruumi instruktor ja elektriala instruktor. Instruktor allus
vahetult vastava eriala ohvitserile, talle allusid erialalistes küsimustes kõik
sama eriala allohvitserid ja madrused.48 Kokku oli Merejõududes instruktoreid 24–26, neist 3/4 Merelaevastiku Divisjonis.49
Instruktori ametikohta ei olnud navigatsiooni, administratiiv- ja sanitaaralal. Niisiis allusid roolurid, signalistid ja raadiotelegrafistid vahetult navigatsiooniohvitserile, kirjutajad ja varahoidjad majandusohvitserile või komandörile, kokad veltveeblile, velskrid ja sanitarid laeva arstile. II klassi laevadel
oli lisaks instruktoritele igal erialal keskmiselt kaks vanemallohvitseri, kuni
kaks nooremallohvitseri ning kuni 20 spetsialisti ja madrust. Tavaliselt määrati erialaallohvitser vastutavaks ühe või mitme konkreetse mehhanismi eest
ning tema käsutusse anti rühm spetsialiste ja madruseid, kes aitasid tal ülesannetega toime tulla.50
III klassi laevadel instruktorite ametikohti ei olnud, nende ülesandeid
täitsid vastava eriala vanemallohvitserid – igal erialal üks või kaks allohvitseri ja kaks või kolm spetsialisti ja madrust. Mõnda eriala väiksematel
laevadel ei olnud.51
Põhjaliku muutuse allohvitseride auastmetesse tõi 20. märtsil 1939
kehtima hakanud allohvitseride ja sõdurite teenistuskäigu seadlus, millega
kehtestati uued auastmete nimetused ja senine neljaastmeline (mereväes
viieastmeline) allohvitseride auastmete süsteem muudeti kuueastmeliseks.52
Allohvitseride ametikohad jagunesid ka edaspidi nelja astmesse (nooremallohvitserid, vanemallohvitserid, veltveeblid/pootsmanid ja instruktorid). Uus
süsteem ei sarnanenud enam Vene tsaaririigi omaga, vaid järgis Saksa süsteemi. See süsteem kehtis ka taasloodud Eesti Kaitseväes kuni 1996. aastani.

48
49
50
51
52

ERA 527.1.991: 104–132.
ERA 527.1.1490; ERA 527.1.1494; ERA 527.1.1601; ERA 527.1.1627.
ERA 527.1.991: 102–160.
ERA 527.1.1490.
RT 1939, 24: 182.
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6. Allohvitseride ülendamine
5. novembril 1919. aastal andis Sõjavägede Ülemjuhataja päevakäsu nr 703,
mis sätestas:
Luban sõjawäe osade ülematel riwiteenistuses seiswaid rahwawäelasi ülendada nendesse aukraadidesse, mis wastawad kohtadele, mille peale need
rahwawäelased on nimetatud. Kõiki riwiteenistuses seiswaid rahwawäelasi,
kelledel Wene sõjawäes saadud aukraadid on ja kes mitte niisuguste kohtade
peal ei ole, mis nende aukraadile wastawad, waid alamate kohtade peal, tuleb
alandada nende kohtadele wastawatesse aukraadidesse.53

Tegemist oli põhimõttelise otsusega, millest sai alguse reegel, et ametikoht
määrab auastme ja mitte vastupidi. Võib öelda, et väärtustati pigem kogemust
ja teeneid, mitte nii väga väljaõpet. Vabadussõja ajal ja esimestel sõjajärgsetel
aastatel ülendati allohvitsere auastmes üsna stiihiliselt. Omajagu segadust
tekitasid sagedased muutused auastmete süsteemis.
Allohvitseride auastmes ülendamine toimus kompanii ülema54 ettepanekul Merejõudude juhataja käskkirjaga. I järgu madruseks ja erialaspetsialistiks võisid ülendada ka II järgu laevade komandörid ja väiksemate laevade
divisjoniülemad.55 Ülendati peamiselt vabariigi aastapäeval ja Merejõudude
aastapäeval, Merekindlustes ka komandantuuride aastapäeval.
Eelkõige eeldas auastmes ülendamine teenistust järgmise auastme väärsel
ametikohal ja ülema positiivset hinnangut. Väga oluline karjääri mõjutaja oli
atestatsioon: igal aastal vahetu ülema või vastava komisjoni antav hinnang
sõduri ametioskustele ja isikuomadustele. Järgmisesse auastmeklassi (näiteks
sõdurist allohvitseriks) ülendamine eeldas asjakohase kursuse edukat lõpetamist. Erialaauastmesse või erialaametikohale ülendamiseks oli vaja läbida
vastava eriala kursus või sooritada erialakatsed. Olukorda selgitas 1922. aasta
Merejõudude Staabi ringkiri nr 227, mis teatas: „ülendamine nooremate eriteadlaste ja alamohvitseri kutseastmesse võib sündida ainult sellekohaste katsete põhjal erikomisjoni ees Merejõudude juhataja päevakäsuga avaldatud
õpekavade järgi“.56
Põhjalikumalt käsitles auastmes ülendamist 1939. aasta allohvitseride
ja sõdurite teenistuskägu seadlus. Allohvitseriks võis ülendada sõduri, kes
oli läbinud vastava kursuse ja teeninud vähemalt kolm kuud jaoülema abile
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vastaval või kõrgemal ametikohal. Erialaallohvitseriks võis ülendada ka allohvitseride kursust läbimata. Eelduseks oli vähemalt kaheksakuuline teenistus vastaval erialal, sellest kolm viimast kuud allohvitseri ametikohal,
ja katsete sooritamine. Allohvitseriks ei võinud ülendada neid, kellelt oli
võetud hääleõigus, kes olid kohtuliku uurimise all või kuriteos süüdi mõistetud, maksujõuetuid ja neid, kelle isikuomadused ei vastanud allohvitserile
esitavatele nõuetele.57
Järgmisesse auastmesse ülendamiseks pidi allohvitser teenima vähemalt
neli aastat oma senises auastmes ja vahetult enne ülendamist vähemalt ühe
aasta järgmise auastme väärilisel ametikohal. Seejuures pidid tema kahe
viimase aasta atestatsioonid olema tasemel „hea“. Vanemveebliks võis saada
kõige varem 21-aastase teenistuse järel,58 kusjuures ülendamine nõudis
head atestatsiooni kolmel viimasel aastal. Enne vanemveebliks ülendamist
tuli läbida erikatsed, erialaametikohal nõuti ka lõpetatud keskharidust.59
Täiendusallohvitsere (tänapäeva mõistes reservallohvitsere) võis ülendada
ainult vanemmaadi auastmeni.
Allveelaevnikke (ja lendureid) võis ülendada teistest kiiremini. Allveelaevniku järgmise auastme väljateenimise aega lühendati ühe kuu võrra
iga kaheksa vee all oldud tunni eest, aga kokku mitte rohkem kui ühe aasta
võrra.60
1939. aasta seadluse kohaselt toimus ülendamine edaspidi üks kord
aastas: vabariigi aastapäeval. Kuni veebli auastmeni võis allohvitseri ülendada diviisiülem (Merejõudude juhataja), vanemveebliks Sõjavägede juhataja ja sõjaminister.61

7. Allohvitseride väljaõppesüsteemi loomine
Vabadussõja ajal Merejõududes väljaõppesüsteem sisuliselt puudus. Sõltuti
Vene laevastikus või tsiviilõppeasutustes väljaõppe saanud spetsialistidest ja
erilise koolituseta, kuid piisava meresõidukogemusega praktikutest. Noormereväelased said oma koolituse kohapeal ja praktika käigus kogenenumatelt.
Tänapäeval kutsutakse seda mereväes isalt-pojale-meetodiks. Mereväe
Ekipaaž tegeles toona pigem tulevaste mereväelaste kokku kogumisega,
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toimides nii omalaadse depoona, ja vahiteenistusega, kus sõdurile anti ainult
esmane väljaõpe.62
Siiski üritati Merejõududes juba 1919. aasta talvel käivitada erialast
täienduskoolitust. Paari kuu vältel63 tegutses hävitaja Lennuk komandöri,
vanemleitnant Georg Veigelini ja mitšman Evstafi (pärast eestistamist Eustaatsius) Miido juhtimisel Sõjalaevastiku Eriteadlaste Kool. Peamiselt saksa
ja vene rahvusest Vene mereväe kaadriohvitserid õpetasid seal eesti meremeestele sõjalisi aineid: suurtüki-, miini-, torpeedo- ja signalisatsiooniala
ning laevaehitust. Need, kes polnud varem üldse relvajõududes teeninud,
pidid lisaks läbima kahenädalase riviõppuse Mereväe Ekipaažis. Kui jää
Soome lahel sulas ja mereoperatsioonid jälle võimalikuks muutusid, kursus
lõpetati. Kuigi esialgu kavatseti kursuse lõpetanud ohvitserideks ülendada,
sai 18 lõpetanut ohvitseri asetäitja auastme.64
Kohe pärast sõda hakati Merejõududes käivitama oma erialaspetsialistide ja allohvitseride väljaõpet. Esialgu toimus see üsna stiihiliselt, peamiselt
talviste kursuste näol. Puudus oli kõigest: õpikutest, eeskirjadest, väljaõppevahenditest ja koolitajatest.65 Esialgu puudus ühtne arusaam, milline väljaõppesüsteem oleks mereväe jaoks kõige otstarbekam. Vaidlused neis küsimustes jõudsid 1922. aastal ajakirja Sõdur veergudele, kus pseudonüümi
Ambassador (võimalik, et Aleksander Varma) kasutaja kritiseeris 1921/1922.
aasta talvel korraldatud kursusi ja soovitas luua selle asemel mereväe allohvitseride kooli, kus väljaõpe kestaks 5–8 kuud. G. L. (tõenäoliselt Georg
Lagus) kaitses talviseid lühikursusi ja väitis, et pikaajalised kursused suvel
jätaks laevad meeskonnata.66
Süstemaatiliselt hakati Merejõududes väljaõppega tegelema 1922. aasta
kevadel. Selleks ajaks olid valminud õppekavad erialaspetsialistide ja allohvitseride koolitamiseks ning riviallohvitseride väljaõppeks. Õppekavad
kinnitas Merejõudude juhataja. Väljaõpe toimus Mereväe Ekipaažis. Erandiks olid sädetelegrafistid (raadiotelegrafistid) ja gaasikaitse spetsialistid.
Esimesi koolitati algul Inseneriväe sädetelegraafi roodus ja hiljem Sidepataljonis, teisi Pioneerpataljonis.
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8. Erialakursused
Merejõudude erialakursused koosnesid kahest semestrist. Esimese semestri
läbisid ajateenijad noortekursusel. Pärast kursuse läbimist ülendati noormereväelased II järgu madrusteks ja saadeti teenistuskohtadesse. Hea teenistuse korral oli neil võimalik tõusta vastava eriala spetsialistiks. Erialakursuse
teine semester oli mõeldud erialaallohvitseride ettevalmistamiseks ning enamasti võeti sinna üleajateenijaid, kuid sekka juhtus ka ajateenijaid. Kui esimesel semestril õpetati eelkõige töövõtteid ja mehhanismide käsitsemist ning
vähem nende ehitust, siis teine semester oli teoreetilisem: seal korrati lühidalt
üle esimese semestri teemad ja selgitati senisest põhjalikumalt mehhanismide
ehitust, tutvustati füüsikat ja vajalikke arvutusi. Teise semestri läbimine ei
andnud automaatselt allohvitseri auastet, vaid ainult õiguse teenida allohvitseri ametikohal.
Erialaallohvitseriks võis saada ka kursust läbimata, kui nõutavad teadmised ja oskused olid omandatud tsiviilõppeasutuses või igapäevase teenistuse käigus ja sooritatud erialakursuse teise semestri eksam. Mõlemal puhul
oli ülendamise eelduseks teenistus vastaval ametikohal ja komandöri esildis.
1927. aastal lõpetati ajateenijate erialane väljaõpe Mereväe Ekipaažis.
See hakkas toimuma Meresides, Merejõudude Baasis, Sõjasadamas, Merelaevastiku Divisjonis ja Peipsi Laevastiku Divisjonis eraldi peamiselt isaltpojale-meetodil vastava eriala ohvitseride ja instruktorite juhtimisel. Muutuse
põhjuseks oli üleminek 18-kuulisele ajateenistusele ja ajateenitusse kutsumisele kahel korral aastas senise ühe korra asemel. Merejõududes leiti, et
tekkinud olukorras on noortekursus liiga pikk ja noored ei jõua seda enne
navigatsioonihooaja algust läbida. Kursust otsustati lühendada ja piirduda
ainult rivilise väljaõppega, eriala pidid noormadrused omandama juba uues
teenistuskohas töö käigus. Ühes madruste erialase väljaõppega läks Mereväe
Ekipaažist ära ka allohvitseride ja üleajateenijate erialane väljaõpe. Koordineerima hakkas seda Merejõudude Staap ja läbi viima erinevad allüksused.67
See ei olnud siiski täielik tagasiminek Vabadussõja aega. Noormadruste
erialane väljaõpe, kuigi paralleelselt igapäevase teenistusega, pidi toimuma
Merejõudude Staabi koostatud õppekavade alusel. Erialaallohvitseride koolitamiseks korraldati eraldi kursusi, aga mitte enam Mereväe Ekipaažis,
vaid eespool mainitud teistes üksustes. Senine kahe semestri süsteem jäi
püsima. Igal kevadel ja sügisel tuli kokku Merejõudude juhataja käskkirjaga
erialaohvitseridest moodustatud komisjon, et võtta vastu mõlema semestri
67
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lõpukatsed. Erialaspetsialist pidi olema omandanud teadmised õppekavas
ettenähtud mahus kas erikursusel, tsiviilõppeasutuses või igapäevase teenistuse käigus. 68
Võimalik, et väljaõppetase ei langenudki, aga segadust tekitas uus süsteem küll. Näiteks õpetati nüüd suurtükiväelasi eraldi Merekindlustes, Merelaevastiku Divisjonis ja Merejõudude Baasis ning masiniste Merelaevastiku Divisjonis, Merejõudude Baasis ja Sõjasadamas, mille jaoks tuli leida
instruktorid, ruumid ja väljaõppevahendid. Kõige raskemini elas muutusi
läbi Merejõudude Baas. Veel aastaid hiljem nuriseti selle tegevusaruannetes
suurenenud töökoormuse üle.69
1935. aastast võib jälle märgata väljaõppe koondumist. Merejõudude
Baasis enam väljaõppega ei tegeldud, baas sai juba väljaõpetatud kaadri
Merelaevastiku Divisjonist. 1939. aastal allutati Mereväe Õppekompanii
Merelaevastiku Divisjonile ja suur osa erialasest väljaõppest koondati sinna.70
Merekindlused käisid erialase väljaõppe vallas ülejäänud Merejõududega
võrreldes pisut teist jalga. Ajateenijad said seal noortekursusel algusest peale
ainult rivilise väljaõppe. Erialane väljaõpe järgnes alles pärast vastavale
ametikohale määramist kohapeal. Eriala-ametikohti ja erialasid oli Merekindlustes vähem kui mujal Merejõududes. 1924. aastal said erialase väljaõppe ainult telefonistid, elektrikud ja galvanöörid.71 Järgmistel aastatel hakati
koolitama ka komendoore.72 Merekindluste üleajateenijad said oma erialase
koolituse osalt samuti kohapeal, aga päris paljud saadeti ka Allohvitseride
Kooli ja Sõjaväe Ühendatud Õppeasutusse, peamiselt õppekompaniisse (st
jalaväe erialale) ja suurtükimeistri, harvem kuulipilduri-instruktori erialale.

9. Riviallohvitseride kursused
Merejõudude riviallohvitseride koolitusega alustati samuti 1922. aastal ja
need toimusid Mereväe Ekipaažis. Väljaõpet tegid ekipaaži ohvitserid ja
allohvitserid. Erinevalt erialaallohvitseridest ei koolitatud riviallohvitseridest spetsialiste, vaid sõdurite juhte ja kasvatajaid. Põhitähelepanu pöörati
relva- ja laskeõppele, määrustikele ja jalaväetaktikale. Merenduslike teemade
(navigatsiooni alused, tekitööd ja laevahäired) osa oli väiksem. Väga suurt
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rõhku pöörati allohvitseri kui juhi ja koolitaja ettevalmistamisele. Iga päev
määrati õppurite seast vastutajad, kes pidid teenistuses ja harjutustel tegutsema jaoülemate ja rühmavanematena. Ette olid nähtud õpilasharjutused: õpilased pidid ise tunnid ette valmistama ja neid ülejäänud kursusele pidama. Ka
riviallohvitserid ei saanud oma allohvitseri auastet kohe pärast kursust, vaid
nad ülendati esmalt I järgu madruseks ja määrati riviallohvitseri ametikohale.
Edasine ülendamine järgnes asjaomase ülema ettepanekul.73
Esialgu kestis riviallohvitseride kursus kolm kuud ja seda korraldati kaks
korda aastas. 1925. aastast alates kuulus kursusesse neljanädalane merepraktika. 1926. aastal venis riviallohvitseride kursus kuue ja 1927. aastal
isegi seitsme kuuni, kuid kahanes juba 1928/1929. aasta talvel nelja ning
1929. aasta sügisel kolme kuuni. 1929. aastal loobuti ka riviallohvitseride
merepraktikast ja kursus hakkas toimuma üks kord aastas talvel.74
1932. aasta riviallohvitseride õppekava oli senisest märksa üksikasjalikum, aga samal ajal veelgi „maisem“. 390 tunnist 93 (23,8%) moodustas laskeõpe. Seejuures oli tulevane allohvitser juba noortekursusel saanud 98 tundi laskeõpet ja 1934. aastast alates sooritanud III klassi laskuri
eksami. Allohvitseride kursusel keskenduti kuulipildujatele, tulejuhtimisele
ning relvade hooldusele ja tõrgete kõrvaldamisele, sest riviallohvitser pidi
olema „teadlik ja osav relvade hooldaja tema juhatuse all olevas jaos“. Alates 1934. aastast pidi riviallohvitser kursuse lõpuks sooritama II klassi laskuri eksami. Jalaväetaktikat õpiti rühma, teoreetiliselt kompanii tasemeni.
Mereasjandusele (laevaorganisatsioon, sõjalaevade tutvustus, navigatsiooni
ja side alused) oli ette nähtud kõigest 20 tundi. Metoodiliselt oli õppekava
igati ajakohane: teooria ühitati praktikaga, kasutati iga võimalust õppurite
kui tulevaste juhtide ja instruktorite kasvatamiseks. Muudatustel õppekavas
võib olla seos samal aastal kinnitatud „Üldise allohvitseride õppekavaga“.
Tundub, et Kaitseväe juhtkond oli asunud allohvitseride väljaõpet ühtlustama
ja see tähendas eelkõige jalaväestamist.75
Merekindluste riviallohvitsere valmistati kuni 1935. aastani ette Mereväe Ekipaažis (Mereväe Õppekompaniis). Seejärel hakkasid Merekindlused
riviallohvitsere oma õppekomandos ise ette valmistama. Osa neist saadeti
lõpukatsetele Mereväe Õppekompaniisse. Üleajateenijatest riviallohvitsere
koolitati Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustes.
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Aastatel 1922–1935 lõpetas riviallohvitseride kursused Mereväe Ekipaažis (Mereväe Õppekompaniis) enam kui pooltuhat mereväelast. Peale
nende sooritas riviallohvitseride kursuse lõpukatsed mitukümmend mereväelast merekindlustest. 1937. aastal lühenes riviallohvitseride kursus 2,5 kuuni
ning õppekompanii hakkas kurtma liiga lühikese õppeaja üle.76

10. Täienduskoolitus
Merejõududes oli Vabadussõja järel suur puudus erialaspetsialistidest. Samal
ajal teenis erialaallohvitseride ametikohtadel hulk mereväelasi, kellel olid
küll erialased oskused, aga puudus allohvitserile vajalik üldsõjaline väljaõpe ja allohvitseri auaste. Selle vea parandamiseks ja juba saavutatud taseme
hoidmiseks hakati Mereväe Ekipaaži juures korraldama üleajateenijate
täienduskursusi. Kursused toimusid talvel, kui laevad seisid sadamas ja ka
Merekindlustes ei toimunud suuri õppusi. Eelkõige tuletati meelde määrustikke, harjutati laskmist ja rivi.77 1920. aastate teisel poolel lisandus puhtrivilisele täienduskoolitusele üha enam erialast täiendusõpet. 1927. aastast
alates hakkas see toimuma Merejõudude Staabis koostatud õppekavade järgi
igas allüksuses eraldi. Eraldi täienduskursused korraldati Mereväe Ekipaaži
komandeeritud allohvitseridele, kes pidid hakkama noortekursust välja
õpetama.
Merekindluste komandantuuridel oli täiendusõppe korraldamisel rohkem
vabadust. Näiteks tehti 1936/1937. aruandeaastal Aegnal kaadriallohvitseridele 21 tundi taktikakoolitust ja 18 tundi rannasuurtükiväe laskeasjanduse
koolitust; kaheksa tundi oli ette nähtud iseseisvate tööde ettekandmiseks
ja neli laskeoskuse kontrollkatseteks. Õppustest vabal ajal tegeldi lasketreeningu ja kehalise kasvatusega. Naissaarel koolitati allohvitsere samal ajal
kokku 62 tundi: peamiselt tegeldi erialaste teadmiste täiendamisega, jalaväe
laskeasjanduse, valgusmorse ja kehalise kasvatusega. Suurupil treeniti allohvitsere eelkõige suurtükiväe eeskirjade, tulejuhtimise, seire ja rannasuurtükiväe taktika vallas.78
1933. aastal alustati Suurbritanniast ostetavate kahe allveelaeva ja kolme
torpeedopaadi (viimased jäid küll saamata) meeskondade ettevalmistamist.
Selleks valiti välja kõige nooremad, tervemad ja erialaselt kõige pädevamad
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mereväelased. 9. oktoobrist 1933 kuni 27. juunini 1934 korraldati erikursus
tulevaste laevade meeskondade koolitamiseks. Kursus koosnes kolmest moodulist. Eel- ja üldhariduslikul kursusel õpetati kokku 285 tunni mahus eesti
keelt, matemaatikat, geomeetriat, füüsikat, keemiat, tugevusõpetust, laevaehitust, joonestamist, tervishoidu ja esmaabi. Tõenäoliselt oli eesmärk ühtlustada tulevaste meeskonnaliikmete haridustaset, mis kõikus kolmeklassilisest algharidusest gümnaasiumihariduseni. Rivialasel täienduskursusel
korrati üle distsipliin, laskeasjandus, gaasiasjandus, mereasjandus, sisekord,
taktika, vahiteenistus, üldhariduslik ettevalmistus (selle all mõeldi Eesti ajalugu ja geograafiat), üldteadmised (Kaitseväe ja Merejõudude ülesehitus ning
Kaitseväge puudutav seadusandlus), rivi- ja lahingdrill, kehaline kasvatus,
topograafia ja maastikul orienteerumine. Kolmanda mooduli moodustas erialane ja allveelaevaspetsiifiline väljaõpe. Kursust alustas 69 üleajateenijat,
lõpetajaid oli 65. Allveelaevadele jõudis neist 30. Raadiotelegrafistid sellel kursusel ei osalenud, vaid said oma väljaõppe Meresides. Motoristide ja
elektrikute koolitamist allveelaevadele jätkati kuni 1937. aastani.79
Peale igapäevaste erialaste harjutuste, mille tegemist Merejõudude Juhatus rangelt kontrollis, ja suuremate õppuste korraldati väljaõppetaseme hoidmiseks ja sõdurite motiveerimiseks igal aastal erialavõistlusi. Näiteks torpeedomasinistide võistlusel hinnati torpeedo parameetrite mõõdistamise täpsust,
torpeedo ettevalmistamise kiirust ja laskmise täpsust. Signalistide võistlustel
hinnati signaliseerimisreeglite tundmist, morse, semafori ja lipusignaalide
vastuvõtmise kiirust ning lipusignaalide edastamise kiirust. Võisteldi isegi
meremiinide veeskamises: hinnati miinide veeskamiseks ettevalmistamise ja
kohaleveeretamise kiirust. Komendooride võistlustel hinnati lasketäpsust ja
-kiirust.

11. Jungide kursused
Kaks jungide kursust aastatel 1922–1926 moodustavad mereväe allohvitseride väljaõppes omaette peatüki. Erialaallohvitseride puuduse lahendamiseks Vabadussõja järel loodeti abi muuhulgas alaealiste vabatahtlike värbamisest. Väidetavalt said Merejõud sel ajal pidevalt palvekirju 16–20-aastastelt
noormeestelt, kes ennast vabatahtlikuna teenistusse pakkusid.80
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25. septembril 1922. aastal ilmus Riigi Teatajas „Merijõudude Staabi
teadaanne wabatahtlikkude (jungide) wastuwõtmisest meriwäkke“:
Rohkearwuliste palwete peale wabatahtlikult meriwäkke teenistusse astumise suhtes teatab merijõudude staap, et weel käesolewal aastal meriwäkke
alaealisi wabatahtlikka (jungisid) wastu wõetakse miini ja suurtüki erialade
spetsialistide allohwitseride ettewalmistuseks.81

Vabatahtlikele kavatseti anda piisav üldharidus, allohvitseri väljaõpe ja erialane koolitus ning sõlmida nendega pikemaajaline tegevteenistusleping.
Merejõudude juhataja selgitas oma kavatsusi 1922. aasta 6. oktoobri päevakäsus nii (kirjaviis muutmata): „Laevastiku edukamaks komplekteerimiseks
eriala meeskonnaga ja nende põhjalikuma ettevalmistuse saavutamiseks
võimaldatakse eriala allohvitseere komplekteerida vabatahtlikega alaealistega, kelle õpeaeg kestvam aegteenijaist.“82
Jungiks võis võtta vanemate või hooldajate nõusolekul 16–18-aastaseid
noormehi. Jung pidi olema terve, kohtulikult karistamata, tal pidi olema
vähemalt kuueklassiline haridus ja ta pidi valdama eesti keelt nii kõnes kui
ka kirjas. Jungidega sõlmiti leping, milles nad kohustusid pärast kohustusliku
ajateenistuse lõppu veel vähemalt kolmeks aastaks üleajateenijaks jääma.
Kursuse jooksul said jungid palka, toitu ja riidevarustuse samadel alustel
ajateenijatega. Erariiete kandmine oli jungidel keelatud.83
Jungide vastuvõtt algas 1922. aasta 15. oktoobril, kursus algas 1. novembril ja pidi kestma poolteist aastat. 1922. aastal oli plaanis vastu võtta 70 jungi
neljal erialal: sädetelegraafi ja miini-torpeedoalal kummalgi 15, suurtüki- ja
mehaanikaalal kummalgi 20.84
Esialgu tuli kursuslasi kokku 69, hiljem lisandusid veel mõned. 15 kursanti komandeeriti 25. oktoobril 1922. aastal Inseneriväe sädetelegraafi roodu
sädetelegrafistide väljaõppele. Selle erialakursuse lõpukatse toimus järgmise
aasta mais. 11 katsetel osalenut sooritas selle edukalt, nimetati pärast suvist
praktikat nooremateks sädetelegrafistideks ja komandeeriti oma üksustesse.
Neli katsel ebaõnnestunut suunati ümber miinierialale ja saadeti koos teiste
minööridega praktikale hävitajale Vambola.85
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Ülejäänud jungide jaoks algas väljaõpe 1. novembril 1922 eelkursusega.86
Sellel õpetati aritmeetikat, geomeetriat ja füüsikat 16 tundi nädalas, eesti
keele õigekirja kolm tundi nädalas, Eesti geograafiat kaks tundi nädalas,
Eesti ajalugu kaks tundi nädalas ja tervishoidu üks tund nädalas. Riviõppuse
ja määrustike jaoks oli nädalas ette nähtud 12 tundi, spordi jaoks kuus tundi.
Eelkursuse lõpukatsed toimusid 1923. aasta algul. Katsed sooritas 47 jungi.87
Pärast eelkursuse lõppu algas erialakursuse I semester. Eelkursuse tulemusega „hea“88 lõpetanutele anti võimalus oma eriala ise valida, ülejäänud
jaotati erialade vahel „nende teadmiste ja kalduvuste järele“ vastavalt Merejõudude vajadustele. Kahuriala, miini-torpeedoala ja mehaanikaala erialakursuse I semestri lõpukatsetel testiti junge vastavalt erialale kokku seitsmes
aines. Need olid: masinad, mootorid, joonistus, katlad, elekter, elektrotehnika
ja kahuriala. Katsed sooritas edukalt 46 jungi.89
Pärast I semestri lõpetamist osalesid jungid praktikal Läänemere Laevastiku Divisjonis. Mehaanika- ja kahuriala jungid olid praktikal suurtükilaeval
Lembit ja hävitajal Lennuk, miini-torpeedoala jungid hävitajal Vambola.
1923. aasta novembris hindas selleks moodustatud komisjon jungide praktikat. 42 jungi saavutused hinnati heaks või rahuldavaks.90 Seejärel said jungid 10 päeva puhkust, et jätkata erialakursuse II semestriga. Erialakursuse
teooria pidi lõppema 1. veebruariks, praktika 15. aprilliks 1924.91 Kursuse
lõpukatsed toimusid 18. ja 19. veebruaril 1924. Kõik 43 jungi, kes katsetel
osalesid, sooritasid need edukalt. 23. veebruarist 18. märtsini viibisid jungid
praktilistel töödel Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste juures.92 16. aprillil 1924
loeti jungide kursus lõppenuks, jungid ülendati vastava eriala spetsialistideks
ja saadeti pärast kümnepäevast puhkust oma uutele ametikohtadele allüksustesse. Mereväe aastapäeval, 22. detsembril 1924, ülendati 38 endist jungi
vastava eriala nooremallohvitseriks.93
Väljalangevustest hoolimata (plaanitud 70 eriala-allohvitseri asemel said
Merejõud neid 51, lisaks ühe tuukri) jäädi Merejõududes kursuse tulemustega
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rahule. 24. septembril 1924 kirjutas Merejõudude juhataja kohusetäitja mereväekapten Hermann Salza sõjaministrile (kirjaviis muutmata):
Praegult, kus I Meriväe Jungide lend on juba oma vastavust ülesannetele
väljendand ja silmaspidades, et mõnede erialade komplekteerimiseks neist
täielikult ei jätkund, on kavatsusel sel aastal jungide kursusele vabatahtlikke
vastu võtta, kus ühtlasi sünniks ka Merikindlustele spetsialistide ja allohvitseride ettevalmistus.94

30. aprillil 1924. aastal võttis vabariigi valitsus vastu „Seadluse meriwäe osalise komplekteerimise kohta jungidega“. Sinnamaani oli tuginetud Merejõudude juhataja 1922. aasta päevakäsule nr 1063 ja hilisematele täpsustavatele
korraldustele. Uus seadlus kordas üle varasemaid korraldusi, fikseerides juba
kehtiva korra. Suurim erinevus seisnes selles, et nüüd võis võtta jungideks ka
19-aastasi, varem ainult 17–18-aastasi.95
1924. aastal oli kavas värvata kokku 40 jungi: 20 signalist-kaugusemõõtjat, 10 galvanöör-elektrikku ja 10 komendoori. Neist enamik (10 signalist kaugusemõõtjat, 10 galvanöör-elektrikku ja 4 komendoori) planeeriti
teenima Merekindlustesse. Kursusele soovijad vaatas 27. oktoobril üle selleks
kokku kutsutud komisjon. Lisaks tervislikule seisundile kontrolliti teadmisi
eesti keeles ja matemaatikas. Kandidaadid pidid täitma ankeedi ja kirjutama
kirjandi etteantud teemal, matemaatikateadmisi kontrolliti suuliselt. Katsete
tulemusi ja võimalusel jungide endi soovi arvestades jagati jungid erialade
vahel.96
Tundub, kuivõrd ei ole teada, et kandidaatide teadmisi oleks kontrollitud enne esimest jungide kursust, et tegemist oli uuendusega, mis viidi sisse
esimese kursuse kogemusi arvestades. Tookord langes viis jungi juba eelkursuselt välja. Ilmselt polnud ka personalipuudus enam nii suur ja Merejõud
võisid endale lubada kandidaatidele kõrgemate nõudmiste esitamist. Eelnevat
kinnitab seegi, et seekord jungidele üldõppeaineid ei õpetatud.
II jungide kursus algas 1. novembril 1924 Mereväe Ekipaažis. Kursus
jagati kahte rühma vastavalt sellele, kas jungid pidid jääma teenima laevastikku või Merekindlustesse. Esimesed kandsid mereväe, teised maaväe
vormi. Kursust alustanud jungide nimekirjas oli 36 meest.97
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1. novembrist 1924 kuni 15. jaanuarini 1925 läbisid jungid noortekursuse rivilise õppekava. Seejärel algas erialane väljaõpe eraldi signaalkaugusmõõdu, elektrike-galvanööride ja komendooride klassis. Erialakursus tuli lõpetada 15. aprilliks.98 I semestri lõpukatsed toimusid aprilli lõpus.
Katsetel kontrolliti jungide üldsõjalisi ja erialaseid teadmisi ning oskusi.
I semestri lõpukatsetele jõudis 36 jungi, kes kõik sooritasid need edukalt.99
30. aprillist 1. oktoobrini 1925 olid jungid praktikal. Signalistid-kaugusemõõtjad tegid oma praktika Läänemere Laevastiku Divisjoni ja Merejõudude
Staabi Side- ja Abilaevade Osakonna laevade vahel roteerudes. Merekindluste signalist-kaugusemõõtjad veetsid laevadel ainult kaks kuud, ülejäänud
kolm praktikakuud möödus Merekindlustes. Komendoorid olid vastavalt oma
tulevasele teenistuskohale praktikal kas Läänemere Laevastiku Divisjonis
või Naissaare Komandantuuris. Elektrikud-galvanöörid olid kõik praktikal
Merekindlustes. Praktika ajal tuli igas väeosas üks ohvitser määrata jungide
praktiliste tööde juhiks. Jungide ettevalmistuse eest vastutas väeosa ülem või
laeva komandör, kes pidi navigatsioonihooaja lõpus Merejõudude juhatajale
õpetamise käigu kohta täieliku ettekande esitama.100
Pärast praktikat anti nüüd juba vanematele jungidele seitse päeva puhkust
ja 10. oktoobril alustati II semestriga,101 mille lõpukatsed toimusid järgmise
aasta jaanuaris. Ka seekord kontrolliti eraldi jungide rivilisi ja erialaseid teadmisi. Signalistid-kaugusemõõtjad läbisid isegi kolm katset: riviala, signaalala ja kaugusemõõtjate katse. 35 osalenut läbisid katsed edukalt ja ülendati
vastava eriala spetsialistideks.102 Elektrikud-galvanöörid ja komendoorid
olid 31. jaanuarist 11. märtsini praktikal Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
juures. 1. aprillil 1926 loeti kursus lõppenuks ja kõik jungid saadeti oma
uuele ametikohtadele mereväe üksustesse. Juba 22. detsembril 1926 ülendati
12 endist jungi vastava eriala allohvitserideks. Järgmisel aastal sai oma ülenduse kätte veel kaheksa.103 Mitmed jungid jäid teenistusse märksa pikemaks
ajaks kui kohustuslikud kolm aastat. 1939. aastal teenis Merejõududes veel
vähemalt 12 endist jungi. Albert Silmato ja Arthur Jürgenthal tõusid isegi
leitnantideks.104
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1926. aastal lõppenud jungide kursus jäi viimaseks. Mereväes oli
personalipuudus selleks ajaks oluliselt leevenenud. Oli tekkinud (osalt ka
tsiviilelust mereväkke naasnud) üleajateenijate erialaallohvitseride kaader.
Nii Eesti Vabariik kui ka Merejõud olid tööle rakendanud oma haridus- ja
väljaõppesüsteemi. Igal aastal valmistati Merejõududes ette hulk ajateenijatest erialaspetsialiste, kelle üldharidus oli jungidega võrdne või paremgi ja
kelle seast õnnestus värvata üleajateenijaid.
Ka merevägi ise oli väiksemaks jäänud nii laevade kui ka personali
poolest: juba 1920. aastate algul likvideeriti Merejõudude rannavalveüksused, enamik abilaevu ja kõik miinitraalerid anti üle kaubandus-tööstusministeeriumi mereasjanduse peavalitsusele. Suure hulga erialaallohvitseride
ettevalmistamiseks polnud enam vajadust, liiatigi oleks see nõudnud Merejõududelt üsna suuri ressursse.
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TALVESÕDA JA
NÕUKOGUDE BAASIVÄED EESTIS
Eve Kubi

ÜLEVAADE. Märtsis 1939 sai Punaarmee Leningradi sõjaväeringkonna juhataja,
2. järgu armeekomandör Kirill Meretskov NSV Liidu kaitse rahvakomissarilt, marssal
Kliment Vorošilovilt korralduse kontrollida, milline on väeosade valmisolek konflikti
korral Soomega. Mõne kuu pärast, 23. augustil 1939 sõlmisid NSV Liit ja Saksamaa
mittekallaletungilepingu, mille salaprotokoll fikseeris kummagi riigi mõjusfäärid.
Soome oli üks nendest Läänemere-äärsetest piirkondadest, mis pidi minema NSV
Liidu kontrolli alla. Pärast Balti riikidega vastastikuse abistamise lepingute sõlmimist
ja sõjaväebaaside rajamise algust tehti Soomele samasugune ettepanek, kuid Soome
keeldus. Juba enne läbirääkimiste algust olid alanud ettevalmistused sõjaks, mida
Punaarmee kõrgem juhtkond plaanis pidada peamiselt Leningradi sõjaväeringkonna
vägedega. Pärast vägede koondamist Soome piirile lavastas NSV Liit 26. novembril 1939 Karjalas Mainila küla tulistamise ning süüdistades selles Soomet, alustas
30. novembril hommikul sõjategevust Soome vastu.
Sõjategevuses Soome vastu kasutas NSV Liit ka Eestis baseerunud Punalipulise
Balti Laevastiku aluseid (peamiselt allveelaevu) ja 10. lennuväebrigaadi lennukeid.
Viimaste kasutamise suurim eelis oli see, et nende lennukaugus võrreldes Leningradi
oblastis paiknenud lennuväljadega oli peaaegu poole lühem.
Sõjategevuses osalenud Punaarmee lennukitega oli Eesti võimudel palju probleeme. Mitmed lennukid viskasid pomme Eesti territooriumile, samuti tegid lahingulennult naasnud vigastatud lennukid sunnitud hädamaandumisi väljaspool Punaarmee kasutusse antud lennuvälju. Eestis baseerunud allveelaevu kasutati peamiselt
luures või Soome ranniku blokaadis.
Sõjategevuse tõttu Soomes sattus Eesti riik keerulisse olukorda, sest siin hädamaandunud Punaarmee lennukite aitamine tähendas neutraliteedi rikkumist. Erapooletu riik peab sõdivate poolte sõjaväelased, kes satuvad tema territooriumile, sõja
lõpuni interneerima. Nõukogude Liit, kasutades sõjategevuses Soome vastu ka Eestis
asuvaid baasivägesid, rikkus Eesti ja NSV Liidu vahelist vastastikuse abistamise
lepingut.
Võtmesõnad: Talvesõda, Punaarmee, sõjaväebaasid, merevägi, lennuvägi
Keywords: Winter War, Red Army, military bases, navy, air force
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1. Sissejuhatus
Alates 1938. aastast hakkas NSV Liit Soomelt järjekindlalt nõudma kahe
riigi vahelise mittekallaletungilepingu laiendamist, et ka Soome territooriumile saaks rajada Nõukogude sõjaväebaase. Moskva arvates oli see vajalik
selleks, et vältida võimalust, kus kolmandad riigid saaksid kasutada Soome
territooriumi sillapeana NSV Liidu vastases agressioonis.1 Ilmselt ei ole vale
arvata, et toona NSV Liidu nime kandnud riigi tegelik eesmärk oli revanšistlik – liita endaga tervikuna endise Vene impeeriumi koosseisu kuulunud
Soome. Sama eesmärki kandis ka 23. augustil 1939 sõlmitud Nõukogude
Liidu ja Saksamaa vahelise mittekallaletungilepingu salaprotokoll, mis andis
Läänemere idaranniku, sh Soome Nõukogude Liidu huvisfääri.
Pärast Nõukogude vägede sisseviimist Balti riikidesse keskendus Moskva
Soomele. 12. oktoobril 1939 esitas NSV Liit Soomele ultimaatumi, milles
nõuti riigipiiri nihutamist Leningradist kaugemale (riigipiir oli siis linnast
32 km kaugusel), Hanko poolsaare 30 aastaks rendile andmist Nõukogude
mereväebaasile ning mõningaid saari Soome lahes. Samal ajal alustati Soome
survestamist, kus Nõukogude lennuvägi rikkus regulaarselt Soome õhupiiri.
Näiteks tungisid 44. hävituslennuväe ja 72. segalennuväe polgu lennukid 19. oktoobril 1939 Soome õhuruumi koguni viiel korral. Nõukogude
lennuvägi korraldas Soome kohal ka luurelende, tehes mitmes piirkonnas
aerofotosid.2
12. oktoobril 1939 algasid Moskvas NSV Liidu ja Soome läbirääkimised.
Soome poole pealäbirääkija oli Juho Kusti Paasikivi, NSV Liitu esindasid
Jossif Stalin ja välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov. Läbirääkimised Soomega algasid samas stiilis nagu Balti riikidega: Molotov andis
soomlastele tutvumiseks vastastikuse abistamise lepingu projekti, mis sisult
ja vormilt sarnanes Balti riikidega sõlmitule. Erinevalt baltlastest lükkasid
soomlased tagasi kõik nõuded, mis oleksid kahjustanud riigi suveräänsust.
Ühtlasi kinnitati, et Soome poolt ei ole konkreetsel ajahetkel ega ka tulevikus
Leningradile mingit sõjalist ohtu.3
Pärast soomlaste eitavat vastust esitas Stalin Nõukogude poole nõuded:
1) anda NSV Liidule mereväebaasi rajamiseks 30 aastaks rendile Hanko
poolsaar;

1
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2) võimaldada NSV Liidu sõjalaevastikul kasutada Lappohja sadamat Hanko
poolsaarel;
3) anda NSV Liidule Soome lahes asuvad Suursaar, Ruuskari, Seiskari,
Lavassaar ning Suur ja Väike Tütarsaar.
4) loovutada NSV Liidule territoorium Karjala maakitsusel Lipola külast
põhjas kuni Koivisto linna lõunapoolse piirini;
5) anda NSV Liidule Kalastaja (Rõbatši) ja Sredni poolsaare lääneosa.
Hüvitisena Soome territoriaalsete loovutuste eest pidanuks Nõukogude Liit
Soomele andma Nõukogude Karjalas Repola ja Porajärvi piirkonnas asuvad alad. Peale selle pidanuks mõlemad lepinguosalised demilitariseerima
oma kindlustused Karjala maakitsusel, jättes sinna ainult piirivalve. Kehtivasse mittekallaletungilepingusse tulnuks lisada nõue selle kohta, et mõlemad lepinguosalised kohustuvad mitte osalema NSV Liidu või Soome vastu
suunatud sõjalistes blokkides.4
Kuna Soome pool keeldus jätkuvalt Nõukogude Liiduga Balti riikide
laadis lepingut sõlmimast, asus Moskva lahendama nn Soome küsimust
sõjalisel teel. Talvesõjana ajalukku läinud sõda puudutas ka Eestit. Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas Nõukogude Liit kasutas rahvusvahelist
õigust rikkudes Eestis asunud väeosi sõjategevuseks Soome vastu.

2. Ettevalmistused sõjaks
Juba 1939. aasta märtsis sai Leningradi sõjaväeringkonna juhataja, 2. järgu
armeekomandör5 Kirill Meretskov NSV Liidu kaitse rahvakomissarilt, marssal Kliment Vorošilovilt käsu kontrollida ringkonna vägede valmisolekut
sõjaliseks konﬂiktiks Soomega. Leningradi sõjaväeringkonna staap koostas
19. aprilliks ettekande ringkonna baasil loodava Looderinde pealetungioperatsiooni plaanidest Soome ja Eesti vastu. Soome vastu plaaniti kasutada Karjala maakitsusel 14. armeed (kuus diviisi ja kolm tankibrigaadi)
ja Barentsi merest Laadoga järveni ulatuval territooriumil 17. armeed (viis
diviisi). Sõjaväeringkonna juhtkond eesotsas Meretskoviga tegi 25.–29. juunini kiire väljasõidu Karjalasse koos üksikasjaliku maastikuluurega, mille
käigus mängiti läbi võimaliku pealetungioperatsiooni plaan. Septembri
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Laaneots 2003, lk 16.
Nõukogude Liidu kõrgem sõjaväeline auaste kuni 1940. aasta kevadeni, vastab kindralpolkovnikule.
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keskel hakati Leningradi sõjaväeringkonna vägesid vastavalt katteplaanile
koondama tegevuspaikadesse.6
Seega algasid Nõukogude Liidu sõjalised ettevalmistused Soome vallutamiseks mitu kuud enne Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist. Nõukogude
sõjalis-poliitilise juhtkonna arvates kuulus tulevane agressioon Soome vastu
kategooriasse „väike ja edukas sõjakäik“. Seda ei peetud strateegiliseks ettevõtmiseks, mistõttu ei töötanud riigi juhtkonna käsul sõjaplaani välja mitte
Punaarmee kindralstaap, vaid Leningradi sõjaväeringkond, mille väed pidi
vastavalt Kremli plaanidele Soome-vastases sõjas kandma põhiraskust.
Säärase kergekäelise ettevalmistuse vastu oli küll Punaarmee kindralstaabi
ülem, 1. järgu armeekomandör7 Boris Šapošnikov, kuid Stalin ei võtnud teda
kuulda ning allutas Leningradi sõjaväeringkonna operatsiooni ajaks otse
endale, andes sellele juurde sõjaks vajalikke üksusi.8
Punaarmee (sh Leningradi sõjaväeringkond) alustas mobilisatsiooni
7. septembril 1939. Kaitse rahvakomissari, marssal Kliment Vorošilovi
14. septembri käskkirja alusel muudeti Novgorodi armeegrupp 8. armeeks
juhtkonnaga Pihkvas. Kalinini sõjaväeringkonnas hargnes mobilisatsiooni
korras 7. armee, peale mille liikus alates 5. novembrist Soome piirile veel
neli diviisi. Vastavalt kaitse rahvakomissari 15. novembri 1939 direktiivile
nr 0200/oп tehti Leningradi sõjaväeringkonna vägede koosseisus mitmeid
muudatusi: Murmanski armeegrupp nimetati ümber 14. armeeks ning
47. laskurkorpus paigutati ümber Ida-Karjala põhjaossa, veel tuli formeerida 9. armee staap ning 1. laskurkorpus ja üks tankibrigaad tuli üle anda
8. armeele. 17. novembril andis NSVL Liidu kaitse rahvakomissariaat välja
direktiivi nr 0205/oп, milles nõuti vägede koondamise lõpetamist ja valmisolekut otsustavaks pealetungiks. Lähtudes sellest direktiivist, koostas Leningradi sõjaväeringkonna sõjanõukogu 21. novembril direktiivi nr 4715сс/oв,
milles ﬁkseeriti armee ja laevastiku konkreetsed lahinguülesanded ilma
lahingutegevuse alguse kuupäevata.9 Ettevalmistusi Soome ründamiseks tegi
ka Punalipuline Balti Laevastik (PBL), kes sai 3. novembril käsu valmistada
ette sõjaplaan Soome vallutamiseks.10
6

Meltjuhhov, Mihhail 2005. Stalini käestlastud võimalus. Nõukogude Liit ja võitlus
Euroopa pärast 1939–1941 (dokumendid, faktid, arvamused). Tartu: Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutused, lk 112–113. [Meltjuhhov 2005]
7
Nõukogude Liidu kõrgem sõjaväeline auaste kuni 1940. aasta kevadeni, vastab armeekindralile.
8
Laaneots 2003, lk 18.
9
Meltjuhhov 2005, lk 117–118, 142–143; Laaneots 2003, lk 18–19.
10
Meltjuhhov 2005, lk 118.
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Operatsiooniplaan nägi ette paisata Soome vastu neli armeed (425 640
sõjaväelast), 24 diviisi, 2289 tanki, 2446 lennukit ning 2876 suurtükki ja
miinipildujat. Nõukogude sõjaväelisest grupeeringust kõige võimsam –
7. armee tegutses Karjala maakitsusel, põhja pool Laadogat valmistusid
sissetungiks 8., 9. ja 14. armee.11
Pärast operatsiooniplaani koostamist ning vägede koondamist Soome
piirile oli NSV Liidul vaja leida Soome ründamiseks ettekääne. See lavastati ise. 26. novembril 1939 kell 15.45 teatas NSV Liidu uudisteagentuur
TASS, et soomlased tulistasid Karjala maakitsusel asuvat Mainila küla, mille
tulemusel olevat surma või haavata saanud mitu Punaarmee sõdurit ja ohvitseri.12 Tagantjärele teame, et lasud sooritas Nõukogude Liit ise, et alustada
30. novembril 1939 kell 7.30 Soome vastu sõjategevust. Sealjuures kasutas
NSV Liit Soome ründamiseks ka oma selleks ajaks loodud õhu- ja mereväebaase Eestis.13

3. Lennuväebaasid Eesti territooriumil
10. oktoobril 1939 NSV Liidu ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud salajase
kokkuleppe järgi anti NSV Liidule lennuväljad Paldiski piirkonnas (Kloogal),
kuhu asus hävituslennuväe polk. Pommituslennuväe polk asus Paldiski piirkonnas (Laokülas), pommituslennuväe polk Haapsalu lähedal (Ridalas, Sinalepal) ning hävituslennuväe polk Saaremaal. Peale nende olid Punaarmee
kasutuses veel Kuusiku ja Kehtna lennuväli.14
Ühes Eesti Sõjavägede Staabi salajases dateerimata (koostatud arvatavasti
aprillis-mais 1940) dokumendis käsitletakse NSV Liidu vägede paigutust
Eestis ning lennuväljade ja seal asuvate üksuste kohta märgitakse järgmist:
Sinalepal pommituslennuväepolk, Kuusikul pommituslennuväepolk, Kuressaares pommituslennuväepolk, Laokülas pommituslennuväepolk, Kloogal
hävituslennuväepolk ja transpordidivisjon ning Kihelkonnal vesilennukite
eskadrill. Sealjuures allusid Laoküla ja Kihelkonna lennuväli mereväele.15

11

Ibid., lk 121; Laaneots 2003, lk 19.
<http://gordonua.com/specprojects/Finland-Part1.html> (02.06.2017).
13
Senn, Alfred Eric 2007. Lithuania 1940: Revolution from above. Amsterdam/New York,
NY: Rodopi, p. 70.
14
Laasi, Evald 1991. N. Liidu Eestis asuva lennuväe tegevus Talvesõjas. – Looming, nr 8,
lk 1128–1129. [Laasi 1991]
15
ERA 495-11-64, leht 1–4.
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Eelmainitust erinevaid andmeid sisaldab kindralmajor August Traksmaa
15. mai 1940. aasta kiri. Selle järgi oli Vene lennuväe paiknemine järgmine:
Paldiskis (Kloogal) hävitajate polk, Saaremaal üks hävitajate ja üks pommitajate polk ning Hiiumaal pommitajate polk.16
Peale segaduse Vene lennuväe paiknemises pole täpselt teada, kui palju
lennukeid oli Eestis asuvates NSV Liidu baasides. Ajaloolane Evald Laasi
väidab, et Eesti poolele neid andmeid ei esitatud, peale selle ei saanud lennuväljadele ligineda ei tavakodanikud ega Eesti ametiisikud, sealhulgas Eesti
Sõjavägede Staabi ohvitserid, kellel pidanuks olema ülevaade, kui palju
lennukeid vastava lepingu alusel Eestis viibis.17
Soome Sõjavägede Staabi hinnangul oli 1940. aasta jaanuaris Eestis vähemalt 100 NSV Liidu pommituslennukit, mis käisid Soomet pommitamas.
Soomlaste hinnang hõlmab siiski vaid kahte (Kuusiku ja Kehtna) lennuvälja
ning ainult pommituslennukeid.18 Rootsi sõjaväeatašee Karl Lindqvisti andmetel oli NSV Liidul seisuga 24. jaanuar 1940 Eestis asuvates baasides 140–
146 lennukit (selleks ajaks oli Soomes allatulistatuna ja Eestis hädamaandumisel purunenuna kaotatud 50 baasides asunud lennukit).19 Ajaloolane
Jüri Ant omakorda väidab, et talvesõja ajal oli Eestis vähemalt 240 lennukit.20 Tema loeb nii hävitus-, luure- kui ka pommituslennukeid. A. Traksmaa eelviidatud kirjas 15. maist 1940 öeldakse, et Eestis asuva NSV Liidu
65. korpuse kasutuses oli maksimaalselt 400 lennukit.21 Viimane arv käib aga
1940. aasta mai kohta ega sisalda NSV Liidu merelennuväe andmeid.
Mingil määral aitavad Eestisse paigutatud lennukeid kokku lugeda NSV
Liidu allikad. Nii on teada, et NSV Liidu sõjalaevastiku rahvakomissari,
2. järgu laevastiku ﬂagmani22 Nikolai Kuznetsovi 16. detsembri 1939. aasta
direktiiviga nõuti PBLi juhatajalt Vladimir Tributsilt kohe 18 pommitaja СБ
ja 15 hävitaja (9 И-14 ja 6 И-153) üleviimist Eestisse Paldiski lennuväljale. Lennukoosseisu tuli valida kõige parema ettevalmistuse saanud päevase ja öise lennukogemusega meeskond, kes tuli kohe paisata lahingusse.
See täiendus ei olnud ühekordne: kogu sõja vältel saabus Paldiskisse pidevalt uusi lennukeid (pommitajad ДБ ja СБ, hävitajad И-15, И-16 ja И-153,
16

Kindralmajor A. Traksmaa kiri välisministrile 15.05.1940. – ERA 495-11-51. leht 30.
Laasi 1991, lk 1128.
18
Ibid.
19
Ilmjärv, Magnus 1993. Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Balti riigid ja Soome 1934–
1940. – Academia, nr 3. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, lk 110. [Ilmjärv 1993]
20
Ant, Jüri 1990. Baaside ajastu. – Vikerkaar, nr 2, lk 49.
21
Kindralmajor A. Traksmaa kiri välisministrile, 15.05.1940. – ERA 495-11-51, leht 30.
22
Nõukogude Liidu kõrgem sõjaväeline auaste kuni 1940. aasta kevadeni, vastab admiralile.
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luurelennukid МБР-2). Sõja lõpuks oli Paldiskis paikneva 10. lennuväebrigaadi koosseisus kuni 90 lennukit. Operatiivselt allutati brigaad PBLi
juhataja asetäitjale, 1. järgu kaptenile Vladimir Alafuzovile, kes andis ka
korraldused lahinguülesanneteks.23 Ümberkorralduste tulemusel muutus brigaad võimsaks lahinguüksuseks, kuid paraku koormati Paldiski lennuväli üle
ning tekkisid probleemid turvalisusega. Seetõttu katkes veebruari alguses
lisalennukite toomine. Teisi lennuvälju lennuväe tarbeks selles piirkonnas ei
olnud ning nende ehitamine polnud lühikese aja jooksul ka võimalik. PBLi
peastaabi ülem, 2. järgu laevastiku ﬂagman Lev Galler pidi seetõttu 2. märtsil tunnistama, et leping Eestiga ei näe mandril rohkem lennuvälju ette ning
selleteemalist küsimust ei maksa päevakorda võtta.24
Teistsugune oli olukord saartel – juba 29. jaanuaril oli PBLi sõjanõukogu
saanud sõjalaevastiku rahvakomissarilt käsu võtta kiiresti kasutusele meetmed, et võõrandada maa kahe lennuvälja rajamiseks Saaremaale. Järgmisel
päeval kandis PBLi staabiülem Juri Pantelejev mereväe peastaabi ülemale
L. Gallerile ette, et lennuväljad tuleb rajada Koguva piirkonda, sest muid
sobivaid kohti ei ole.25
Samaaegselt 10. lennuväebrigaadi tugevdamisega otsustati formeerida
lennuväe erigrupp, mis pidi paiknema Eesti põhjaosas. NSV Liidu kaitse
rahvakomissari 15. detsembri 1939. aasta direktiiviga nr 0173 loodi see
major G. Kravtšenko juhtimisel. Üksus hakkas paiknema hoopis Saaremaal,
koosnedes 35. kiirpommitajate ja hävitajate И-153 polgust. Sõja lõpuks
oli brigaadi koosseisus kuus polku 274 lennukiga. Operatiivselt allutati
10. lennuväebrigaad Punaarmee õhujõudude ülemale, korpusekomandör
J. Smuškevitšile ilma vahetu koostööta maaväega.26

23

Петров, Павел 2008. «Зимняя война». Балтика 1939–1940. Хельсинки: RME Group
Oy, 2008, ст. 143. [Петров 2008]
24
Laasi 1991, lk 1128; Hiio, Toomas 2013. Soviet Military Preparations in Estonia during
the Year before Barbarossa. – Northern European Overture to War, 1939–1941: From Memel
to Barbarossa. Edited by Michael H. Clemmensen and Marcus S. Faulkner. Leiden/Boston:
Brill, p. 413; Петров 2008, ст. 162–163, 191.
25
Петров 2008, ст. 190.
26
Зимняя война 1939–1940. 1999. Книга вторая. Политическая история. И. В. Сталин
и финская кампания. (Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б)). Ответственные редакторы: Е. Кульков, О. И. Ржешевский. Москва: Наука, ст. 94; Петров 2008, ст. 164–167.
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4. Eestist tulnud lennukid Soomet ründamas
Eestile ei esitatud andmeid selle kohta, kui palju siinsetes baasides asuvaid
lennukeid NSV Liidu väejuhatus sõjategevuses Soome vastu kasutas. Teadmatust kompenseeris Eesti Sõjavägede Staabi kogutav informatsioon Nõukogude lennukite tegevuse kohta. Nimelt andis ülemjuhataja kindral Johan
Laidoner 13. detsembril 1939 korralduse õhuvaatluskomandode moodustamiseks NSV Liidule rendile antud piirkondades. Komandode ülesanne oli
registreerida kõik Nõukogude lennukite väljalennud ning edastada saadud
andmed kohe telefoni teel Sõjavägede Staapi.27
Eestis asuvate lennukite kasutamine Soomes sai selgeks juba esimesel
õhurünnakul Helsingile, kui 30. novembril tulistati alla pommitaja. Selle
rusudest leiti kolm laipa, kelle taskutest omakorda Eesti raha. Seega pärines
lennuk Eestis asuvast NSV Liidu baasist.28
Baasid Eestis andsid NSV Liidu õhujõududele sõjas Soome vastu suure
eelise, sest vahemaad Soome linnade ründamiseks lühenesid märgatavalt.
Näiteks Paldiski asus Soomele palju lähemal kui Leningradi oblasti Kotlõ
või Koporje lennuväli. Karjala kannase lahingutest Eestis baseeruvad lennukid ilmselt osa ei võtnud, kuid väga soodne oli Eestist rünnata Turu ja teisi
Edela-Soome sadamaid, mille kaudu toimus Soomele eluliselt oluline ühendus läänega. Eestist startivatel lennukitel oli soodne visata miine Soome ja
Rootsi vahelistele mereteedele.
10. lennuväebrigaadi ülesanne oli katkestada laevaliiklus Ahvenamaa
ja Botnia lahe piirkonnas ning purustada Soome kagupiirkonna sadamad.29
15. jaanuaril 1940 saabusid Paldiski sadama lähedal asuvale lennuväljale esimesed kuus pommitajat ДБ-3 Balti laevastiku õhujõudude 1. miini-torpeedolennuväe polgust. Polk sai ülesande mineerida Turu, Hanko ja Vaasa sadamatesse viivad laevateed. Selleks tuli kasutada lennukilt heidetavaid miine
MAB-1. Kuigi õhust mereteede mineerimine polnud nõukogude lennuväele

27
Sõja ja rahu vahel 2004. Koguteos. I köide. Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani. Peatoimetaja Enn Tarvel, I köite toimetaja Tõnu Tannberg, tegevtoimetajad Meelis Maripuu, Tõnu
Tannberg, Enn Tarvel. Tallinn: MTÜ S-Keskus – Rahvusarhiiv, lk 385. [Sõja ja rahu vahel
2004]
28
Estonia 1940–1945: Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity 2006. Edited by Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek
Paavle. Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, p. 21; Laasi 1991,
lk 1128; Sõja ja rahu vahel 2004, lk 383.
29
Петров 2008, ст. 143.
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midagi uut, puudus polgu ekipaažidel sellealane kogemus. Samuti ei olnud
keegi proovinud miinide panekut talvel täieliku või osalise jääkattega.30
Lühike vahemaa tegi võimalikuks kasutada Soome lõunarannikut rünnates lisaks pommituslennukitele ka Klooga lennuväljal paiknevaid väikese
tegevusraadiusega hävituslennukeid. Eestis asuvate baaside lähedus lihtsustas Soome kohal vigastada saanud lennukeil naasmise oma lennuväljale.
Eesti rannakaitsepatareid ei avanud tuld Soomest tulevate Nõukogude
lennukite pihta. Tõenäoliselt oli kõrgemalt poolt selleks siiski korraldused
olemas, sest 2. detsembril 1939 ilmus Rannapatarei nr 10 (Naissaarel) päevaraamatusse järgmine sissekanne: „Patareiülema korraldus: Tulistada kõiki
lennukeid, mille ilmumisest pole ette teatatud, kui ilmuvad saare kohale.
Kolm pidet olgu valmis laetud, üks asetatud laadimislauale.“31 Vaikus Eesti
poolel kestis täpselt kolm kuud. 2. märtsil 1940 on sama patarei päevaraamatusse tehtud sissekanne: „Kell 13.35 tulistati 4 üksiklasuga lennukit,
mis ilmus NW suunast 200 m kõrguselt ja suundus avatud tule tõttu SSW.
See oli pommituslennuk ja kandis NSV Liidu tunnuseid. Kell 15.20 tulistati
NW-st ilmunud tundmatut lennukit 6 lasuga.“32
10. märtsil lähenesid Naissaare põhjatipule kolm Nõukogude lennukit
ning õhutõrje tulistas kaks lasku. Pool tundi hiljem lendas üle saare lõunaosa viis hävitajat, kuid kauguse tõttu nende pihta tuld ei avatud (õhutõrjekahurid jäid ülelendavatest lennukitest 7 km põhja poole).33 11. märtsil
kell 12.30 möödus Aegna lähedalt 200 m kõrguselt 18 pommituslennukit,
mille pihta tulistati kaks mürsku. Neli minutit hiljem järgnes esimestele veel
viis lennukit, kuid ka nende pihta tulistatud kolm lasku läksid mööda. Kõik
18 pommitajat jõudsid ka Naissaare õhutõrjepatareini, kust nende pihta tulistati kaheksal korral. Tabamusi ei täheldatud. Kell 14.30 lendas samast üle
12 pommitajat, kui neidki ei tabanud ükski 12 väljatulistatud mürsust.34
2., 10. ja 11. märtsil tegid Nõukogude pommitajad (kokku 93 lennukit) üle
Eesti Merekindluste – peamiselt üle Aegna ja Naissaare – 15 üksik- ja grupilendu. Tegemist oli lennukeelutsooniga. Eesti õhutõrjekahuritest avati nende

30
Зефиров, Михаил 2003. Асы Второй мировой войны. Союзники Люфтваффе:
Эстония, Латвия, Финляндия. Москва: ACT, ст. 130.
31
ERA 644-1-239, leht 52.
32
ERA 644-1-239, leht 53; ERA 2315-2-61, leht 397; Gustavson, Heino 1993. Merekindlused Eestis 1913–1940. Tallinn: Olion, lk 110. [Gustavson 1993]
33
ERA 2315-2-61, leht 398, 400.
34
Merejõudude juhataja kirjad Sõjaministri II abile, 11.-12.03.1940. – ERA 2315-2-61, leht
399–399p, 401.
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suunas kaheksal korral tuli, kuid kuna tabamuste kohta andmed puuduvad,
siis ilmselt neid ei olnud.35 Tõenäoliselt Eesti pool ka vältis tabamusi.

5. Eesti territooriumi pommitamine
Talvesõjast said osa ka eestlased. Sagedased olid NSV Liidu lennukite hädamaandumised ning Eesti territooriumile visatud lendlehed ja pommid. Eesti
Sõjaministeeriumi 16. aprillil 1940 koostatud aruande kohaselt pommitasid
Nõukogude lennukid ja sõjalaevad ajavahemikus 1939. aasta 1. detsembrist kuni järgmise aasta 11. märtsini 12 korral Eesti territooriumi. Kokku
visati 75 pommi.36 Ühel korral (27. detsembril) pommitasid Eesti territooriumi ka soomlased. Nende kaks lennukit viskasid oma pommid Vaindloo
saarele, vigastades tuletorni aparatuuri. Rünnaku eesmärk täideti – tuletorn,
mida Nõukogude sõjalaevastik oli kasutanud navigeerimisel, pidi tegevuse
lõpetama.37
Eesti territooriumi pommitamine oli tingitud äraeksimisest, aga ilmselt ka
sellest, et Nõukogude lendurid kartsid Soome õhutõrje tuld. Nad võinuks rünnata Soome neid paikkondi, kus teadaolevalt õhutõrjet ei olnud, kuid sinna
võisid ilmuda Soome hävituslennukid. Niisiis tekkis kiusatus visata pommid
alla juba enne sihtmärgini jõudmist, kas merre või siis oma baaside lähedale
Eesti territooriumile.38
Üks koht Eesti rannikul, kustkaudu Kuusiku ja Ridala–Sinalepa baasides asuvad pommituslennukid Soomet ründama minnes üle lendasid, oli
Keila-Joa ümbrus. Keila-Joal asunud Eesti piirivalvekordoni päevaraamatus
on märgitud NSV Liidu lennukite ülelennud. Mitmel puhul täheldati pärast
ülelende põhja pool pommiplahvatusi. Kuna Keila-Joalt on Soome rannikuni üle 100 km, siis ei ole võimalik, et need oleksid võinud kosta Soomest. Tõenäoliselt viskasid Nõukogude lennukid oma pommikoorma lihtsalt
merre ning tulid siis „ülesande täitnuina” tagasi. Kokku on ajavahemikus

35

Õun, Mati 2001. Eesti merekindlused ja nende suurtükid 1918–1940. Tallinn: Tammiskilp,
lk 75; Ковалев, Сергей 2008. Советские войска на территории стран Балтии (1939–1940
гг.). Санкт-Петербург: Славия, ст. 127. [Ковалев 2008]
36
ERA 2315-2-61, leht 417.
37
Laasi, Evald 1989. Talvesõja hingus Maarjamaal. – Aja Pulss, nr 21, lk 8 [Laasi 1989];
Ilmjärv, Magnus 1988. Soome ja Talvesõda. – Aja Pulss, nr 24, lk 7.
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1939. aasta 19. detsembrist kuni järgmise aasta 8. märtsini selliste juhtumite
kohta üheksa märget.39
Korduvalt heideti pomme Eesti territooriumile. Juba talvesõja teisel päeval, 1. detsembril, heitis Nõukogude pommilennuk pomme Naissaare idarannikul asunud rannapatareile nr 5, millega tekitati väiksemat materiaalset kahju. Purunesid üks elamu, üks 76 mm kahuri alus ning haavata sai
majateenija Meta Kaunissaar. Patareis viibinud mereväelased nägid lennukil
selgesti NSV Liidu tunnusmärke ning kohapeal kogutud pommikildudel olid
vene tähed PG 80-15. Nõukogude pool ei võtnud tavaliselt Eesti territooriumi
pommitamisi omaks, nii ka seekord. Kolonel Elias Kasak meenutas sellega
seotud juhtumit järgmiselt: „Kord viibides Traksmaa töötoas, näidati venelastele Naissaare pommituskohast korjatud pommide kilde, milledel olid
vene tähed. Neid nähes tähendas vene polkovnik ülbelt: „Lurjused, kui hästi
tehtud järele“ („Подлецы, как хорошо поделали“40). Ta vihjas asjaolule,
nagu oleksid pommitanud soomlased ja kasutanud selleks pomme, millele
nad oli teinud vene märgid.“ Võimalik, et Nõukogude lendurid pidasid Eesti
territooriumi Soomeks ning seetõttu pommitasid meie rannikualasid. Seda
kinnitab 22. detsembri juhtum, kui üle Männiku ladude lennanud lennukitelt
visati alla lendlehti soomlastele üleskutsega mitte uskuda sealseid riigimehi.
Ladude lähistel asuva õhutõrjepatarei territooriumile visati suur kotitäis
Leningradis trükitud ajalehte Kansan Valta ja lendlehti. Lendlehtedest said
eestlased teada, et NSV Liit ei ole kunagi ähvardanud ega ka ähvarda Soome
iseseisvust. Mitmel pool Eestis leiti lennukitelt alla visatud Terijoe valitsuse
deklaratsioone.41
Talvesõja ajal oma väeosaga Eestis asunud Punaarmee ohvitser V. Konovalov on neid sündmusi meenutanud: „Meie väeosa paiknes mitte kaugel
Haapsalust – Uuemõisas. Väeosa koosseisus oli 300 tanki, seega oli tegemist
tugevate jõududega. Vajaduse korral pidime kaitsma rannikut ja seal paiknevaid baase. Kui saabusime Uuemõisasse, algas sõda soomlastega. Me jälgisime ikka ja jälle, kuidas meie pommitajad tõusid lennuväljadelt ja lendasid üle mere Soome suunas. Tagasi saabus neid üha vähem. Mitmel korral
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ERA 979-1-1109, leht 267–347.
Vene keelse mõiste поделали võib tõlkida ka kui järele tehtud, võltsing ning ilmselt sellele
Nõukogude polkovnik ka viitas.
41
ERA 1-7-157, leht 309, 311,320; ERA 527-1-1628, leht 71; ERA 2315-2-61, leht 92–100,
101, 112, 114, 123–129; Kasak, Elias 2011. Mälestused. Tallinn: Eesti Päevaleht AS, lk 31;
Laasi 1989, lk 7; Terra Feminarum. Naissaare rahutu lugu 2013. MTÜ Naissaare Areng,
EELK Tallinna Rootsi Mihkli Kogudus, lk 45–46.
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viskasid nõukogude lennukid Eesti kohal alla Soome armee jaoks mõeldud
soomekeelseid lendlehti.“42
Mõned näited Eesti territooriumi tabanud pommidest: 1. detsembril 1939
kell 12.50 heideti Osmussaare lähedal merre üks pomm; järgmisel päeval
kell 12.40 Põõsaspää kordonist viis miili loodesse 16 pommi; 1940. aasta
2. veebruaril kell 23.30 Vormsi saarele neli pommi; 4. veebruaril kell 16.05
Noarootsi poolsaarele metsavahi talu lähedale kolm pommi. Kõik allavisatud
pommid lõhkesid, inimestega õnnetusi ei juhtunud.43
Ohtlikum intsident leidis aset 29. jaanuaril 1940, kui kell 12.20 ilmus
Läänemaale Märjamaa valla kohale kirdest kaheksa pommitajat, kes lendasid Pärnu poole. Lennukid heitsid Konuvere mõisa ümbrusse mitukümmend
pommi, neist üks langes Bernhard Mittile kuulunud kuivati kõrvale, purustades aknaruudud. Teine pomm kukkus Rudolf Lauri lauda kõrvale, kus
tekitas 120 cm sügavuse augu ning purustas lauda aknad. Ülejäänud pommid
kukkusid ümbruskonna põldudele ja metsa, inimesed viga ei saanud. Kokku
visati 34 pommi (7 lõhke- ja 27 süütepommi), mille kildudelt võis lugeda
„Детонатор вложен“ ja tähed „П.Г.Л.Д.Ю.“ 12. märtsil 1940 võttis Nõukogude pool pommitamise ametlikult omaks ning algatas juurdluse.44
9. veebruaril 1940 kella 16 ja 17 vahel heideti Läänemaal Noarootsi valda
lennukitelt kaks pommi, mille tagajärjel purunesid Paslepa koolimaja aknad.
Enne pommitamist tiirles lennuk Haapsalu kohal ning võttis siis kursi põhja
poole Noarootsi suunas. Varsti pärast seda kostusid plahvatused.45 Kuna
Haapsalus asunud Punaarmee üksused lennuki pihta tuld ei avanud, siis oli
tõenäoliselt tegemist NSV Liidu õhujõudude lennukiga.46
Näide NSV Liidu lendurite madalast navigatsioonitasemest pärineb Peipsi
järve põhjakaldalt. 13. veebruaril 1940 olid 14 Alajõe küla kalurit Peipsil
14 km kaugusel rannast jääalusel kalapüügil, kui idast lendas nende kohale
suures kõrguses lennuk ning viskas pommi, mis lõhkes 200 m kaugusel.
Peale seda võttis lennuk suuna Vasknarva ja Remniku peale ning kadus
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Ковалев 2008, ст. 110.
ERA 852-1-94, leht 14; ERA 982-1-986, leht 180; Sõjaministri II abi kindralmajor A. Traksmaa välisministrile 3.02.1940. – ERA 2315-2-61, leht 210; Laasi 1991, lk 1131.
44
ERA 1-7-157, leht 420–421; A. Rei protest NSV Liidu välisasjade rahvakomissarile,
7.02.1940. – ERA 495-11-35, leht 73; ERA 852-1-95, leht 10; Konovere piirkonna läbivaatuse
akt. – ERA 2315-2-61, leht 170–172; Korpusekomandöri A. Tjurini kiri kindralmajor A. Traksmaale 12.03.1940. – ERA 2315-2-61, leht 203; Ilmjärv 1993, lk 112; Laasi 1991, lk 1132.
45
ERA 1-7-157, leht 588; ERA 852-1-94, leht 21.
46
Laasi 1991, lk 1135.
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silmapiirilt.47 Arvatavasti pidas lendur Peipsi järve põhjarannikut Soome
lõunarannikuks.
21. veebruaril 1940 viskas üheksa Nõukogude lennukit Suurupi patareist
ülelennul merejääle pomme. Eesti pool tuld ei avanud.48 25. veebruaril 1940
kell 23.30 heitis loode suunas lendav lennuk neli pommi Vormsi saarele, inimesed kannatada ei saanud.49 Tõenäoliselt oli tegemist Sinalepa baasist pärit
lennukiga. Samal päeval kell 04.20 heitis tundmatu lennuk Hiiumaal, Tahkuna tuletornist 5–6 miili eemal merre neli pommi. Enne valgustas lennuk
merd ja pärast pommide heitmist laskis välja ühe punase raketi.50

6. Nõukogude lennukite hädamaandumised
Ajavahemikus 1939. aasta 19. detsembrist kuni järgmise aasta 27. märtsini
tegi Eesti territooriumil hädamaandumise 87 lennukit, neist 24 purunes ja
13 lendurit sai surma.51 Sageli purunesid sellistel puhkudel ka elektri- ja
telefoniliinid. Hädamaandumised tulenesid enamasti lendurite puudulikust
väljaõppest.52 Muidugi põhjustasid hädamaandumisi ka Soome õhutõrje- ja
lennukitule tagajärjel saadud vigastused.
Nii näiteks tegi 21. detsembril 1939 kell 12.00 hädamaandumise Narvast
idas Lilienbachi asunduses Soomes raskeid vigastusi saanud pommituslennuk. Neljast meeskonnaliikmest oli ühel peas kerge killuhaav. Lendureid ei
interneeritud, vaid nad paigutati korterisse Narva ohvitseride kasiinosse (kaks
neist olid leitnandid).53 Seal käitusid nad ülbelt, külastasid kohalikke venelastest mõttekaaslasi ning jätsid arved maksmata, kuigi neil Eesti raha oli.54
Järgmise aasta 12. jaanuaril maandus Narvast umbes 20 km läänes Vaivara
vallas Perjatsi rannal kolm hävitajat, millest ühel oli neli tabamust, teisel kaks
tabamust ning kolmas oli terve. Maandumise põhjuseks oli lõppenud kütus,

47

ERA 1-7-157, leht 603; ERA 852-1-94, leht 25.
ERA 2315-2-61, leht 384; Gustavson 1993, lk 110.
49
ERA 1-7-157, leht 495; Laasi 1991, lk 1132.
50
ERA 1-7-157, leht 496; Laasi 1991, lk 1132.
51
Poliitilise politsei ja siseministeeriumi informatsioon Nõukogude lennukite hädamaandumisest. – ERA 1-7-157; Sisekaitse ülem. Juhtumid NSV Liidu sõjaväelastega. – ERA 852-1-93;
ERA 852-1-94.
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Ilmjärv 1993, lk 110.
53
ERA 515-1-822, leht 106; ERA 852-1-93, leht 67.
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Laasi 1991, 1130.
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sest lennul kaotati orientatsioon, satuti suurtükitule alla ning tagasiteel eksiti
ära. Need lennukid koos lenduritega võeti kohaliku Kaitseliidu valve alla.55
27. detsembril 1939 tegi Läänemaal Ridala vallas Sinalepa lennubaasis
teadmata põhjusel ilmselt hädamaandumise kahemootoriline pommitaja
ДБ-3. Lennuk purunes täielikult, kolm lendurit sai surma.56 Samal päeval
registreeriti veel kaks hädamaandumist: Läänemaal Kõrgesaare vallas Mägipea rannas määrdeõlipaagi lõhkemise tagajärjel ja Harjumaal Harku vallas
Rannamõisa rajoonis bensiini puudusel.57
1. jaanuaril 1940 kukkus Läänemaal Piirsalu vallas metsarabasse teadmata põhjusel lennuk, mis purunes täielikult. Kolm lendurit sai surma.
Lennuki rusud paiskusid sealjuures laiali 600 m raadiuses. Tegemist oli ilmselt kahemootorilise pommitajaga ДБ-3.58 15. jaanuaril kukkus Harjumaal
Kohila paberivabriku põllule lennuk, mis purunes täielikult. Kolm lendurit
sai surma ja kuulipildur vigastada.59 16. jaanuaril kell 14.25 maandus Riguldi
vallas Spithami külas põllule Paldiski (Klooga) lennuväljalt pärinev hävitaja,
mis keeras maandumisel kummuli ja sai vigastada. Lendur jäi ellu.60
Tõeliselt mustaks päevaks kujunes Nõukogude lennuväele 29. jaanuar.
Siis kukkus kell 11 üks hävitaja alla Klooga järve lõunapoolse otsa juures.
Lennuk purunes ja lendur sai surma. Nõukogude sõjaväelased seadsid rusude
juurde valve ja kedagi lähedale ei lubanud, kuigi tegemist oli alaga, mis ei
kuulunud baaside alla.61 Kell 11 kukkus Pärnumaal Paikuse vallas teadmata
põhjustel alla veel üks lennuk. Kell 12.30 kukkus Virumaal Kohtla vallas
Valaste küla all merejääle hävitaja, mille suusad ja kandepinnad purunesid.
Lennuk tegi uduse ilma ja jäätumise tõttu hädamaandumise. Lendur jäi terveks. Pärast maandumist läks lendur ranna poole, kuid naasis siis lennuki
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Narva Prefektuuri kiri Politseitalituse Direktorile, 13.01.1940. – ERA 1-7-157, leht 368;
ERA 852-1-93, leht 89.
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Sõjaministri II abi kindralmajor A. Traksmaa Sõjavägede Staabi II Osakonna ülemale,
5.02.1940. – ERA 1-7-157, leht 530.
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Lääne Prefekt Politseitalituse Direktorile, 2.01.1940. – ERA 1-7-178, leht 361; ERA 8521-93, leht 73.
58
Lääne Prefekt Politseitalituse Direktorile, 5.01.1940. – ERA 1-7-157, leht 362; ERA 8521-93, leht 78.
59
ERA 1-7-157, leht 157; ERA 852-1-93, leht 92.
60
Sõjaministri II abi kindralmajor A. Traksmaa Sõjavägede Staabi II Osakonna ülemale,
5.02.1940. – ERA 1-7-157, leht 530; ERA 852-1-93, leht 93.
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Poliitilise Politsei Abikomissar Paldiskis Poliitilise Politsei Komissarile Tallinnas,
30.01.1940. – ERA 1-7-157, leht 413; ERA 852-1-94, leht 10.
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juurde, valas selle bensiiniga üle ja süütas põlema. Kohale tõtanud eraisikutele teatas, et talle on antud selline korraldus62.
Kell 16 maandus Läänemaal Noarootsi vallas Aulepa küla põllule lennuk,
millel lõppes bensiin. Samal ajal toimus Järvamaa Võhmuta vallas teadmata
põhjustel hädamaandumine. Kell 17.40 kukkus hädamaandumisel Albu valla
Saare külas Järvamaal alla Kuusiku baasi sõjaväelennuk. Lennuk purunes,
lendurid jäid ellu. Kell 17.50 hädamaanduti Kunda vallas Virumaal Kunda
asulas bensiini puudusel ja mootoririkke tõttu. Kell 18.00 oli teadmata põhjustel hädamaandumine Virumaal Undla vallas Kadrina ja Hulja külade
vahel.63
Üldse tegi 29. jaanuaril Eestis hädamaandumise 16 Nõukogude lennukit.
Kolm Eesti baasidest pärinevat lennukit tegid hädamaandumise Põhja-Lätis,
20 km Valmierast loodes Burtnieki järve lähedal. Lendurid arvasid, et nad
maandusid Soomes.64
4. veebruaril sooritas ülelennu Eestist Bezzabotnojesse (Leningradi ligidal) pommituslennuk ДБ-3. Halbade ilmaolude tõttu ei saanud kesise ettevalmistusega piloot juhtimisega hakkama, suutmata udus orienteeruda kaotas
juhitavuse ja kõrguse ning kukkus jääle. Lennuk süttis põlema ja kogu meeskond hukkus.65
13. veebruaril kella kolme paiku päeval purunes hädamaandumisel Palmse
vallas Pedassaare neemest 1,5 km ida poole merejääl hävituslennuk. Maandumisel tahtis lendur purunenud lennuki põlema süüdata, kuid kohalikud elanikud takistasid tal seda tegemast. Hiljem lendur siiski süütas lennuki. Lendur
paigutati Rakvere haiglasse pea ja parema käe vigastusega. Eesti ohvitserid
märkisid oma ülevaateaktis, et lennuk on kummuli, selle kere, sabakomplekt,
kandepinnad ja mootor täielikult purunenud. Lennukil oli tiibades kaks mürskudega laetud 20 mm suurtükki ja kaks 7,62 mm kuulipildujat.66
1. märtsil 1940 kukkus Osmussaare läheduses jääle rusudeks lennuk. Inimesed jäid ellu.67 4. märtsil kukkus Soome lahe jääle umbes 11 km rannast,
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ERA 515-1-822, leht 111; ERA 852-1-94, leht 10.
Poliitilise Politsei Komissar Narvas Politseitalituse Abidirektorile, 30.01.1940. – ERA 1-7157, leht 417; ERA 852-1-94, leht 10; ibid., leht 417 ja leht 10.
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66
Poliitilise Politsei Komissar Narvas Politseitalituse Abidirektorile, 14.02.1940. – ERA 1-7-157,
leht 610-611; ERA 515-1-822, leht 120; ERA 852-1-94, leht 25; Laasi 1989, lk 8.
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väljaspool Eesti territoriaalvett, Palmse valla Vergi küla kohal teadmata
põhjusel Nõukogude pommituslennuk, mis põles ära. Lennuki rusude vahelt
leiti seitse laipa.68 8. märtsil hädamaandus Läänemaal Asuküla vallas Liiasaare lõunapoolse tipu juures merejääl bensiinipaagi lõhkemise tõttu hävituslennuk.69 10. märtsil hädamaandus Harjumaal Nissi vallas Ellamaa turbatööstuse rabas (Turba raudteejaama juurest umbes 500 m Lehetu küla poole)
bensiini puudusel üks lennuk.70
Sageli tekkis probleeme Eesti territooriumil hädamaandumise sooritanud
lennukite meeskondade abistamisega. Kulude (meeskondadele majutamine,
toitlustamine jne) katmiseks peeti läbirääkimisi NSV Liidu sõjaväeatašee
polkovnik Jevgeni Tsukanoviga. Nõukogude pool kandis Sõjavägede Varustusvalitsuse deposiidi arvele 500 krooni.71
NSV Liidu sõjaväevõimud panid oma tunnimehed välja paikadesse, mis
ei kuulunud nende baaside alla. Et vältida õnnetusi ja arusaamatusi, hoiatati
Nõukogude sõjaväelasi asjata tulistamise eest. Seda, et vene sõduritel oli
talvesõja ajal hirm nahas, näitab järgmine juhtum. Rakvere lähedal Hulja külas
maandunud lennukite juures (kaks väiksemate vigadega hädamaandunud
lennukit) laskis vahipostil seisev sõdur 31. jaanuaril 1940 kell 23.45 püssist
kaks lasku. Selgus, et sõdurit oli hirmutanud külma ilmaga paukuv aiateivas.72

7. Merevägi
Peale lennuväe kasutas Nõukogude Liit operatsioonides Soome vastu ka
Eestis asuvaid PBL aluseid. 14. detsembril korraldas laevastiku juhtkond Utö
saare piirkonnas luureoperatsiooni, et selgitada selles piirkonnas välja Soome
68

ERA 852-1-94, leht 45; Laasi 1991, lk 1137.
ERA 852-1-94, leht 49.
70
Selle lennuki kohta on vastukäivad andmed. Eesti Riigiarhiivis asuvate materjalide põhjal
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NSV Liidu relvastatud jõudude liiklemise ja tegevuse, NSV Liidu sõjaväelaste ja Eesti Vabariigi kodanike vaheliste vahejuhtumite ja nende selgitamise ning liiklusõnnetuste ja NSV Liidu
sõjaväe majutamise kohta Eesti territooriumil. – ERA 1-7-157, leht 854; Päevasündmuste
registreerimise raamat suhtlemisest nõukogude sõjaväelastega. – ERA 852-1-94, leht 51).
Evald Laasi oma artiklis (Laasi 1991, lk 1137) viitab aga sellele lennukile kui 4-mootorilisele
pommituslennukile Tupolev „TБ-3”. Artikli autor andmete kontrollimiseks sõltumatuid allikaid pole leidnud.
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rannakaitsesüsteemid. Operatsiooniks eraldati Tallinnas baseerunud 2. hävitajate divisjonist hävitajad Грозящий ja Гневый ja 10. lennuväebrigaadist
üheksa lennukit МБР-2 (operatsioonis osales neist kuus).73
Suurt rolli PBL tegevuses Soome vastu etendasid allveelaevad. Eestis asunud 24. allveelaevade divisjon sai juba sõja esimesel päeval, 30. novembril, kell 2.30 laevastiku juhataja asetäitjalt, 1. järgu kaptenilt V. Alafuzovilt
käsu alustada kohe liikumist positsioonidele, kuhu pidi jõutama hommikul
kella kaheksaks. Paldiskis asunud allveelaevad M-76, M-78, M-80 ja M-81
väljusid ajavahemikus kella 3.00–5.00 sadamast ja võtsid sisse positsioonid
Soome lahes.74 Paldiski baasi saabusid ka need allveelaevad, mis vajasid
pärast lahingretkelt naasmist väiksemat remonti, suuremate vigastuste korral
pukseeriti allveelaev Tallinna.75
8. detsembril 1939 alustas PBL Soome blokaadi merelt. Muuhulgas uputas selle käigus Nõukogude allveelaev Щ-323 10. detsembril Eesti auriku
Kassari, mis asus torpedeerimise hetkel 20 kaabeltaud lõuna pool väljakuulutatud blokaadi piirist. Kassari kapteni Alfred Sergo sõnul tulistati Nõukogude allveelaevalt isegi päästepaadiga uppuvalt laevalt lahkuvaid inimesi.76
PBL, kartes, et Eesti laevadel võidakse Soome viia vabatahtlikke, andis selle
ennetamiseks 21. detsembril 1939 korralduse Eestist Soome minevaid laevu
kontrollida.77
Kuni 1940. aasta jaanuari keskpaigani osalesid Liepājas ja Tallinnas baseeruvad allveelaevad aktiivselt lahingutegevuses Soome ja Botnia
lahel. Alates jaanuari viimasest dekaadist jäid allvee- ja pealveelaevad
raskenenud jääolude tõttu baasidesse ega osalenud enam lahingutegevuses.
Seejärel kaotati ka PBL juhataja asetäitja (asukohaga Tallinnas) ametikoht.
Selle asemel moodustati NSVL sõjalaevastiku rahvakomissari 5. veebruari
1940. aasta käskkirjaga nr 0025 Balti mereväebaas, mille ülemaks määrati
V. Alafuzov. Vastrajatud mereväebaasi ülemale allutati 3. allveelaevade
brigaad, 3. torpeedokaatrite divisjon, Balti veepiirkonna kaitse ning 83. ja
202. õhutõrjedivisjon. 78
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Soomlastega sõlmitud rahulepingu tulemusel läks NSV Liidu valdusse
Hanko poolsaar. Sinna rajatud mereväebaas vajas nii inimesi kui ka mitmesugust varustust. Paldiskist kujunes Nõukogude sõjaväelaste Hanko poolsaarele viimise vahebaas. Kuni meri oli jäätunud, kasutati veoste ja inimeste transpordiks pommitajat ТБ 3. Esimene taoline reis Hankosse toimus
22. märtsil 1940 ning sellisel moel veeti varustust ja sõjaväelasi poolsaarele
aprilli keskpaigani.79

8. Lõpetuseks
Vigastada saanud NSV Liidu lennukeid meelitasid Eestisse hädamaanduma
(sh mitte ainult ametlikesse baasidesse) neile siin antud Eesti neutraliteeti
rikkuvad õigused. Juba 6. detsembril 1939 andis Eesti Õhukaitse ülem Rakveres asuva 1. lennuväedivisjoni ülemale järgmise käsu: „Õhukaitse ülem
käskis teatada, et N. Liidu lennukeil on sundmaandumise juhtudel lubatud
maanduda Rakvere ja Jõhvi aerodroomidele. […] Ühtlasi käsib Õhukaitse
ülem juhtudel, kui lennukeid peaks sundmaandumise korras maanduma Rakvere või Jõhvi aerodroomidel, anda neile igasugust abi – korraldada lennuki
valvet, vajaduse korral lubada kasutada angaare jne.”80 9. detsembril 1939
lubas sõjavägede ülemjuhataja maanduda NSV Liidu lennukeil ka Jägala
aerodroomil.81 Kaitseliitlasi ja sõjaväelasi kohustati Nõukogude lennukite
hädamaandumise korral osutama Nõukogude lenduritele vajalikku abi. Sõjavägede staabiülema korraldusel tuli sellest informeerida lennuväljade piirkonnas asuvaid sõjaväe-, piirivalve- ja kaitseliidu üksuseid ning hoiatada, et
NSV Liidu lennukeid ei tohi tulistada.82 Juba 29. novembril oli Eesti merejõudude juhataja kaptenmajor Johannes Santpank andnud korralduse avada
tuli Tallinna ja Paldiski sadamatele läheneda püüdvate välisriikide, v.a NSV
Liidu laevade pihta. 1. detsembril järgnes sellele korraldus avada viivitamatult tuli Eesti territoriaalvete kohale ilmuvate välisriikide, v.a Nõukogude
sõjalennukite pihta.83
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Чернышев, Александр 2011. Оборона полуострова Ханко. – Москва: Вече, ст. 25.
Laasi 1991, lk 1130–1131.
81
ERA 515-1-822, leht 104.
82
Sõjavägede Staabi kiri Piirivalve Talituse Üldosakonna ülemale, 9.12.1939.a. – ERA 9791-1082, leht 4.
83
Eesti Merejõudude juhataja kaptenmajor J. Santpanki käskkirjad 29.11.1939 ja 1.12.1939. –
Eesti Riigiarhiiv 2315-2-53, leht 173–174. [ERA]
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Nende korraldustega, mis olid küll vastu võetud äärmiselt keerulistes
oludes, rikkus Eesti enda väljakuulutatud neutraliteeti. Reeglite järgi peab
erapooletu riik tema territooriumile sattuvad sõdivate poolte sõjaväelased
sõja lõpuni interneerima.
Nõukogude Liit, kasutades sõjategevuses Soome vastu ka Eestis asuvaid
baasivägesid, rikkus Eesti ja NSV Liidu vahelist vastastikuse abistamise
lepingut. NSV Liidu jaoks oli tegemist teadliku ja tavapärase praktikaga. Eesti
võimetus oma partnerit korrale kutsuda oli üks episood 1939.–1940. aasta
hääletu alistumise loos. Eriti raskeks tegi olukorra see, et vaenlasel aidati
rünnata vennasrahvast.
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SÜÜRIA KODUSÕJA IDEOLOOGILISTEST
MANIPULATSIOONIDEST
Üllar Peterson

ÜLEVAADE. Süüria kodusõda pole eestikeelses teaduskirjanduses põhjalikumalt
käsitletud. Üllatavalt pinnapealselt on mitmeid selle keskseid teemasid vaadeldud
ka ingliskeelses teaduskirjanduses, valdav osa Süüria kodusõja-teemalisi kirjutisi on
populaarteaduslikku laadi. Eriliselt ettevaatlik tuleb olla Süüria kodusõja manipuleeritud massimeediakäsitluste puhul, mille olemuse selgitamine vahetute allikate ja
temaatilise teaduskirjanduse kaudu on selle uurimuse peamine eesmärk.
Süüria kodusõja puhul võib täheldada nelja suuremat ideoloogilist manipulatsiooni. Esiteks Süüria relvastatud ülestõusu alguse 2011. aasta kevadel manamine
rahumeelseks rahvarevolutsiooniks. Teiseks Süüria Rahvusliku Koalitsiooni olemuse
ja selle islamistlike eesmärkide mahavaikimine ning selle määratlemine läänelike
väärtuste kandjana. Kolmandaks Vaba Süüria Armee kohandamine demokraatia
standarditele vastavaks. Neljandaks ideoloogiliseks manipulatsiooniks on režiimivastaste „inimõigusorganisatsioonide“ poolt teadliku valeinfo levitamine, eesmärgiga
kutsuda esile lääneriikide otsene sekkumine mässuliste toetuseks, kellest valdava
osa moodustavad tõsimeelsed sunniidid. Selgelt avaldusid sellised manipulatsioonid
2016. aasta Aleppo sündmuste kajastamisel.
Nende nelja islamistide mahitatud manipulatsiooni tulemusel toimib sisuliselt
Süüria ilmaliku valitsuse vastane sunniitlike islamistide ja läänemaailma massimeedia liidusuhe.
Võtmesõnad: meediamanipulatsioonid, Süüria kodusõda, araabia kevad, mošee,
reedene jutlus ehk ḫutba, Darʿā 2011, Süüria rahvuslik koalitsioon (SRK), Vaba
Süüria Armee (FSA), Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), propagandasõda, tsiviilohvrid, Aleppo
Keywords: media-manipulations, Syrian civil war, Arab Spring, mosque, friday
sermon – ḫutba, Darʿā 2011, National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces, FSA, SOHR, propaganda-war, civilian casualties, Aleppo

1. Sissejuhatus
Juba seitsmendat aastat lõõmab viimase sajandi üks suurimaid Lähis-Ida
tragöödiad Süüria kodusõja näol. Selle julmust ilmestavad miljonid riigisisesed pagulased, purustatud infrastruktuur ja nüüdseks ligemale pool
miljonit hukkunut. Samas näitab Süüria kodusõja absurdsust läänemaailma
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 243–307.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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silmakirjalik, kuid samas kindlameelne poolte valik ühe suure pahe (islamism) kasuks teise pahe (idamaine sekulaarne türannia) ees.
Lääs on Süüria kodusõjaga seoses omaks võtnud islamistide käibele
toodud neli suuremat ideoloogilist manipulatsiooni.
Esiteks on islamistidel õnnestunud Süüria kodusõja alguses toimunud
relvastatud sunniitlike muslimite ülestõus manada lääne auditooriumile
türanniavastaseks rahumeelseks rahvarevolutsiooniks.
Teiseks on islamistid avalikkust edukalt eksitanud mässuliste eksiilvalitsusena toimiva Süüria Rahvusliku Koalitsiooni (SRK) olemuses ja eesmärgis.
Kolmandaks on käibele lastud kujutelm aastatel 2011–2014 eksisteerinud Vaba Süüria Armee (Free Syrian Army, FSA) n-ö mõõdukast olemusest,
kuigi selle organisatsiooni sisuline eesmärk oli šariaadi kehtestamine Süürias,
mida sageli püüti saavutada terrorristlike meetodeid kasutades.
Neljandaks on Süüria režiimi vastustavate, nime poolest küll inimõigusorganisatsioonide, sisult aga islamismi edendavate trickster’ite abil langenute statistikat mängitades loodud kujutelm „oma rahvast tapvast Süüria
režiimist“.
Neid nelja manipulatsiooni kasutavad Süüria režiimi vaenavad lääneriigid
omakorda edukalt ära, et põhjendada valitsusvastaste mässuliste rahastamist.
Süüria mässulisi kujutas lääne meedia aastaid mõõdukatena, samas teadlikult
nende olemust varjates ja nende eesmärkidega trikitades.
Ülalnimetatud manipulatsioonide tulemusel on sekulaarsest läänemaailmast saanud Süüria islamistide suurimaid liitlasi.
Neid nelja ideologiseeritud manipulatsiooni vaadeldakse alljärgnevas
kirjutises peamiste allikate kaudu, milleks on sündmusi vahetult kajastanud
massimeedia (peamiselt inglise ja araabiakeelne), ent ka temaatilised teadusartiklid ja -monograafiad.
Kõik neli ideoloogilist manipulatsiooni on kergesti leitavad Süüria sündmusi käsitlevas ajakirjanduses ja teaduskäsitlustes, samas on võimalik manipulatsioonid ümber lükata sellesama ajakirjanduse ja teadustööde abil. Süüria
sündmuste vahetu meedia- ja teaduskajastus moodustab hinnalise alusallikalise väärtuse, mille korrastamisega ühtlaseks käsitluseks pole veel tegeletud.
Ajakirjanduse puhul võib täheldada tendentsi, et 2011. aasta alguses ei
saadud Süürias toimuvast aru ning seega ei kajastatud sealseid sündmusi ideologiseeritult. Järgmistel aastatel hakkas massimeedia üha rohkem looma ideoloogilisest narratiivi n-ö headest mässulistest ja halvast režiimist: 2012. aastaks minetati faktipõhine käsitlus ideologiseeritud käsitluse kasuks ning
Süüria sündmuste kajastamisel said valdavaks teadlikud manipulatsioonid
teatavate teemade mahavaikimisega (nt mõõdukate islamistlik olemus ja
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islamiäärmuslaste kuriteod) ja samas teiste teemade ebaproportsionaalse
rõhutamisega (Süüria valitsuse aktsioonid mässuliste vastu).
Ajaloolise perspektiivi teke nõuab aega. Vaid artikli esimeses alapunktis
käsitletud teemast (Süüria ülestõusu algus 2011) on nii palju aega möödas,
et see on jõudnud ka teadusmonograafiatesse. Peamisi neist on selles
kirjatöös ka kasutatud ning osades ilmneb selge ideoloogiline kallutatus,
manipuleerides sündmuste vahetute kirjeldustega.
Teiste alapunktide teemad asetsevad lugejale ajaliselt lähemal, vaid paarikolme aasta kaugusel, ja pole veel vormitud kujul teaduskäibesse jõudnud.
See info „lebab“ veel uurijat oodates korrapäraseks käsitluseks vormimata
kujul uudisteagentuuride jooksvates teadetes ja sündmusi vahetult kajastanud
massimeedia andmekogudes. Võimalik on ka see, et mõned Süüria kodusõja
teemad, nagu Vaba Süüria Armee ja Süüria Rahvuslik Koalitsioon, on läänelike väärtuste kandjale sellise pettumuse allikaks, et teaduslikult ei taheta neist
asjadest vähemalt praegu rääkida – nendest kahest viie aasta tagusest teemast
pole viimastel aastatel ilmunud ühtegi arvestatavat teaduslikku uurimust.
Lugeja peaks ka meeles pidama asjaolu, et selles uurimuses sätestatu ei
kattu vähemalt osaliselt käibetõeks saanud käsitlusega „halvast“ Süüria režiimist ja „headest“ mässulistest, millisel kontseptsioonil puudub teaduslik alus
ning millele on siinkirjutaja esitatud vastuväited dokumenteeritud viidetega
umbes kolmesajale sündmusi vahetult käsitlenud allikale.

2. Vihareedest kantud Darʿā islamistlik ülestõus
kui „Süüria rahumeelse rahvarevolutsiooni“ algus
2.1. Vihareede ja araabia kevad
Süüria ülestõusu alguseks peetakse 2011. aasta esimesi kuid, tinglikult
aega jaanuari lõpust märtsini, kui puhkes mitmeid stiihilisi ja omavahel
koordineerimata võimudevastaseid rahvarahutusi, mis tulid üllatusena nii
võimudele endile kui ka välisvaatlejatele. Bashar al-Assad kiitles jaanuaris
2011, et Süüria rahvas on ühtne1, ajakiri Time väitis enesekindlalt 2011. aasta
veebruaris, et lähitulevikus ei ohusta miski Süüria stabiilsust2. Väliselt

1

Interview with Syrian President Bashar al-Assad 2011. – The Wall Street Journal, New
York, January 31.<http://www.wsj.com/articles/SB1000142405274870383320457611471244
1122894> (09.01.2017).
2
Why the Arab Democracy Wave is Unlikely to Reach Syria 2011. – Time, Feb 04, 2011.
<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2046288,00.html> (09.01.2017).
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valitses aastaks 2011 Süüria ühiskonnas rahumeelne läbikäimine alaviitide
ja sunniitide, nagu ka sunniitide ja teiste usuvähemuste vahel3. Samuti täheldatakse, et viimaste aastakümnete uued sotsiaalsed arengud, nagu alaviitide
asumine nende ajaloolisest piirkonnast, Vahemere rannikust paarkümmend
kilomeetrit sisemaa poole jäävast Al-Ǧabal al-‘Alawī’st4 sunniitliku enamusega suurlinnadesse või viimase aastakümne suur maapiirkondade vaeste
sunniitide asumine suurlinnade slummidesse või sunniitide aktiivsed eneseavaldused kultuuri ja äri valdkondades rannikul asuvatel alaviitide aladel ei
tekitanud märgatavaid pingeid.5
Süürias ootamatult puhkenud rahutuste kese ja õhutusallikas on täpselt
määratletav: esimesed suuremad valitsusvastased demonstratsioonid toimusid
Süürias reedeti pärast mošeedes peetavaid jutlusi (ar ḫutba). Ḫutba kujutab
endast imaami kui mošee juhi, samas ka kogukondliku vaimse, religioosse ja
ühiskondliku liidri tegevuse säravaimad hetki avaliku ja sageli vägagi emotsionaalse esinemise näol, mille sisu varieerub olmeteemadest kuni poliitiliste üleskutsete ja džihaadiõhutuseni6. Reedese jutluse institutsioon on ohtlik iga islamimaailma keskvõimule, mis ei vasta sunniitliku riigiideoloogia
ideaalidele7. Kindlasti ei vasta Süüria sekulaarne-baathistlik-alaviitlik alAssadi režiim islamiriigi kaanonitele8. Tuleb arvestada ka asjaoluga, et Süürias hõõgus sunniitlikes mošeedes valitsusevastane tuli tuha all juba pärast
1979–1982 toimunud islamistliku ülestõusu mahasurumist9.
Kuid Süüria pole mošeest lähtunud impulsi tõttu mingi erand: 2011. aastal araabia maid haaranud rahutused algasid kõikjal just mošeedes peetud
3
Peterson, Üllar 2016/2017. Süüria kodusõjani viinud sündmustest islamimaailmas ja eriti
Süürias I, II. – Akadeemia, nr 12/2016 ja nr 1/2017. [Peterson 2016/2017]
4
Selle ajaloolise piirkonna erinevatest nimekujudest vt Peterson 2016/2017, nr 1, lk 129.
5
Nimetatud arengutest Himsi linna kohta käivas uurimuses Nakkash, Aziz 2013. The
Alawite Dilemma in Homs: Survival, Solidarity and the Making of a Community. Friedrich Ebert Stiftung. <http://library.fes.de/pdf-files/iez/09825.pdf> (09.01.2017) ja Peterson
2016/2017, nr 12.
6
Sissejuhatavat ülevaadet reedese jutluse institutsioonist islamis vt The Encyclopaedia of Islam 1960–2009 (2nd ed.). Eds. Bearman, P. J.; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E.;
Donzel, E. van; Heinrichs, W. P. et al. Leiden: E. J. Brill, milles märksõna khhutbah (reedene jutlus) kohta on ülevaade Vol. V, pp. 74–75 ja khātib (jutluse pidaja) kohta Vol. IV, pp.
1109–1111.
7
Islamiriigi ideaalidest vt Peterson, Üllar 2016. Islamiriik ja mittemuslimid: Abū Yūsuﬁ
Kitāb al-kharādž’i näitel.– Akadeemia, nr 3, lk 447–485, nr 4, lk 673–707 ning Abū Yūsuf
2017. Kitāb al-ḫarāǧ. Tlk. Üllar Peterson. – Akadeemia, nr 5–7 (ilmumas).
8
Sissejuhatavalt Süüria režiimi ideoloogiast vt Peterson 2016/2017.
9
Põhjalik eestikeelne ülevaade islamistide ülestõusust aastail 1978 – 1982 Süürias vt Peterson,
Üllar 2017. Süüria Muslimite Vennaskond ja „Süüria esimene kodusõda“ 1978–1982 (ilmumas).
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ḫutba’de mõjul. Sümboolseks nn araabia kevade alguseks peetakse reedel
(17.12.2010) tuneeslasest puuviljamüüja Ṭāriq aṭ-Ṭayyb Muḥammad
Būʽazīzī (snd 1984) enesesüütamist Tuneesia linnakeses Sidi Bouzidis ja sellele järgnenud rahutusi10, kuid jäetakse mainimata, et see sündmus leidis aset
pärast reedest ḫutba’d. Ning Tuneesia rahutused arenesid üldjuhul reedete
kaupa: nädal hiljem reedel (24.12.2010) toimunud protestide käigus tappis
politsei esimese meeleavaldaja; protestid eskaleerusid (31.12.2010) pärast
reedest palvust; reedel (14.01.2011) nõudsid avalikult tänavaile tulnud islamiäärmuslased kalifaadi kehtestamist, samal päeval põgenes aastakümneid
võimul olnud president Zine Ben Ali (snd 1936, Tuneesia president aastail
1987–2011) ja riigis kehtestati erakorraline olukord. Siiski Tuneesias kui
kõige ilmalikumas araabia riigis ei tule taoline reede fenomen niivõrd reljeefselt esile: võrreldes teiste araabia riikidega käib seal suhteliselt vähe inimesi
ka reedeti mošees ning mitmeid keskseid sündmusi toimus ka teistel päevadel, näiteks peetakse sealse revolutsiooni kulminatsiooniks rahva massilist
tänavaletulekut teisipäeval (28.12.2010), kuid siiski on ka Tuneesias selgelt
tuntav see mošeest lähtunud impulsist kujunenud reede fenomen.11
Tunduvalt selgemalt avaldub reede fenomen palju religioossemas ja
araabiamaailma rahvarikkaimas riigis Egiptuses, kus korduvalt ja teadlikult
kasutati revolutsiooni keskse terminina islamistlikku väljendit „vihareede“.
Kuigi Kairos algasid väljaastumised teisipäeval (25.01.2011), kulmineerusid need vihareedega (28.01.2011), mida peetakse ka avaliku võimuvastase
ülestõusu alguseks. Kuigi 04.02.2011 planeeritud „Mubaraki lahkumisreede“
luhtus võimude vastumeetmete tõttu, teatas Hosni Mubarak pärast järjekordset õnnestunud vihareedet (11.02.2011) sama päeva õhtul oma tagasiastumisest12. Tähelepanuväärne on Egiptuse puhul ka asjaolu, et 2013. aasta

10

Seda sündmust peab sealse Jasmiini-revolutsiooni alguseks nii massimeedia kui ka mitmed
tõsiteaduslikud tööd, mis omistavad sellele sümboolse tähenduse, vt näiteks Preysing,
Domenica 2016. Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011–2013): How the
Past Shapes the Future. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 79. Samuti Taylor
William C. 2014. Military responses to the Arab uprisings and the future of civil-military
relations in the Middle East: analysis from Egypt, Tunisia, Libya, and Syria. New York, NY:
Palgrave Macmillan, p. 58. [Taylor 2014]
11
Tuneesia sündmuste kronoloogiat vt Marcovitz, Hal 2014. The Arab spring uprisings San
Diego, CA: ReferencePoint Press, Inc., pp. 30–38. Põhjalikum kronoloogiline käsitlus Tuneesia sündmustest vahemikus detsember 2010–jaanuar 2011 on leitav Taylor 2014, pp. 57–72.
12
Egiptuse sündmustest jaanuaris-veebruaris 2011 vahetute osalejate silmade läbi vt nt
Lynch, Mark; Glasser, Susan B; Hounshell, Blake 2011. Revolution in the Arab world:
Tunisia, Egypt and the unmaking of an era. Foreign Policy Magazine, pp. 70–118. Põhjalik
ülevaade 2011. aasta esimeste kuude sündmustest on nt Marfleet, Phil 2016. Egypt: contested
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juunis-juulis ei toimunud islamistidevastase revolutsiooni ükski sündmus
reedeste jutluste järel ega mõjul, põhisündmused toimusid kõik teistel nädalapäevadel, kuid neile vastu astunud Moslemi Vennaskond konsolideeris oma
toetajad reedesele päevale 5. juulil ning nende vastasseis võimudega kulmineerus järjekordse sadu inimohvreid nõudnud vihareedega 19.08.201313.
Eraldi väärib märkimist asjaolu, et selline mošeejutlusest tingitud vihareede fenomen sai tekkida vaid olukorras, kus muidu karmilt riikliku järelevalve all olevate mošeede üle kadus kontroll revolutsioonilise olukorra
tekkides nii Egiptuses kui ka Tuneesias14.
Seega võib väita, et kuigi Egiptuse 2011. aasta jaanuaris puhkenud rahutuste sotsiaalne spekter oli väga kirev ning valdav osa tänavaile tulnutest
polnud islamistid, oli ka Egiptuse araabia kevade esimeste nädalate puhul
selgelt täheldatav reedese islamijutluse fenomen. Mošeed olid ainsad kohad,
mida valitsus ei saanud sulgeda ega keelata seal ka reedeste jutluste pidamist – see olnuks Egiptuses kui väga religioosses riigis otseselt islamivastane
tegevus – ning toona ainsaks hästi toimivaks ja rohujuuretasandil tegutsevaks
Mubaraki-vastaseks organisatsiooniks oli poollegaalne ja mošeedega tihedalt
seotud Egiptuse Muslimite Vennaskond. Just sel põhjusel toimus Egiptuse
araabia kevad oma algusfaasis islami alusstruktuuri, mošee raames, koondades enda alla ka mõõdukad moslemid, sekulaarse ilmavaatega isikud ja
koguni kristlastest koptide kogukonna – paradoksaalsel kombel kukutasid
need kolm jõudu kaks aastat hiljem islamistid võimult.
Reedest päeva 28.01.2011 võib tagantjärele pidada Süüria ülestõusu alguseks. Sel päeval toimus kellegi Hasan ʽAlī ʽUqlah (snd 1974) enesesüütamine riigi kirdeosas asuvas al-Hasaka linnas. Eri allikates dateeritakse see
sündmus ajavahemikku 26.01.–28.01.2011. Arvatavasti oli see traagiline
aktsioon väljapääsmatusse sotsiaalsesse ja tervislikku olukorda jõudnud isiku
võimudevastase sotsiaalse protesti märk. Mošee-temaatikat selle sündmuse

revolution. London: Pluto Press, pp. 3–34, 77–78. [Marfleet 2016] Põhjalikumat ülevaadet
ülestõusnute tegevusest Kairos ja islamistide osast selles vt Gunning, Jeroen; Zvi Baron,
Ilan 2014. Why occupy a square?: people, protests and movements in the Egyptian Revolution. Oxford University Press, pp. 163–182. [Gunning, Zvi Baron 2014]
13
Sündmustest suvel 2013 vt lähemalt Marfleet 2016, pp. 162–168.
14
Näiteks ajavahemikus 1. jaanuar 2008–31. detsember 2010 toimus Egiptuses 410 võimudevastast demonstratsiooni, väljaastumist ja rahvarahutust, millest umbes viiendik toimus islamistide algatusel, kuid ainuski neist ei toimund reedeti ega mošeest koordineerituna; vt tabel
kuude kaupa toimunud protestidest Gunning, Zvi Baron 2014, pp. 322–368.
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puhul kusagil ei mainita, samas aga langeb see kokku ḫutba ajaga reede
keskpäeval.15
Isegi kui Süüria ülestõusu algusdaatum on mõneti küsitav ning selle seos
reedeste jutlustega pole kindel, võib nentida, et kui teistes araabiariikides toimus araabia kevadel tähtsaid sündmusi ka teistel päevadel, on Süürias edaspidi eriti selgelt märgatav valitsusvastaste rahutuste toimumine just reedeste
jutluste mõjul, mis annab alust rääkida mošeedest inspiratsiooni saanud islamistlikust ülestõusust. Esimene inimohvritega demonstratsioon toimus reedel
(18.03.2011) pärast mošees peetud jutlusi. Järgmisel reedel (25.03.2011) võib
rääkida juba üleriigilistest veristest kokkupõrgetest meeleavaldajate ja võimude vahel. Pinge eskaleerus veelgi 01.04.2011 pärast reedest jutlust ning
siit edasi arenesid sündmused juba veriste reedeste verstapostidena: 08.04,
15.04, 22.04 ja 29.04. Juhuslik pole ka Süüria valitsusevastase ja sisult islamistliku Vaba Süüria Armee asutamiskuupäev – reede, 29.07.2011.16

15

Kõige vahetum uudis sellest oli meedias 28.01.2011 õhtul, kui ühes araabiakeelses Süüria
kristlaste internetiväljaandes teatati, et Hasan ‘Alī ‘Uklah (s. 1974) väljus oma korterist, tuli
keskpäeval sõiduteele, valas ennast bensiiniga üle, süütas ning suri õhtul haiglas. Selgitatakse,
et see noormees põdes vaimuhaigust, oli pidanud oma õpingud pooleli jätma perekonna
vaesuse tõttu ja tema enesepõletamine oli protestiks al-Hasaka kehvade sotsiaalsete olude
vastu ning et eriteenistused püüdsid takistada selle uudise levimist. Vt Maʽlūmāt ʽan wafāt
aš-šāb allaḏī aḥraqa nafsahu fī al-Ḥasaka 2011. – Gazire, January 28. <http://www.gazire.
com/cms/new/s/4902> (22.01.2017).
Samuti paigutavad hiljem selle sündmuse kuupäevale 28.01 teised araabiakeelsed allikad,
näiteks ülestõusu viiendat aastapäeva tähistav Kunnā muḫṭiʼyīn ǧiddan 2016. – al-Ǧarīdah,
January 29. <http://www.aljarida.com/articles/1463606704429774100/> (22.01.2017).
Ka mitmed lääne autorid peavad Süüria ülestõusu alguseks seega 28.01.2011, vt nt YassinKassab, Robin; Al-Shami, Leila 2016. Burning country: Syrians in revolution and war.
London: Pluto Press, p. 35. [Yassin-Kassab, A-Shami 2016]
Kuid Süüria ülestõusul on ka teine algusdaatum ja seostatud on see vaid selle eeldatavasti
psüühiliselt haige isiku enesepõletamisega: kuupäevale 26.01.2011 paigutavad selle mitmed
hilisemad ingliskeelsed ülevaated (vt näiteks Al-Hasakah. – Wikipedia. <https://en.wikipedia.
org/wiki/Al-Hasakah> (22.01.2017 )), tuginedes 24.04. 2011 araabiakeelsele Al Jazeera ülevaatele, kus mainitakse Hasan Ali ‘Uklah enesepõletamist 26.01.2011, mida see uudis määratleb ühtlasi ülestõusu algusena Süürias: ʼAbraz mahaṭṭāt aṯ-Ṯawrat as-sūrīyat ḫilāl
al-ʼayām al-māḍiyat 2011. – Al Jazeera, April 24.
<https://www.youtube.com/watch?v=h36T5QlbV8w>, sekundid 11–17 (22.01.2017).
16
Mitte nii rõhutatult, kuid siiski üldiselt tuleb see reede fenomen välja igast Süüria sündmusi kajastavast kronoloogiast, vt näiteks Civil uprising phase of the Syrian Civil War. –
Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_uprising_phase_of_the_Syrian_Civil_War>
(31.01.2017). [Civil uprising phase of the Syrian War] Süüria sündmuste 2011. aasta esimese poole põhjalikumat kronoloogiat, kust samuti ilmneb sündmuste toimumine reedeti ja
mošee-keskselt, vt Yassin-Kassab, Al-Shami 2016, pp. 35–56.
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Seega võib väita, et sunniidi mošeede reedestest jutlustest kujunes
võimudevastase ülestõusu pärm ning esialgu sai mošeest vaadetelt kireva
opositsiooni koondumiskoht. Või nagu ainsas mošee rolli Süüria ülestõusus
analüüsivas teaduskirjutises sissejuhatavalt märgitakse, oli mošeel keskne
roll nii aastatel 1978–1982 islamistlikus ülestõusus kui ka 2011. aastal uue
ülestõusu puhkemisel17. Sellest lähtuvalt võiks sündmuste koondnimetuse
araabia kevad kõrval kasutada vähemalt Süüria puhul terminit Süüria reede.
Seega järgis Süürias toimuv mujal araabiamaades aset leidvat üldist arengut, kus keskseks rahva rahulolematuse vallapäästjaks, koondajaks ja lahenduseni viijaks oli just islami alusstruktuur mošee ja seal reedeti tekkiv usklike
emotsioon. Veelgi enam – Süüria sündmused kordasid eelmise kodusõja stsenaariumit, kui aastatel 1978–1982 toimunud ülestõusu keskmes oli samuti
mošee: sealt kuulutasid toona imaamid oma sõnumit „uskmatu“ režiimi
vastu, mis kaikus mošee minarettide valjuhäälditest üle linnade, mošeedes
ladustati relvi ja pühakojad olid viimasteks vastupanukohtadeks, mille pühadusest loodeti valitsusvägede pealetungis kaitset.18

2.2. Darʿā sündmused märtsis 2011
Reedestest mošeejutlustest alguse saanud rahutused kasvasid Süürias
2011. aasta märtsi keskpaigaks juba üleriigilisteks demonstratsioonideks
ja jõulisteks vägivaldseteks võimudevastasteks lokaalseteks aktsioonideks.
Sümboolseks daatumiks, vahel lausa ka Süüria ülestõusu tegelikuks alguseks peetakse ühel reedel alguse saanud ja siis järgnevatel päevadel edasi

17

Pierret, Thomas 2012. The Role of the Mosque in the Syrian Revolution. – The Near
East Quarterly, Tuesday, March 20th. <https://www.academia.edu/1493604/The_Role_of_the_
Mosque_in_the_Syrian_Revolution> (10.01.2017).
18
Parimateks toonase Süüria islamiülestõusu käsitlusteks võib pidada järgmisi uurimusi:
Seale, Patrick 1989. Asad of Syria: the struggle for the Middle East. Berkeley: University of
California Press [Seale 1989]; nagu ka Van Dam, Nikolaos 1996. The Struggle for Power in
Syria Politics and Society under Asad and the Ba’th Party. London : I. B. Tauris.
Mošeest kui toonase ülestõusu ideoloogilisest keskmest loe lähemalt: Teitelbaum, Joshua
2004. The Muslim Brotherhood and the ‘Struggle For Syria’, 1947–1958: Between Accommodation and Ideology. – The Middle Eastern Studies, Vol. 40 (May 2004), pp. 137–140; Seale
1989, p. 92; vt ka toonase Süüra presidendi Amin al-Hafezi mälestusteraamatut: Moubayed,
Sami 2015. Under the Black Flag. B. Taurus, pp. 53–55 [Moubayed 2015]; vt ka Сараджян,
П. А. 1986. Активизация деятельности организации «Братья-мусульмане» в Сирии в
1979–1982 гг. – Ислам в политической жизни стран современного Ближнего и Среднего
Востока. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, p. 174; Drysdale, Alasdair 1982. The Asad
Regime and Its Troubles. – Merip Reports, 110, pp. 9–10. [Drysdale 1982]
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arenenud esimest tõsist relvastatud kokkupõrget protestijate ja võimude vahel
18.–20.03.2011 Darʿā linnas.
Nende sündmuste käik annab alust rääkida islamistlikust ülestõusust.
Kuid samas on Darʿā sündmusi hiljem välismeedias ekslikult hakatud kujutama türanniavastase rahvarevolutsioonina. Darʿā sündmused on hästi teada
ja ma esitan esmalt nende käigu toonaste vahetute uudiste põhjal, mil need
veel ei olnud mõjutatud hilisemast ideoloogiliselt käsitlusest.
06.03.2011 arreteerisid Darʿā kohalikud võimud 15 noorukit, kes levitasid
linnas võimudevastaseid grafiteid19, mispeale reedel, 18.03 mošees sütitavaid islamijutlusi kuulanud rahvas otsustas vahistatud noorukid vabastada ja hakkas ründama ning põletama valitsusasutusi, mille käigus hukkus
seitse korrakaitsjat ja mitmeid ründajaid ning järgnenud päevade võimude
vastuaktsioonides veel 15 isikut20. Toonased vahetud uudised Darʿāst edastavad linnarahva ülimat sõjakat meeleolu21. Linna peamiste mošeede imaamid
õhutasid vastuhakku avalikult, kuulutades allumatust Damaskuse keskvõimule22. Darʿā mässulised olid selleks ajaks varustatud ka tulirelvadega – juba
märtsi algusest hakkasid Süüriasse saabuma opositsioonile naaberriikidest
lähetatud relvasaadetised23. Damaskuse keskvõim väitis, et ei andnud korrakaitsjatele korraldust tule avamiseks Darʿās, ja juba 19.03 moodustasid võimud komisjoni, et linnas toimunu välja selgitada ning vabastasid noorukid24.
Kuid sellisest järeleandmisest said kohalikud mässulised vaid hoogu juurde:
järgmisel reedel, 25.03 Darʿās al-ʿUmari mošeest alanud ja üle linna levinud
ning jälle inimelusid nõudnud kokkupõrked ülestõusnute ja valitsusvägede

19

Yassin-Kassab, Al-Shami 2016, p. 38.
Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests 2011. – Israel National News,
March 21. <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143026#.VY7khPntmsQ>
(26.01.2017). 7 Syrian policemen killed in Sunday clashes 2011. – Ya Libnan, March 21.
<http://yalibnan.com/2011/03/21/7-syrian-policemen-killed-in-sunday-clashes-report/>.
Ka hiljem Süüria režiimi vastasuse poolest tuntud ülearaabialine päevaleht al-Sharq al-’Arabi
tunnistab, et ülestõusu koordineeriti reedel mošeest, kuid samas mõtleb välja loo, et arreteeritud noori piinati enne, neilt küüsi maha kiskudes: Šiʽārāt ʼayyām al-ǧumʽat fī aṯ-ṯawrat
as-sūrīyat 2011. – Aš-Šarq al-ʽarabī, March 1, 2014.
21
Al Jazeera uudistekanali videoklippi vt Bidāyat ‘ahdāṯ Sūrīyā / 18 māris 2011. – Al
Jazeera, 18.03. 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=xOw3vG-DOrQ> (26.01.2017).
22
Pierret, Thomas 2012. Religion and state in Syria: the Sunni Ulama from coup to revolution. Cambridge University Press, p. 216. [Pierret 2012]
23
Syria: Weapons Intercepted 2011. – The New York Times, March. <http://www.nytimes.
com/2011/03/12/world/middleeast/12briefs-Syria.html?_r=0011> (26.01.2017).
24
Committee Set up to Investigate Darʿā Incidents. – SANA, March 19.
<http://www.sana.sy/eng/21/2011/03/19/337559.htm> (26.01.2017)
20
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vahel25 kulmineerusid de facto linna üldise relvastatud ülestõusuga võimude
vastu reedel, 8.04.2011, kui hukkus 19 korrakaitsjat ja 27 demonstranti26.
Ülal viidatud allikatele tuginedes võib öelda, et selleks ajaks oli tapetud
26 korrakaitsjat ja 42 ülestõusnut. Sellist statistikat ja vahetuid ülevaateid
sündmustest arvesse võttes on võimatu rääkida võimude poolt „rahumeelse
rahvarevolutsiooni“ vägivaldsest mahasurumisest: tegu oli hästi relvastatud
võimuesindajate ja veidi kehvemalt relvastatud mošeedest koordineeritud
ülestõusnute sõjaliste kokkupõrgetega.
Darʿā sündmuste kajastamine ilmestab revolutsioonimüüti loova massimeedia keskset osa: vahetud sündmuste kirjeldused näitavad pigem võimude järeleandlikkust ja neile vastanduvate sunniitide sõjakust: ajakirja Time
käsitlus (22.03.2011) – vahetult pärast Darʿā rahutuste puhkemist – kirjeldab võimudevastaseid loosungeid levitanud 15 alaealise vahistamist korrakaitsjate poolt, linnas puhkenud rahutusi, mille käigus põletati valitsusasutusi
ja rünnati valitsusametnikke, võimude poolt tule avamist ja protestijate
hukkumisest, seejärel president Bashar al-Assadi käsul lähetatud keskvõimu
delegatsiooni saabumist ja õhkkonna hetkelist rahunemist ning noorukite vabastamist, kuid olukorra kriitilist halvenemist kohe pärast seda, kui
mässajad lubasid korraldada kogu riiki hõlmava „märtrite reede“ oma poliitiliste nõudmiste saavutamiseks27. Isegi teravalt Süüria režiimi vastase Katari
uudisteagentuuri Al Jazeera sündmuste vahetus kajastuses räägitakse peamiselt ülestõusnute poolt valitsusasutuste ründamisest ja põletamistest28. Võimude käsitlus sündmustest 18.–19.03 on kattuv eelnimetatuga, kuid rõhutab
Süüria režiimile omaselt „välisvaenlaste mahhinatsioone“29. Sündmusi vahetult kajastavad teaduslikud käsitlused, näiteks The Middle East Quarterly,
rõhutavad Darʿā 2011 märtsis sündmuste puhul mošeede ja islamivaimulike

25

Syrian protesters target Baath Party offices’/’Deaths as Syria protests spread’ 2011. – Al
Jazeera, 26 March. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201132616546326475.
html> (26.01.2016).
26
At least 19 police killed in Syria clashes 2011. – RIA Novosti, 8 April.
<http://sputniknews.com/world/20110408/163440945.html> (26.01.2016). Protesters killed in southern Syria 2011. – Al Jazeera, 9 April. <http://www.aljazeera.com/news/middlee
ast/2011/04/201148131548860250.html> (26.01.2016).
27
Abouzeid, Rania 2011. Syria’s Revolt: How Graffiti Stirred an Uprising. – Time, March
22. <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html> (26.01.2016).
28
Syria protesters torch buildings 2011. – Al Jazeera, March 20. <http://www.aljazeera.
com/news/middleeast/2011/03/2011320113138901721.html> (26.01.2017).
29
Committee Set up to Investigate Darʿā Incidents 2011.
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keskset kohta rahutustes30; sama räägivad ka toonased peamised lääne päevalehed31. Mitmed hiljem Darʿā sündmusi analüüsivad süürlastest sekulaarsed
ja samuti mõned lääne vaatlejad annavad ülaltoodule sarnase hinnangu ja
hoiatavad, et välismeedia ei läheks libedale teele, kajastades vaid võimude
karmust ja vaikides samal ajal relvastatud ülestõusnute agressiivsusest32.
Paari-kolme kuu jooksul pärast märtsikuiseid Darʿā sündmusi 2011. aastal hakkas tekkima legend demokraatiat nõudvast rahumeelsest Darʿā rahvarevolutsioonist. Sellise fiktsiooni esimene pääsuke oli Human Rights Watchi
(HRW) 2011. aasta juunikuu käsitlus, mis tuginedes peamiselt sunniidi
mässuliste ütlustele, ei maini 18.–25.03.2011 ülestõusnute tapetud korrakaitsjaid, vaid asetab rõhu võimude vastuaktsioonile märtsikuu viimasel
nädalal. Käsitluses kordub motiiv rahumeelsest rahvast, keda tulistavad
võimuesindajad33. Seda lähenemist võib pidada Darʿā müüdi alguseks, mis
laieneb hiljem sageli kogu Süüria kajastamisele kinnisidees, et „Süüria režiim
tapab oma rahvast“. Toodud käsitlus on esimeseks näiteks nii HRW kui ka
teiste humanitaarorganisatsioonide poliitikast võtta protestijate sõnu ja nende
saadetud videoklippe kontrollimatult tõepähe või ehitada ainuüksi nendele
toetudes üles oma käsitlus.
Umbes samal ajal HRW raportiga algas Facebookis Süüria sunniitide
võimudevastane ideoloogiline rünnak emotsionaalseimal teemal – väidetavalt
režiimi poolt tapetud laste pilte eksponeerides34.
30
Gambill, Gary C. 2011. Assad’s Survival Strategy. – Foreign Policy, April 6.
<http://www.meforum.org/3004/assad-survival-strategy> (26.01.2017).
31
In Syria, crackdown after protests 2011. – The New York Times, March 19.
<http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/middleeast/19syria.html?_r=0> (26.01.2016).
32
Anderson, Tim 2013. Syria: how the violence began, in Darʿā. – Syria Solidarity Movement, November 7. <http://www.syriasolidaritymovement.org/2013/11/07/syria-how-theviolence-began-in-Darā’a/> (26.01.2017). [Anderson 2013]
33
HRW põhjalik käsitlus: We’ve Never Seen Such Horror: Crimes against Humanity by
Syrian Security Forces 2011. – Human Rights Watch, June 1.
<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf> (26.01.2017).
34
Beautiful young children were killed for no reason by the Syrian regime since the
uprising 2011. – Facebook, June 4. <https://www.facebook.com/notes/beautiful-young-children-were-killed-for-no-reason-by-the-syrian-regime-since/227964333897377> (26.01.2017).
Hukkunud laste teema on massimeedia sõjakajastuste üks lemmikteemasid, mille puhul esineb kahjuks ka uudisteagentuuride teadlikku manipuleerimist ja vahel võltsuudiste lavastamist. Ilmekaks näiteks on 2000. aastal kogu maailmas kuulsaks saanud kaadrid Palestiina
poisi Muḥammad ad-Dura väidetavalt halastamatust tapmisest Iisraeli sõduri poolt: See
video paljastati viimaks 10 aastat hiljem ühe Prantsuse telekanali kavala lavastusena, millele
aga verejanuline rahvusvaheline massimeedia peaaegu vaikusega reageeris: vt lähemalt
Muḥammad al-Dura pettusesaagast: Poller, Nidra 2011. The Muhammad al-Dura Hoax
and Other Myths Revived. – The Middle East Quarterly, Fall, Vol. 18, Issue 4, pp. 71–78.
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Igasugune manipulatsioon vajab aega, et kinnistuda ja legendiks saada.
Võib öelda, et aasta pärast Darʿā sündmusi oli müüt sündinud: 2012. aasta
märtsi CNN-i erireportaaž 2011. aasta märtsi Darʿā sündmustest ei maini
mošeest algust saanud rahutusi ega seitsme korrakaitsja tapmist ülestõusnute
poolt, rõhutab aga rahva rahumeelsuseid kavatsusi, milline käsitlus äratuntavalt põhineb eelmainitud HRW-i analüüsil35. Samasugune suhtumine on ka
2012. aasta kevadel avaldatud BBC ülevaates, mis teab rääkida 06.03.2011
arreteeritud koolipoiste piinamisest, kuid „unustab“ mainida rahutuste puhkedes võimuesindajate tapmise36.
Sellised manipulatsioonid saavad massimeedias valdavaks hilisemates
ülevaadetes Darʿās 2011. aasta märtsis toimunu kohta, eriti iga-aastaste süüdimatu järjekindlusega ilmuvate „Darʿā revolutsiooni sünnipäeva ülevaadetes“37.
Erandiks on mõned üksikud peavoolumeedia kirjutised, näiteks araabiakeelse
<http://www.meforum.org/3076/muhammad-al-dura-hoax> (26.01.2017). Vt ka Karsenty,
Philippe 2008. We Need to Expose the Muhammad al-Dura Hoax. – The Middle East Quarterly, Fall, Vol 15, Issue 4, pp. 57–65. <http://www.meforum.org/1998/philippe-karsenty-weneed-to-expose-the-muhammad> (26.01.2017); Karsenty, Philippe 2010. My Battle for the
Truth Against the French Establishment. – MEF-Forum, October 12. <http://www.meforum.
org/2765/al-dura-hoax-karsenty>.
Eraldi väärib uurimist laste kannatustega manipuleerimine islamistide poolt Aleppo linna idaosas 2016. aastal, kus just enne linna langemist valitsusvägede kätte püüti maailma avalikku
arvamust kõige jõulisemalt mõjutada hukkunud laste pilte sotsiaalmeedias eksponeerides.
Aleppo toetuseks filmiti selliseid võltsvideosid laste osavõtul ka naaberriikides, kus näiteks
detsembris 2016 vahistasid kohalikud võimud ühe sellise võttegrupi: Egyptian police arrest
five people for using children to stage fake ‘Aleppo’ footage 2016. – Independent, December 20. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/aleppo-fake-footage-children-five-peopele-arrested-egyptian-police-a7486541.html> (26.01.2017).
Seda, kuivõrd lihtne on sellised mõjusaid kaadreid toota, ilmestab video: You might want
to look at this so. Check this out.... How fake footage for MSM is made 2016. – Twitter,
November 2. <https://twitter.com/bearyear/status/793938568460824576> (26.01.2017).
35
Darʿā: The spark that lit the Syrian flame 2012. – CNN. March 1. <http://edition.cnn.
com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/> (26.01.2017).
Kuid juba varem on CNN püüdnud Darʿā sündmustest teha üldrahvalikku võimudevastast
ülestõusu vabaduse nimel, näiteks kajastades reedeseid sündmusi 25.03.2011, andes eetrisse
vaid võimudevastase pealtnägija sõnu „100 000 demonstrandist“: Dozens of Syrians reported
killed in Daraa 2011. – CNN, April 26. <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/25/
syria.unrest/index.html?hpt=T1> (26.01.2017). Paraku jääb CNN-il siin kahe silma vahele
asjaolu, et see arv ületab linnaelanike koguarvu.
36
Guide: Syria Crisis 2012. – BBC, April 9. <http://www.bbc.com/news/world-middleeast-13855203> (28.01.2017).
37
Sellekohaseid näiteid võiks tuua arvukalt, siinkohal vaid mõni nendest: Du soulèvement
à la guerre: trois ans de crise en Syrie 2014. – L’express, 13.03. <http://www.lexpress.
fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/du-soulevement-a-la-guerre-deux-ans-de-crise-ensyrie_1231143.html> (28.01.2017).
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päevalehe aš-Šarq al-Awsaṭ tagasivaade 2012. aasta jaanuaris, mis räägib
selgesõnaliselt mošeedest koordineeritud vihareedest, kuid samuti vaikib
korravalvurite tapmisest protestijate poolt, mainides vaid hukkunud demonstrante.38
Praeguseks võib nentida, et aastate möödudes kohtab Darʿā sündmustega seoses aina harvem objektiivseid käsitlusi. Seda hoolimata asjaolust,
et ka hilisemad sunniitidest mässulised tunnistavad oma mälestustes ülestõusu keskuseks Darʿās just mošeed, kuid samas manades endast süütud
kannatajad võimude vägivallas.39 Rääkimata USA, Süüria ühe suurima
välisvaenlase mahitatud, kuid silmnähtavalt manipuleeritud „teaduslikest“
analüüsidest40. Sellised tõeväänamised on nüüd kahjuks saamas teadustõeks
ka Süüria sündmusi kajastavates monograafiates41, õnneks siiski mõnede
üksikute eranditega42. Islamistlik Darʿā ülestõus on saanud „islami-inim-

Darʿā: The spark that lit the Syrian flame 2012. Vt ka From teenage graffiti to a country
in ruins: Syria’s two years of rebellion 2013. – Reuters, March 17. <http://www.reuters.com/
article/us-syria-crisis-uprising-idUSBRE92G06420130317> (28.01.2017).
38
ʽĀm 2011 fī Sūriyā badʽa fī 15 māris 2012. – aš-Šarqī al-Awsat, 01.01. <http://archive.
aawsat.com/details.asp?section=20&article=656909&issueno=12087#.V0TnNZF97IU>
(28.01.2017).
39
Daraa protests: Organiser recalls start of Syrian uprising 2013. – BBC, March, 15.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-21787787> (28.01.2017).
40
Hof, Frederic C.; Simon, Alex 2013. Sectarian Violence in Syria’s Civil War: Causes,
Consequences, and Recommendations for Mitigation. A Paper Commissioned by The Center
for the Prevention of Genocide, United States Holocaust Memorial Museum, pp. ii – iii.
41
Vt näiteks otseselt manipuleerivat käsitlust, kus esitatakse küll õigeid hukkunute arve, jättes
seejuures mainimata, et sündmuste alguses olid valdavalt hukkunuteks korrakaitsjad, samas
tunnistades, et ülestõusu kese oli kohalik ʿUmari mošee. Vrd Yassin-Kassab, Al-Shami 2016,
pp. 38–39.
Kõige masendavam näide mitte ainult manipulatsioonist, vaid otseselt ja arvatavasti teadlikust
valeandmete esitamisest on Naom Chomsky eessõnaga peenhäälestatud „rahumeelse rahvarevolutsiooni“ kuvand: Erlich, Reese 2014. Inside Syria: the backstory of their civil war and
what the world can expect. Amherst, New York: Prometheus Books, milles Darʿā sündmused
on esitatud: pp. 46–47. Või käsitlus koolilaste ja rahumeelsete demonstrantide kiusamisest
võimude poolt: Hokayem, Emile 2013. Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant.
Abingdon, Oxon: Routledge for the International Institute for Strategic Studies, pp. 15, 40–47.
[Hokayem 2013]
Tüüpiline on ka manipulatsioon väitega, et grafiteid maalinud laste arreteerimisest vihaleaetud
rahvas ründas lõpuks valitsusasutusi, kelle pihta valitsus tule avas, mainimata seejuures mošee
rolli ega hukkunud korrakaitsjaid, vt McHugo, John 2016. Syria: a recent history. London:
Saqi Books (e-pub formaadi tõttu pole lk number tuvastatav).
42
Siinkohal tõstaksin esile Sydney ülikooli poliitiökonoomia professori Tim Andersoni paljastusi lääne silmakirjalikust poliitikast mahitada Süürias islamiste: Anderson, Tim 2016. The
dirty war on Syria: Washington, regime change and resistance. Montréal, Québec, Canada:
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õiguslaste“ töödes43 märgilise demokraatiakleebise, ka teatmeteosed on hiljem Darʿā sündmuste rekonstrueerimisel omaks võtnud idee „rahumeelsest
rahvaülestõusust“44.

2.3. Ülestõusu levik Süürias 2011–2013
Pärast Darʿā’d levis ülestõus Süürias alates aprillist 2011 juba kulutulena.
30. aprillil 2011, kui oli selgeks saanud, et ülestõusu mahitasid välismaised
sunniitlikud jõud, aidates ka relvade ja rahaga, kuulutas Bashar al-Assad
rahutused välismaiseks vandenõuks45 – sarnaselt nagu tema isa kuulutas
eelmise Süüria islamistide ülestõusu 1978–1982 välismaiseks konspiratsiooniks46. Juba aprillis 2011 algasid mässuliste poolt alaviitidest ja ilmalikest
režiimipooldajate tsiviilelanike peade-lõikamised47 ja julmad piinamised,
mida filmiti ja levitati sotsiaalmeedias48.
2011. aasta aprilli lõpuks kasutasid valitsusväed ülestõusnute koondumise takistamiseks Darʿās rasketehnikat, mille käigus hukkus kümneid valitsusvastaseid49. Relvastatud ülestõusu levides üle riigi oli 2011. aasta aprilli

Global Research, milles ta analüüsib Darʿā sündmusi lk 15–23 ning tema käsitlus sündmustest
ühtib üldjoontes siinkirjutaja omaga.
Veel üks väheseid tasakaalustatud töid Darʿā sündmustega seoses on toimunut laiemas kontekstis vaatlev, kuid Darʿā sündmuste puhul korrektselt nii mässuliste kui ka võimude kuritegudest ja inimkaotustest rääkiv Tomass, Mark 2016. The religious roots of the Syrian
conflict: the remaking of the Fertile Crescent. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New
York: Palgrave Macmillan US, kus Darʿā sündmused on esitatud pp. 171–172. [Tomass 2016]
43
Seda nimistut võiks siinkohal pikalt välja tuua, vt näiteks peamiselt araabia autorite tööd:
Khatib, Lina; Lust, Ellen et al. 2015. Taking to the Streets: The Transformation of Arab
Activism. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, p. 161.
44
Uprising in Syria, 2011–12. – Encyclopaedia Britannica – Online encyclopedia. <http://
www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War/Uprising-in-Syria-2011-12> (28.01.2017).
45
Landis, Joshua 2011. Speech to the Syrian Parliament by President Bashar al-Assad:
Wednesday, March 30, 2011. <http://www.joshualandis.com/blog/speech-to-the-syrian-parliament-by-president-bashar-al-assad-wednesday-march-30-2011/> (28.01.2017).
46
Toona süüdistas Hafiz al-Assad Baa’th kongressil peetud kõnes USA salateenistusi, rahvusvahelisi reaktsionääre ja Israeli Mossadi, vt Talhamy, Yvette 2009. The Syrian Muslim Brothers and the Syrian-Iranian Relationship. – The Middle East Journal, Vol. 63 (4), pp. 568–569.
47
Uskmatute peade lõikamine on prohvet Muḥammadi kehtestatud tava, mida tänapäevani on
islamis laialdaselt praktiseeritud ning mis on igati vastavuses nii Koraani kui ka islami õiguse
šariaadi põhimõtetega. Sissejuhatavalt selle kohta vt Furnish,Timothy R. 2005. Beheading
in the Name of Islam. – The Middle East Quarterly, Vol. 12, Issue 2, pp. 51–57.
48
Tomass 2016, p. 172.
49
Syria unrest: ‘Bloodiest day’ as troops fire on rallies 2011. – BBC, April 22.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13167433> (28.01.2017).
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lõpuks hukkunud umbes tuhat ülestõusnut ja paarsada valitsusväelast50.
2011. aasta augusti keskpaigas tunnistas lääne peavoolumeedia lisaks umbes
1800–2100 mässulisele ka 500 valitsusväelase hukkumist51, mis ei anna alust
rääkida ei ülestõusnute ega valitsusväelaste rahumeelsusest. Ainuüksi Süüria
loodeosas Türgi piiri ääres asuvas Ǧisr aš-Šuġūr’i linnas tapsid mässulised
juuni alguses üle 120 valitsusametniku ja sõduri52. Vastusena püüdis režiim
blokeerida rasketehnikaga ülestõusnute koondumist Alepposse, Hamasse jt
linnadesse, mis ka 1979–1982 olid islamistliku mässu tugipunktideks53. Samal
ajal ilmneb nii Lääne massimeedia kui ka Süüria peamise ideoloogilise vastase ja ülestõusu rahastava Katari meediahiiu Al Jazeera tendents suurendada
igati valitsusvastastel meeleavaldustel osalenute arvu – kohati lausa absurdselt väites Süüria linnades meeleavaldustel osalenute arvu suuremaks vastava
linna elanike arvust! – ning püüdes igati näidata väiksemana valitsusmeelsete
väljaastumiste arvukust.54
On tähelepanuväärne, et kevadel ja suvel 2011 oli enim langenuid mõlemal poolel ikka reedeti sunniidi mošeedes peetud vihajutlustele järgnenud
veristes kokkupõrgetes55. Kuid võimude vastus oli samuti kompromissitu:
50

Ainuüksi 22.–24.04.2011 hukkus üle saja valitsusvastase: Syrian forces raid homes
as Assad opposition mounts 2011. – Reuters, April 24. <http://www.reuters.com/
article/2011/04/24/us-syria-protests-idUSTRE73L1SJ20110424> (28.01.2017).
51
Väga erinevad arvud ja allikad, vt lähemalt Civil uprising phase of the Syrian Civil War.
Varjamatult valitsusvastase SOHR-i andmetel on seisuga 31.07.2011 hukkunud umbes 1600
valitsusvastast ja 369 sõjaväelast: Syrian deaths escalate as Assad forces pursue protesters
2011. – Al-Arabiya News, July 31.
<https://english.alarabiya.net/articles/2011/07/31/160188.html> (28.01.2017).
52
Syria vows ‘decisive’ response in Jisr al-Shughour 2011. – BBC, 7 June.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13677200> (28.01.2017).
53
Syrian forces take over northwestern town of Maaret al-Numan 2011. – Haaretz, June
17. <http://www.haaretz.com/news/middle-east/syrian-forces-take-over-northwestern-townof-maaret-al-numan-1.368250>.
54
Tüüpiline sellekohane näide on Al Jazeera väide, et järjekordsel vihareedel 15.07.2011 olevat Dayr az-Zūr’is osalenud 350 000 inimest (Syrian security forces ‘fire on rallies’ 2011. – Al
Jazeera, 16.07. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/07/201171513414896895.
html> (28.01.2017), kuigi linnaelanike arv koos eeslinnadega oli aastaks 2011 seal maksimaalset 250 000. Järgmisel vihareedel olnud seal koos lausa 450 000 demonstranti: Syrian Forces
Kill Eight Protesters as 1 Million Demonstrate Nationwide 2011. – Bloomberg, July 22.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-07-22/syria-forces-kill-5-at-aleppo-homsprotests-activist-says-1> (28.01.2017).
55
Kõige verisemad ja mõlemal poolel suurima hukkunute arvuga kokkupõrked toimusid järgmistel kuupäevadel: 6., 13., 20., ja 27. mail; 3., 10., 17., 24. juunil; 7., 15., 22., 29. juulil; 5.,
12., 19., 26. augustil, mis kõik, v.a 07.07.2011, on reedesed päevad. Vt Course of events of
the Syrian Civil War. – Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Course_of_events_of_the_Syrian_Civil_War> (28.01.2017).
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mošeedest tõrjuti mässulisi välja relvajõul ning sõnakuulmatuid imaame
sunniti kahetsevate kuulekusavaldustega esinema riiklikus televisioonis56.
Esines ka olukordi, kus valitsusväed ei hoolinud mošeedesse varjunud ülestõusnutest ja ründasid neid raskerelvade toel, mis andis alust mässulistele
süüdistada valitsust islamivastasuses57. Samuti esines olukordi, kus mošeedesse jäänud valitsuse sõdurid mõnitasid islami religiooni58. Võimude selline
käitumine aga oli mõistetav, võttes arvesse aastatel 1978–1982 islamistliku
ülestõusu praktikat kasutada mošeesid ideoloogiliste keskuste, relvaladude ja
võitlejate koondumiskohtadena59.
Siiski polnud toona tegu vaid islamistlike sunniitide ülestõusuga – esialgu
osales režiimivastastel väljaastumistel ka kristlasi, druuse ja isegi alaviite.
Hiljem on kõik Süüria rahvad ja kogukonnad, kes pole tõsimeelsed sunniidid,
toetamas kas keskvalitsust või ilmalikke kurde, sh ka ilmalikud sunniidid,
kes pärast mõningat kõhklust asusid šariaatliku elukorralduse vastu toetama
„väiksemat pahet,“ sekulaar-sotsialistlikku-baathistlikku-alaviitlikku režiimi.
2011. aasta suvi oli Süürias valitsust toetavate massimeeleavalduste aeg.
Kui Süüria puhul üldse rääkida mingist rahumeelsest rahvarevolutsioonist,
siis toimus see just toona ja valitsuse toetuseks: kahesajatuhande osavõtjaga
režiimi pooldavad demonstratsioonid toimusid Aleppos, Damaskuses, Himsis,
Hamas jt sunniitliku enamusega linnades, rääkimata alaviitide piirkondadest60.
Sümboolseks kujunes 15.06.2011 Damaskuse peatänavatel sadade tuhandete
režiimitoetajate kantud 2,3 kilomeetri pikkune Süüria lipp61. Mainida tuleks
20.07.2016 režiimipooldajate kogunemist Damaskuse ülikoolis, kui Bashar
al-Assadi kõne kuulajate arvu hinnatakse ühele miljonile62. Rahvarikkad oli

56

Pierret 2012
Ibid.
58
Ǧunūd baššār tadnus almasǧid 2011. – Youtube, September, 25.
<https://www.youtube.com/watch?v=SJiEBm8dvxM> (10.01.2017).
59
Drysdale 1982 pp. 9–10; Moubayed 2015, pp. 53–55.
60
Syria: What motivates an Assad supporter? 2011. – GlobalPost, June 25. <http://www.
globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/110624/syria-protests-assad> (28.01.2017).
61
Damascus show of support for Syrian President Assad 2011. – BBC News, June 15.
<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13776886>.
62
Assad issues amnesty in bid to woo public 2011. – Top News, June 21. <http://www.upi.
com/Top_News/World-News/2011/06/21/Assad-issues-amnesty-in-bid-to-woo-public/UPI65461308655078/> (28.01.2017).
Kõne analüüsi vt: Landis, Joshua 2011. President Assad: Speech #3, (Monday 20 June 2011)
’We Control Events, rathern than Events Control Us’. <http://www.joshualandis.com/blog/
president-assad-speech-3-monday-20-june-2011-we-control-events-rathern-than-events-control-us/> (28.01.2017).
57
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ka oktoobris 2011 toimunud meeleavaldused63. Sellised valitsuse pooldajate
massimeeleavaldused on kestnud tänapäevani.
2011. aasta suvel algas ülestõusnute organiseerumine: reedesel päeval
29.07.2011 asutasid mässulistega liitunud sunniidi ohvitserid Vaba Süüria
Armee (al-Ǧayš as-Sūrī al-Ḥurr, ingliskeelne lühend FSA)64, mis sõnastas
oma eesmärgina valitseva režiimi kukutamise relvajõul. Sügiseks oli sellest kujunenud toonase ülestõusu peamine jõud, mille liikmetest üle 90%
moodustasid sunniidid, kuid selle ridadesse kuulus ka üksikuid alviite, kurde
jt rahvus- ja usuvähemusi.
Ülestõusu kulgedes järgnevatel aastatel jäi FSA efektiivsuselt ja arvukuselt alla peatselt tekkinud äärmusliku islami sõjalistele rühmitustele. Samas
kujunes FSA lääne, eriti USA peamiseks Süüria siseasjadesse vahelesegamist
võimaldavaks teguriks nn mõõduka islami toetamise sildi all, millist liikumist
on USA alates 2012. aastast toetanud65 ja mida lääs avalikult tunnistab alates
23.02.201366.
23.08.2011 moodustati Türgis ülestõusnute poliitiline eksiilvalitsus Süüria
rahvusnõukogu67 (SRN), mille peamisteks rahastajateks hakkasid araabia
rikkad naftariigid ja lääne suurvõimud. SRN kuulutas demokraatiat, inimõigusi ja muid läänlasele arusaadavaid mõisteid, olles sisuliselt marionetiks
USA administratsioonile ega varjanud oma eesmärki kukutada al-Assad ja
„asendada see demokraatiaga“.68

63

Huge Damascus rally backs President Bashar al-Assad 2011. – BBC, October 12.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15271764> (28.01.2017).
Syria unrest: Aleppo sees huge pro-Assad rally 2011. – BBC News, October 19.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15271764> (28.01.2017).
64
Sissejuhatav põhjalik ülevaade FSA sünnist, tegevusest, struktuurist, eesmärkidest:
O’Bagy, Elizabeth 2013a. The Free Syrian Army. – The Middle East Security Report 9,
March. [O’Bagy 2013 a]
65
O’Bagy 2013 a, pp. 19–12.
66
O’Bagy, Elizabeth 2013 b. U.S. Secretary of State Announces Non-Lethal Aid to Free
Syrian Army. – Political Update, February 28. <http://www.understandingwar.org/sites/
default/files/ISWPoliticalUpdate_AidtoFreeSyrianArmy.pdf> (28.01.2017).
67
Süüria rahvusnõukogu loomisest, eesmärkidest ja tegevusest tagantjärele hinnates mõnevõrra naivistlikus käsitluses vt O’Bagy, Elizabeth 2012. Syria’s political Opposition. – The
Middle East Security Report 4, April. <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/
Syrias_Political_Opposition.pdf> (28.01.2017), pp. 9–20.
68
Hea ülevaade lääneriikide nägemusest 2011 on leitav: Holliday, Joseph 2011. The struggle
for Syria in 2011: an operational and regional analysis. – The Middle East Security Report 2.
<http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf> (28.01.2017),
milles toonased USA valitsuse seisukohad (vt p. 24) ei ole muide muutunud ka 2016. aasta
lõpu seisuga, kuigi olukord ise on kardinaalselt teine!
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Aastaks 2012 võis tõdeda, et Süüria konflikti puhul on tegu sunniitliku
maailma rikaste šariaadiriikide, Türgi ja läänemaailma proxy-sõjaga ilmaliku
Süüria vastu69.
FSA kõrvale tekkis peagi kümneid kohalikke võitlusrühmitusi, mis kord
üksi tegutsedes, kord liitudes omavahel või FSA-ga, viisid olukorra Süürias
selleni, et ÜRO oli sunnitud 12. juunil 2012 tunnistama Süüria kodusõjas
olevaks riigiks70.
2012. aastal kordus Süürias aastate 1978–1982 kodusõja stsenaarium,
kui hästi relvastatud sunniidi mässulised, keda armee valimatult vahendeid
kasutades blokeerida, hävitada ja hajutada püüdis, hoolides vähe mässulistele
tavapärasest varjumisest n-ö tsivilistide selja taha ja võitlusvõimetute pantvangi võtmisest, vallutasid terved linnad või suured linnaosad. Peagi hakkasid mässulised kontrollima suuri maapiirkondi ja mitmeid piiriületuspunkte
Türgi ja Iraagiga, mis avas tee suuremahulisele relvade ja välisvõitlejate sissevoolule.
Alates 2012. aasta teisest poolest puhkesid verised lahingud pea kõigis
Süüria suurlinnades, kus ülestõusnud korduvalt kasutasid eneseõhkijaid mitte
ainult riigistruktuuride, vaid üldise paanika tekitamiseks ka tsiviilisikute seas.
Näiteks 18.07.2012 korraldas FSA Damaskuses eneseõhkija rünnaku, mis
lisaks kümnetele tsiviilisikutele tappis Süüria kaitseministri ja ekskaitseministri, Bashar al-Assadi õemehe ja Süüria luureülema71. 20.02.2013 tapsid
mitu autopommi Damaskuses Venemaa saatkonna ja Baathi peakorteri juures
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Sissejuhatavalt Süüria proxy-sõja üldistest asetustest vt: al-Masri, Abdulrahman 2015.
Syria: Proxy war, not civil war. – The Middle East Monitor, March 14. <https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/17515-syria-proxy-war-not-civil-war> (28.01.2017).
Syrian wars of proxy 2014. – Al-Akhbar, September 22. <http://english.al-akhbar.com/content/syrian-wars-proxy> (28.01.2017); Estrin, Miriam; Shapiro, Jeremy 2014. The Proxy
War Problem in Syria. – Foreign Policy, February 14. <http://foreignpolicy.com/2014/02/04/
the-proxy-war-problem-in-syria/> (28.01.2017).
70
Syria conflict now a civil war, UN peacekeeping chief says 2012. – Reuters, June 12.
<http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-idUSBRE85B1BI20120612> (28.01.2017).
Toonastest peamistest valitsuse vastu sõdivatest relvarühmitustest vt lähemalt: Holliday,
Joseph 2012. Syria’s Armed Opposition. – The Middle East Security Report 3, March.
<http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Armed_Opposition.pdf>
(28.01.2017). [Holliday 2012]
71
Syria’s defense minister killed in Damascus suicide bombing 2012. – Al Arabiya, July
18. <http://english.alarabiya.net/articles/2012/07/18/227035.html> (28.01.20117).
Kuna sellist rünnakut ei saanud mitte kuidagi kujutada valitsuse enda kätetööna, siis püüti
mässuliste poolt ajakirjanduses seda aktsiooni kujutada isegi Mossadi tööna ning eitada FSA
osalust selles, vt: Damascus Bombing: The Aftermath 2012. – Al-Akhbar, July 21.
<http://english.al-akhbar.com/node/10113> (28.01.2017).
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umbes 80 tsiviilisikut, kellest suurema osa moodustasid lapsed72. Autopommid ja eneseõhkijad said Süüria igapäevaelu lahutamatuks osaks, nagu
ka võimude ebaproportsionaalse jõu kasutamine mässuliste piirkondades.
Tekkis oht konflikti levimiseks naaberriikidesse: 2013 alguses ründasid
Süüria õhujõud esmakordselt mässuliste baase väljaspool Süüriat asuvas
Liibanonis, mispeale Türgi alustas piiri kindlustamist Süüriaga. Mässulised
püüdsid läänt mõjutada, et kehtestada Süürias NATO lennukeelutsoon, neutraliseerimaks režiimi efektiivseimat relva – lennuväge.73
Mässuliste tõhusaks terrorirelvaks kujunes valitsusvägede kontrolli all
olevate alade pommitamine isetehtud haubitsatest ja miinipildujatest, milles hukkunud olid üldjuhul tsiviilisikud. Tavaliselt kuulutasid mässulised
lääne massimeediale, et taoliste rünnakute „tegelikuks läbiviijaks“ olid
valitsusväed. Esimesed sellised suuremat tähelepanu pälvinud juhtumid olid
16.01.2013 Aleppo ülikoolile osaks saanud ja 82 tudengi elu nõudnud mürsurünnak74 ja 28.03.2013 viieteistkümne tudengi elu nõudnud Damaskuse ülikooli pommitamine75, mida islamistid püüdsid jällegi mahitada lääne meedias
valitsusvägede aktsioonideks76.
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Car bomb kills over 50 near Damascus ruling party office.2013. – Reuters, February 21. <http://www.reuters.com/article/2013/02/22/us-syria-crisis-blast-idUSBRE91K09W20130222> (28.01.2017). Kuigi selle rünnaku korraldajad on jäänud selgusetuks,
tõttas al-Assadi vastane „liberaalne“ meedia Läänes oma islamismilembuses koheselt FSA-d
sellest aktsioonist priiks kuulutama, vt Car Bomb in Damascus Kills Dozens, Opposition
Says 2013. – NY Times, February 21. <http://www.nytimes.com/2013/02/22/world/middleeast/car-bomb-in-damascus-kills-dozens-opposition-says.html?pagewanted=all&_r=0>
(28.01.2017).
73
The Crisis in Syria and Its Implication Worldwide 2013. Crisis Management and
Disaster Response Centre of Excellence, pp. 12–14. <https://www.cmdrcoe.org/fls/
docs/20140106074026_Syrian_Crisis_Brief_Review_2011-2013.pdf> (28.01.2017).
74
Death toll rises to at least 82 in Aleppo University bombings 2013. – The National,
January 16. <http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/death-toll-rises-to-at-least82-in-aleppo-university-bombings> (28.01.2017).
75
Mortar strike kills 15 in Damascus University 2013. – Reuters, 28.03. <http://www.
reuters.com/article/2013/03/28/us-syria-crisis-students-idUSBRE92R0E020130328>.
76
Syria Exclusive: Definitive Evidence of Regime Airstrikes on Aleppo University
2013. – EA World-View, January 24. <http://www.enduringamerica.com/home/2013/1/24/
syria-exclusive-definitive-evidence-of-regime-airstrikes-on.html> (28.01.2017).
Syria Civil War: Deadly Blasts at Aleppo University Killing Dozens 2013. – IBT-Times,
January 16. <http://www.ibtimes.co.uk/syria-aleppo-university-explosion-blasts-assadrebels-424582> (28.01.2017).
Syria crisis: Dozens killed by Aleppo university blasts 2013. – BBC, January 15.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-21029034> (28.01.2013).
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2013. aastal tulid Süüria kodusõja areenile uued islamistlikud jõud, mis
peagi varjutasid FSA ja see liikumine hääbus.

3. Süüria Rahvuslik Koalitsioon
Aastaid püüdis lääne meedia Süürias esile tõsta ülestõusnute „mõõdukat“
suunda, mis 2011–2013 moodustas kireva seltskonna režiimivastaseid, kes
kuulutasid oma eesmärgiks kehtestada Süürias demokraatlik, inimõigustel ja
mõõdukal islamil põhinev elukorraldus. Sellise eesmärgi saavutamist nähti
al-Assadite klanni ja Baath’i partei repressiivsüsteemi likvideerimises, kuid
samas rõhutades, et ei alaviitide ega teiste usuvähemuste vastu pole mässulistel midagi.
Mõõdukate mässuliste katusorganisatsiooniks sai Kataris 2012. aasta
novembris moodustatud Süüria Revolutsiooni- ja Opositsioonijõudude Rahvuslik Koalitsioon (National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces)77, mille araabiakeelseks lühendiks on al-Iʼtilāf al-Waṭanī as-Sūrī
(tõlkes: Süüria Isamaaline Koalitsioon või Süüria Rahvuslik Koalitsioon ehk
SRK), mille peakorter on nüüdseks Istanbulis. Sellega tasaliitus ka ülalmainitud SRN.78
SRK 114-liikmelise nõukogu eesotsa valitakse kuueks kuuks ja ühekordse ümbervalimisõigusega juht. Esimene SRK juht oli ajavahemikus 11.11.2012–22.04.2013 (kuid on senimaani jäänud selle peamiseks
ideoloogiliseks liidriks) Aḥmad Muʽāz al-Ḫatīb al-Ḥusaynī (snd 1960). Ta
on tehnilise kõrgharidusega Damaskuse ühe mošee imaam, läänele end nn
mõõdukate vaadetega tutvustav ja lõputut mantrat „Süüria revolutsiooni

77

Selle ingliskeelne koduleht (http://en.etilaf.org/) räägib läänelikest väärtustest, kuid on Süüria tegelikkusest sama kaugel kui 1977. aasta Nõukogude Liidu konstitutsoon liiduvabariikide
õigustest. Selle paraleeldomeen <http://www.etilaf.us/> annab tunnistust, kes tegelikult kogu
ettevõtmist juhib.
Lühiülevaateid sellest organisatsioonist leiab peamistest viimastel aastatel ilmunud Süüria
sündmuste ülevaadetest: Commins, David; Lesch, David W. 2013. Historical Dictionary of
Syria. Scarecrow Press, pp. 403 – 404; Hokayem 2013, pp. 70–77; Anderson 2013, p. 48
ja mitmed teised tööd), kuid põhjalikum käsitlus seni puudub. Sissejuhatava ülevaate saab
allikast: National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces. – Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_for_Syrian_Revolutionary_and_Opposition_Forces> (28.01.2017), kuid alljärgnevalt on ülevaade antud organisatsiooni enda liidrite
sõnavõttude ja erinevaid külgi avava meediakajastuse põhjal.
78
Väidetavalt korraldas liitumise USA, vt Anderson 2013, p. 29.
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ärandamisest äärmuslaste poolt“ kordav79, kuid muslimitele enne kodusõja
puhkemist islamistlike vaadetega esinenud veendunud antisemiit, šiiite vihkav ja vihane läänevastane, islami ülimuslikkuse jutlustaja, Muslimite Vennaskonna vaimse juhi Yūsuf al-Qaraḍāwī (snd 1926) ja Saddam Husseini
suur austaja, kes islamismi õhutamise pärast Süüriast 2012. aastal välja saadeti80. Tema kuulumine Süüria Muslimite Vennaskonda ja lobistiks olemine
Shelli naftakompaniile vaikitakse läänes tavaliselt maha81. Islamistide agendat edendavad nn inimõigusorganisatsioonid kujutavad teda suure demokraatliku rahuvõitlejana82. Ta ise aga, olles sellise justkui ilmaliku liikumise
eesotsas, ei varja oma nägemust islamistlikust šariaadipõhisest Süüriast83.
Tõsi küll, islamiäärmuslaste vaadetest on tal avalikult kombeks kiiresti lahti
öelda FSA vägitegude ilmsikstuleku puhul: näiteks temanimelise võitlusrühmituse tekkides Süürias 2013. aasta kevadel, mis kuulutas uskmatute peade

79

Profile: Syrian opposition’s Ahmed Moaz al-Khatib 2013. – BBC, 24.03. <http://
www.bbc.com/news/world-middle-east-20300356> (20.01.2017); Moaz al-Khatib: ex-imam
charged with uniting Syria’s opposition 2012. – The Guardian, November 12. <http://www.
theguardian.com/world/2012/nov/12/moaz-al-khatib-syria-opposition> (29.01.2017).
80
Otsekohene ülevaade temast vt: Islamist-In-Chief: The new leader of Syria’s opposition
has a history of statements that are anti-Semitic, outrageous, and sometimes downright
bizarre 2012. – Foreign Policy, December 12. <http://foreignpolicy.com/2012/11/14/islamistin-chief/> (29.01.2017).
Tema tüüpilised sõnavõtud Süürias imaami ametit pidades on leitavad tema kodulehelt (http://
www.darbuna.net/) arvukatest araabiakeelsetest jutlustest ja kirjutisest, milles tema vaated
selgelt esile tulevad. Vt näiteks: Ġufrānak alllahumma fa-lḥusayn lā yašrab ad-damā’
2007. – Darbuna.net, January 3.<http://www.darbuna.net/blog/2007/01/03/ﻙﻥﺍﺭﻑﻍ-ﻡﻩﻝﻝﺍﻥﻱﺱﺡﻝﺍﻑ-ﺍﻝ-ﺏﺭﺵﻱ-ءﺍﻡﺩﻝﺍ--2007-01-03/> (29.01.2017).
81
Nendest asjaoludest vt: Meyssan, Thierry 2012. The many faces of Sheikh Ahmad Moaz
Al-Khatib. – VoltaireNetwork, 23.11. <http://www.voltairenet.org/article176707.html>
(29.01.2017). Seda asjaolu mainib tema kohta ära ka muidu temast positiivset kuvandit loov
Wikipedia artikkel: Moaz al-Khatib. – Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Moaz_al-Khatib> (29.01.2017).
82
Üks veidramaid selliseid ülistuslaule temale on leitav alljärgnevalt: Ahmed Mouaz alKhatib president of the Syrian National Coalition of Forces of the Syrian Revolution and
Opposition 2012. – HumanRightsInvestigations, November 12. <http://humanrightsinvestigations.org/2012/11/12/ahmed-mouaz-al-khatib-president-of-the-syrian-national-coalition-offorces-of-the-syrian-revolution-and-opposition/> (29.01.2017).
83
Tema FB lehel (https://www.facebook.com/ahmad.mouaz.alkhatib.alhasani) esinevad tüüpilised islamismipropaganda võtted sellest, et šariaat ja islam panevad Süürias piiri rõhumisele
ja ebaõiglusele ning islam tuleks kehtestada selle keskaegsel võidukal eeskujul, vt näiteks tema
pikemat sõnavõttu: <https://www.facebook.com/ahmad.mouaz.alkhatib.alhasani> (postitatud
06.02.2014, vaadatud 29.01.2017). Veelgi kavalam manipulatsioon on jutt šariaadil põhinevast
mõõdukast islamist tema FB kirjutises: <https://www.facebook.com/ahmad.mouaz.alkhatib.
alhasani> (postitatud 01.01.2014, vaadatud 29.01.2017).
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mahalõikamiste vajalikkust84, väitis ta selle olevat „islamivastase kontrrevolutsioonilise õõnestustegevuse“85. Ka pole talle probleem kutsuda appi
välisjõude al-Assadi kukutamiseks, heites samas šiiitlikule Hizbullah’le ette
sekkumist režiimi poolel Süüria kodusõtta.86
Kuid SRK ei koosne vaid islamistidest, selle juhtivliikmete hulgas on ka
ilmalikke ja lausa feministe. Pärast Muʽāz al-Ḫatīb ootamatut loobumist SRK
juhi kohast, kes solvus vähese rahvusvahelise vahelesegamise ja ülestõusnutele ebapiisavalt antava abi tõttu, oli 22.04.–6.07.2013 juhiks Süüria kristlasest kommunist Ǧūrǧ Ṣabrah87 (snd 11.07.1947). Siiski on selliste sekularistide jälg SRK tegevusele jäänud nähtamatuks.
Kõige pikemalt, 6.07.2013–9.07.2014, oli SRK juhiks Aḥmad Ǧarbā (snd
1969), Süüria idaosas asuva Šammari hõimust pärit sunniit, kes on Saudi Araabiaga tihedalt seotud88, kohtub sageli USA kõrgema juhtkonnaga ning keda
peetakse saudide naftarahaga aretatud taimeks Süüria kapsaaias89. Mõistes
2013. aasta suveks sõjaõnne pöördumist Süüria režiimi kasuks, on ta kutsunud
avalikult lääneriike üles sõjaliselt sekkuma90, avaldanud sügavat pahameelt
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„Katībah aš-šayḫ Muʽāz al-Ḫatīb“ tuhaddid bi-qaṭʽa ruʼūs muʼaydī ar-raīs al-Asad
fī ʼAḍnah 2013. – AlJaml, April 15. <http://www.aljaml.com/ﺓﺏﻱﺕﻙ%20ﺥﻱﺵﻝﺍ%20ﺫﺍﻉﻡ%20
ﺏﻱﻁﺥﻝﺍ%20ﺩﺩﻩﺕ%20ﻉﻁﻕﺏ%20ﺱﻭﺅﺭ%20ﻱﺩﻱﺅﻡ%20ﺱﻱﺉﺭﻝﺍ%20ﺩﺱﺃﻝﺍ%20ﻱﻑ%20>ﺓﻥﺽﺃ
(29.01.2017).
85
<https://www.facebook.com/ahmad.mouaz.alkhatib.alhasani> (postitatud 30.04.2013,
vaadatud 29.01.2017).
86
<https://www.facebook.com/ahmad.mouaz.alkhatib.alhasani> (postitatud 26.04.2013,
vaadatud 29.01.2017).
87
Temast lähemalt: Profile: Syrian National Council chairman George Sabra 2012. –
BBC, November 13. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20312255> (29.01.2017).
88
Tema tihedaid suhteid saudidega ei varja ka Süüria valitsusvastaseid toetav lääne peavoolumeedia, vt: Profile: Ahmad Jarba, Syrian opposition leader 2013. – BBC, July 8.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23229258> (29.01.2017); Syria’s new opposition leader: Better than the one before? 2013. – The Economist, July 13. <http://www.
economist.com/news/middle-east-and-africa/21581784-different-man-faces-same-problemsbetter-one> (29.01.2017).
89
Liibanoni väljaanne Al-Akhbar esitab ülevaate tema varasematest poliitilistest seiklustest,
rõhutades käepikenduseks olemist saudide naftarahale, vt: The Syrian National Coalition’s
Saudi Makeover 2013. – Al-Akhbar, July 18.07. <http://english.al-akhbar.com/node/16463>
(29.01.2017); vt ka Saudi Arabia’s eerie similarities in Handling Osama bin Laden and
Ahmad al-Jarba 2014. – Syrintel, July, 19. <http://rdnews.tumblr.com/post/55920209884/
saudi-arabias-eerie-similarities-in-handling> (29.01.2017).
90
Strike against Syria? Obama backs it, but wants Congress to vote 2013. – CNN, August
31. <http://edition.cnn.com/2013/08/31/world/meast/syria-civil-war/> (29.01.2017).
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USA valitsusele sõjalise ründega viivitamise pärast91 ning avaldanud oma
ametiaja lõpuni häälekalt lootust, et USA sõjaliselt sekkuks92. Lääne meedias kutsub ta emotsionaalselt üles välisriike oma kodumaad ründama üllaste
sõnadega inimõiguste, naiste-laste päästmise, demokraatia ja tolerantsi
nimel93. Poliitilistelt vaadetelt pole tegu siiski sellise islamistiga nagu seda
on Muʽāz al-Ḫatīb, sest vähemalt avalikes sõnavõttudes ei räägi ta Süürias
šariaadi kehtestamise vajadusest. Ta on olnud isegi vastu Muslimite Vennaskonna valitsemisele Egiptuses ja pooldanud vähemalt avalikkuse ees seal
võimule tulnud sõjaväelasi94, kuid tüüpilise sunniidina usub ka tema kõikvõimalikke vandenõusid ja vihkab südamest šiiite – Islamiriik muide tekkis
tema arvates šiiitliku vandenõuna sunniitliku islami vastu!95
Samuti oli saudide huvide otseseks esindajaks ajavahemikus 09.07.2014–
04.01.2015 järgmine SRK juht Hādī al-Baḥra96 (snd 1959), kelle avalikkusele esitatud sõnum on äravahetamiseni Aḥmad Ǧarbā esinemiste sarnane97.
Temagi soov on lääne otsene sekkumine nn stabiilsuse ja inimõiguste kaitsel
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Read Out of Secretary Kerry’s Bilateral Meeting With Syrian Opposition Coalition
Chairman Ahmed Assi al-Jarba 2013. – Special Briefing, Senior State Department Official,
New York City, September 24. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214677.htm>
(29.01.2017).
92
Syrian opposition expects Western military aid ‘within weeks’ 2014. – The Times of
Israel, May 22. http://www.timesofisrael.com/syria-opposition-expects-western-military-aidwithin-weeks/ (29.01.2017).
93
Vt tema kirjutist: Jarba, Ahmad 2013. A Moment of Truth Looms for Syria. – The Wall
Street Journal, November 18. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303531204
579204200168065482> (29.01.2017); vt ka Syrian Opposition Leader Jarba Appeals for
U.S. Understanding, Weapons 2014. – Unites States Institute for Peace, May 7 <http://www.
usip.org/publications/syrian-opposition-leader-jarba-appeals-us-understanding-weapons>
(29.01.2017).
Vt ka tema emotsionaalset sõnavõttu: al-Itilāf al-waṭanī li-quwwī aṯ-ṯawrah wa
al-muʽāriḍah as-Sūrīyah 2014.– Fabebook, 22.01.
<https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition/posts/590572227692577> (29.01.2017).
94
The Syrian Brotherhood and Jarba’s Letter 2014. – Al-Awsat, June 17. <http://www.
aawsat.net/2014/06/article55333282/opinion-the-syrian-brotherhood-and-jarbas-letter>
(29.01.2017).
95
Jarba insists Iran behind rise of ISIS 2014. – The Daily Star, July 4. <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jul-04/262618-jarba-insists-iran-behind-rise-of-isis.
ashx> (29.01.2017).
96
Tema elulugu ja tegevus enne 2011 Süürias vt Hādī al-Baḥrah 2014. – Al Jazeera, July 10.
<http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/10ﻱﺩﺍﻩ-( > ﺓﺭﺡﺏﻝﺍ29.01.2017
97
<https://www.facebook.com/AlBahra.Hadi> (postitatud 01.02.2015; 15.07.2015, vaadatud
29.01.2017).
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ebainimliku rõhujast režiimi vastu98. Ta ei jäta kasutamata ainsatki võimalust rünnata režiimi sotsiaalmeedias, süüdistades seda vahel ka kuritegudes,
millega valitsusvägedel pole vähematki pistmist99. Tema tüüpiline sõnavõtt
kõlab: „Ei saa al-Assad valitseda maad, mille elanikest ta 300 000 on ära tapnud, on põhjustanud poole selle rahva ümberasumise ja hävitanud suurema
osa riigist100“. Loomulikult nimetab ka tema 18.03.2011 sündmusi Darʿās
rahvarevolutsiooni alguseks101.
Kuni märtsini 2016 oli SRK juht etniline rändtürklane Hālid Ḫūǧah102
(snd 1965), kes on erinevalt kahest eelnimetud mehest otsene Türgi käepikendus Süürias, kuid kes vajaduse korral kummardab sügavalt ka saudide
poole. Ta räägib mõõdukast islamist ja püüab igal võimalikul moel kahjustada Süüria režiimi, mis olevat praeguse olukorra eest ainuvastutav.103 Temagi
kritiseerib läänt soovimatuse eest sellise inimsusevastase pahega võidelda104.
Ḫālid Ḫūǧah’i juhiks olemise ajal on kogu see nn mõõdukas seltskond
Süürias juba täiesti marginaliseerunud, kuid kuna teisi mõõdukaid Süürias
pole, kvalifitseerub ta osa saama Washingtonilt mõõdukatele jagatud poolest
miljardist dollarist105. Nagu tema eelkäijad, on temagi äge šiiidi-vastane, olles
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Vt tema nn ametisseassumise kõnet: Kalimah raʼīs al-ittilāf al-waṭanī as-Sūrī Hādī
al-Baḥrah fī ǧāmi’ah al-duwal al-ʽarabī 2014. – al-Kurdiya, July 9. <http://www.alkurdiya.
net/2014/09/blog-post_17.html> (28.01.2017).
99
Tema FB lehel <https://twitter.com/hadialbahra> ilmneb selgemalt tema šiiidi-vastasus
(11.07.2015, ) ja kõigis Süüriat tabanud pahedes süüdistab ta al-Assadit, kes valimatult oma
rahvat piinab, tapab või aitab sellele kaasa (15.06, 26.–27.06.2015). Ta püüab näidata režiimi
liikmeid südametute kurjategijatena ja moraalsete värdjatena, kes kannatava rahva taustal tegelevad pseudoprobleemidga (26.06.2015). Ta ei varja oma sõbralikkust aina rohkem islamiseeruva Türgi vastu (21.06.2015) ning rõhutab asjaolu, et Süüria valitsusväed on kasutanud
keemiarelva ja tünnipomme omaenda kaitsetu rahva vastu; vt mitmed postitused 19.06.2015
ja 13.07.2015.
100
<https://twitter.com/hadialbahra> (postitatud 15.07.2015, vaadatud 29.01.2017).
101
<https://www.facebook.com/AlBahra.Hadi> (postitatud 08.–09.02.2015, vaadatud 29.01.2017)
102
Profile: Khaled Khoja, Syria opposition chief 2015. – BBC, January 6. <http://www.bbc.
com/news/world-middle-east-30699657> (29.01.2017); vt ka Who’s Who: Khaled Khoja
2015. – The Syrian Observer, 16.01. <http://syrianobserver.com/EN/Who/28444/Who_Who_
Khaled_Khoja> (27.01.2017).
103
Nagu tema eelkäija, kuulutab temagi, et terrorismi juureks Süürias on al-Assad, vt <https://
www.facebook.com/KhaledKhoja.official> (postitatud 25.03.2015, vaadatud 29.01.2017).
104
Syrian opposition leader hits out at west’s ‘cardboard’ support 2015. – The Guardian,
March 12. <http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/syrian-opposition-leader-hitsout-at-wests-cardboard-support> (27.01.2017).
105
Remarks With Syrian Opposition Coalition President Khaled Khoja 2015. – US
Department of State, March 30. <http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/241357.
htm> (29.01.2017).
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veendunud, et „küll kord sõgeda al-Assadi selle isand Iraan hülgab, nagu
Iraan hülgas Iraagi šiiidid“106.
SRK kohta võib kokkuvõtvalt täheldada, et tüüpilise islamiliikumisena on
sel kaks sõnumit. Läänele kuulutatakse mõõdukust, pluralismi ja demokraatiat107. Muslimitele mõeldud araabiakeelne sõnum on aga rõhutatult šiiidivaenulik, püüdes al-Assadite Süüriat kujutada Iraani provintsina108 ja kritiseerides Hizbullah’d109, ent samas kiites oma peamisi sunniitlike doonoreid
Saudi Araabiat ja Türgit110.
Araabia riigid (v.a Alžeeria, Iraak ja Liibanon) on SRK-d tunnustanud
Süüria ainsa legitiimse valitsusena. USA, Euroopa Liit, Türgi ja mitmed
lääneriigid on seda tunnustanud küll mitte ametliku valitsusena, kuid ainsa
legitiimse Süüria rahva esindajana, sh USA-ga ühel päeval (12.12.2012) ka
Eesti111. 05.05.2014 sai SRK riikliku tunnustuse diplomaatilise missioonina
Washingtonis112. Kuid nüüdseks paistab, et USA jaoks on „mooramaamees
oma töö teinud“ ning SRK-st ei ole enam lootustki al-Assadi kukutamiseks,
mis kutsub esile USA administratsiooni vastavaid samme, kui näiteks riigisekretär John Kerry püüdis SRK-st lahti saada, kavatsedes nad saata Iraaki
sealsete islamistide vastu sõdima113.
SRK kui süüria rahva esindaja mõju Süürias on jäänud äärmiselt piiratuks ning alates aastast 2013 ei tunnistanud paljud Süürias võitlevad islamirühmitused neid enam oma esindajatena, lüües sellest ametlikult 25.09.2013
106
Assad is a delusional madman: Khalid Khoja 2015. – Asharq al-Awsat, Feb.8.
<http://www.aawsat.net/2015/02/article55341240/assad-delusional-madman-khalid-khoja>.
Postitused Khaled Khoja FB lehel: <https://www.facebook.com/KhaledKhoja.official> ja tema
Twitteri kontol: <https://www.twitter.com/khaledkhojal> (postitatud 28.05.2015, vaadatud
29.01.2017) peavad Iraani Süüria rahva vaenlaseks.
107
Nende FB leht: <http://en.etilaf.org/>.
108
Vt <https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition> (postitatud 15.07.2015, vaadatud
29.01.2017).
109
Vt <https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition> (postitatud 10.07.2015, vaadatud
29.01.2017).
110
Vt postitusi: <https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition> (postitatud 09.–
10.07.2015, vaadatud 29.01.2017).
111
Eesti tunnustab Süüria opositsioonijõude legitiimse esindajana 2012. – ERR, 12.12.
<http://uudised.err.ee/v/eesti/26eb3026-6606-4549-866e-ae654b56470a> (29.01.2017).
112
Syrian Opposition Coalition Office Gains Foreign Mission Status in Washington
2014. – National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces , May 5.
<http://www.etilaf.us/mission_recognition> (29.01.2017).
113
Kerry: Syrian moderate rebels could help in Iraq 2014. – Asharq Al-Awsat, June 28.
<http://www.aawsat.net/2014/06/article55333735/kerry-syrian-moderate-rebels-could-helpin-iraq> (29.01.2017).
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lahku114, kuid lääs hoiab sellist fiktiivset süüria rahva esindajat tänaseni
üleval 115.

4. „Mõõdukas“ Vaba Süüria Armee (FSA)
SRK ametlikud relvajõud on 29.07.2011 Süüria armeest deserteerunud ohvitseride väljakuulutatud116 al-Ǧayš al-Sūrī al-Ḥurr (Vaba Süüria Armee, ingl
FSA), mille esindajatel on SRK-s 15 kohta. Alguses oli FSA-s sunniitide
kõrval ka kurde, kristlasi, druuse ja vähesel määral alaviite, kuid peagi koosnes see peaaegu täielikult sunniitidest. Läänes kuulutas FSA oma eesmärgiks
kukutada al-Assadi režiim ja kaitsta Süüria elanikkonda „oma rahvast hävitava“ keskvõimu eest.117
FSA tegevus jaguneb ajaliselt üldjoontes kaheks. Esimene oli aastatel
2011–2013, kui see oli Süüria valitsusvastaseid relvastatud võitlusrühmitusi
koordineeriv katusorganisatsioon. Teine saab alguse aastal 2014, kui endist
FSA-d ei eksisteeri ning see on muutunud islamistide katusorganisatsiooniks,
kuid mille nime (FSA) kasutatakse edasi islamismi varjamiseks.
FSA toimiv juhtstruktuur, 30-liikmeline ülemjuhatus loodi 07.12.2012
Türgi territooriumil ja võimalik, et ka Türgi otsesel kaasabil118. FSA peamise
sõjalise jõu moodustasidki algul tuhanded deserteerunud Süüria sõjaväelased.
FSA peamiseks toetus- ja tegevuspiirkonnaks kujunes Hama ja Himsi linnade
114

Syrian rebel groups defect from Western-backed opposition 2013. – Al Jazeera, September 25. <http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/25/syrian-rebel-groupsslamwesternbackedopposition.html> (29.01.2017).
115
US gives $6 million to Syria opposition government 2015. – The Daily Star, January 22.
<http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Jan-22/284937-us-gives-6-million-tosyria-opposition-government.ashx> (29.01.2017).
116
Ametlik väljakuulutamine 7-liikmelise seltskonna poolt vt: Iʽlān taškīl al-Ǧayš as-Sūrī
al-Ḥurr. 2011. – Youtube, July 29. <https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w>
(20.01.2017).
117
Vt analüüsi FSA algusest: Landis, Joshua 2011. Free Syrian Army Founded by Seven
Officers to Fight the Syrian Army. – Syria Comment, July 29.07. <http://www.joshualandis.
com/blog/free-syrian-army-established-to-fight-the-syrian-army/> (29.01.2017).
FSA eesmärgid nende endi sõnul on „al-Assadi ja islamiäärmuslaste vastu“ ja „demokraatia
ja rahu eest“: Together Against Terror Free Syrian Army Combating Extremism 2014. –
National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces. <http://all4syria.info/
wp-content/uploads/2014/06/Together-Against-Terror-...-Free-Syrian-Army-Combating-Extremism.pdf> (29.01.2017).
118
Rebel Groups in Syria Make Framework for Military 2012. – The New York Times,
December 7. <http://www.nytimes.com/2012/12/08/world/middleeast/rebel-groups-insyria-make-framework-for-military.html> (29.01.2017).
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piirkond, „revolutsioonihäll“ Darʿā ja kogu Lõuna-Süüria, kuid ka Aleppo ja
sellest põhja poole jäävad alad Türgi piirini.
Kuigi FSA ise püüdis esialgu igati varjata oma islamistliku iseloomu ja
rääkis üldsõnaliselt demokraatiast, on tegu tüüpilise šariaadi kehtestamist
taotleva liikumisega. FSA vahekord islamiga ja nende šariaadi-ihalus ilmneb
kujukalt tänapäeva ühe peamise salafismi- ja džihaaditeoreetiku, Islamiriigi
vihase ideoloogilise vastase, islamiradikaal Abū Basīr al-Tarṭūsī119 (snd u
1950) fatwā’st120 pealkirjaga „Küsimus ja vastus al-Ǧayš al-Sūrī al-Ḥurr [st
FSA] džihaadivõitlejate kohta“, milles ta tõdeb:
Ning on ju al-Ǧayš al-Sūrī al-Ḥurr’i võitluses ühendatud taplus [al-qitāl] ja
pingutus [al-ǧihād] Allahi teel121 šariaadiga sätestatud eesmärkide nimel,
milleks on religiooni, väärikuse, kodumaa, omandi ja muude pühaduste kaitsmine. Ning just see ongi ju selge šariaadil põhineva islami deviis, mis on
üheselt mõistetav.122

Sama ilmneb ka FSA avalikest teadaannetest aastal 2012, et nende käes olevatel aladel toimib šariaadiseadus123 ja FSA juhid ütlevad araabiakeelsetes
intervjuudes otse välja, et tulevast Süüriat hakataksegi valitsema šariaadi
abil124. 2012. aasta lõpus hoiatavad juba ka mõned lääne vaatlejad FSA aladel

119

Sissejuhatavalt tema kohta vt Lohlker, Rüdiger; Abu-Hamdeh ,Tamara 2013. Jihadi
thought and ideology. Berlin: Logos Verlag, pp. 16–37; vt ka Salafi-Jihadi Cleric Abu Basir
Al-Tartusi Presents His Position on Democracy 2012. – MEMRI, January 19.
<https://www.memri.org/reports/salafi-jihadi-cleric-abu-basir-al-tartusi-presents-his-positiondemocracy-principle-rule> (29.01.2017).
Tema Islamiriigi-vastane fatwā vt: al-Tartusi 2014. A Declaration Regarding the Fighting
Between the ISIS and the Mujahedeen of Al-Sham, January 15. <http://www.abubaseer.bizland.com/hadath/Read/hadath%20101.pdf> (28.01.2017)
Tema peamiselt araabiakeelsed kirjutised on leitavad tema veebilehel:
<http://www.abubaseer.bizland.com/>.
120
Fatwā – autoriteetne, õigusetundja (mufti) nõuandev, kuid siduva jõuga arvamuseavaldus
mingi seadusesätte kohta.
121
„Džihaad Allahi teel“ on islami alustekstides kasutatav tüüpväljend, mis märgib šariaadinõuetele vastavat sunniitliku džihaadi.
122
Abū Basīr aṭ-Ṭarṭūsī 2012. Suʼāl wa ǧawāb hawla muǧāhidī al-Ǧayš as-Sūrī al-ḥurr.
15.02, p. 3. <https://azelin.files.wordpress.com/2012/02/shaykh-abc5ab-basc4abr-al-e1b9adare1b9adc5absc4ab-22question-and-answer-about-the-mujc481hidc4abn-of-the-free-syrianarmy22.pdf> (29.01.2017).
123
Ṯawār Sūrīā yaṭabbaqūna aš-šarīʽah al-islāmīyah fī al-maḥākim aṯ-ṯawrīyah 2012. –
Youtube, October 30. <https://www.youtube.com/watch?v=csm39DtCiUs> (29.01.2017).
124
FSA General: I Want Sharia in Future Syria 2013. – Youtube, June 21.
<https://www.youtube.com/watch?v=nODxF4jOjCs> (29.01.2017).
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šariaadi sisulise toimimise eest125. 2013. aastal ei tehta sellest saladust126 ning
isegi FSA ingliskeelsetesse avaldustesse lipsab sisse sunniitliku ülimuslikkuse kuulutamist ja neimaiha šiiitluse vastu127.
Läänes aga oli kombeks avalikkuse ees igati vähendada FSA šariaadiihalust ning rääkida selle asemel, kuidas FSA püüdleb demokraatia jt läänele
arusaadavate väärtuste poole. Taoline sättumus avaldub eriti selgelt aastatel
2012–2013 USA-s avaldatud kirjutistes, mis kujutavad FSA-d lausa läänelike
väärtuste esindajana Süürias „mõõduka opositsiooni“ näol!128

125

The Dark Side of the Free Syrian Army 2012. – Huffington Post, December 31. <http://
www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/dark-side-free-syrian_b_2380399.html> (29.01.2017).
Syria’s Rebel Judges Promise Sharia Justice With Mercy 2012. – The Time, August 10.
<http://world.time.com/2012/08/10/syrias-rebel-judges-promise-sharia-justice-with-mercy/>.
126
Syrian opposition groups stop pretending 2013. – The New Yorker, September 26.
<http://www.newyorker.com/news/news-desk/syrian-opposition-groups-stop-pretending>
(29.01.2017).
127
<https://www.facebook.com/freesyrianarmy>, postitus kuupäevaga 15.09.2013 (29.01.2017).
128
Kummalisel kombel pole hoolimata FSA-le osaks saanud suurest tähelepanust ajavahemikus 2011–2013 selle kohta ilmunud mitte ühtegi monograafiat (2016. aasta seisuga). Järgnevalt on ülevaade mõningatest täheleanuväärsematest kirjutustest FSA teemal:
1) Asjalik ja kõige detailsem, kuid vaid 2012.märtsi seisuga ülevaate andev kirjutis: Holliday
2012.
2) USA valitsuametnike poolt ohtralt kasutatav, kuid samas FSA tegevust ilustav kirjutis:
O’Bagy, Elizabeth 2013a. The Free Syrian Army. – ISW, March. <http://www.understandingwar.org/report/free-syrian-army> (28.01.2017). Kriitikat selle kirjutise kohta vt NewtonSmall, Jay 2013. The Rise and Fall of Elizabeth O’Bagy, What the fall of the Free Syrian
Army’s front woman in Washington tells us about America’s love affair with rebel groups
and its ignorance of the Middle East. – The Time, September 17. <http://swampland.time.
com/2013/09/17/the-rise-and-fall-of-elizabeth-obagy/> (29.01.2017).
3) Üks põhjalikumaid, kuid läbi Darʿā sündmuste kui „revolutsioonihälli“ prisma kuni 2013.
aasta suveni sündmusi vaatlev kirjutis on: Winter, Lucas 2013. A Modern History of the Free
Syrian Army in Darʿā. – US Army Foreign Military Studies Office. <http://fmso.leavenworth.
army.mil/documents/Free-Syrian-Army-Daraa.pdf> (29.01.2017).
4) Arvukalt leidub pinnapealse FSA käsitlusega uurimusi, millest nimetan siinkohal vaid:
Sofer, Ken; Shafroth, Juliana 2013. The Structure and Organization of the Syrian Opposition. – Center for American Progress, May 14. <https://www.americanprogress.org/issues/
security/report/2013/05/14/63221/the-structure-and-organization-of-the-syrian-opposition/>
(29.01.2017).
5) Wikipeedia ingliskeelne artikkel FSA kohta (Free Syrian Army. – Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Syrian_Army> (29.01.2017)) annab sidusa ülevaate
struktuurist ja organisatsiooni tegevusest, kuid kujutab endast alates 2013. aastast sündmuste
käsitluses manipulatisooni, selgitamata endise FSA tegutsemise lõppemist 2014. aastaks ja
selle asendumist FSA nime all islamistlike liikumistega.
6) Tõsiselt ei saa võtta Prantsuse-USA kodakondsusega humanitaartöötajast kirjaniku Jonathan Littelli (1967) memuaare tema 2012. aasta talvel aset leinud kolmenädalasest viibimisest
FSA võitlejate keskel Himsis. Algselt avaldati see tööna Littell, Jonathan 2012. Carnets de
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Teiste islamirühmituste tõusuga Süürias 2013. aastal toimus FSA-s tugev
distsipliini- ja moraalilangus. FSA eri grupeeringute vahel puhkesid kokkupõrked ja lõpuks leidis aset massiline deserteerumine uutesse islamistlikesse
võitlusorganisatsioonidesse.129 Suureks hoobiks FSA-le oli 13 islamistliku
rühmituse eesotsas an-Nuṣraga 25.09.2013 avaldatud teadaanne, et nad
lahkuvad SRK-st ja moodustavad Islamirinde130, kusjuures eraldudes võeti
FSA-st väevõimuga kaasa lääne saadetud relvastus131. Ka lääne ajakirjandus
tunnistab, et 2013. aasta suve lõpuks moodustavad suurema osa mässulistest
just islamiäärmuslased132.
Aastaks 2014 on FSA ümber toimuvast raske aru saada: see eksisteerib
teoorias seni, kuni SRK kuulutas 22.09.2014 FSA ülemjuhatuse laialisaatmise, mida võib pidada tegelikuks FSA lõpuks133. Ka Washington tunnistab
nüüdsest justkui seda, et FSA on fiktsioon134. Ent hoolimata sellest, et alates
2013 on olemas arvukaid teateid FSA üksuste või selle allorganisatsioonide

Homs: 16 janvier-2 février 2012 Paris: Gallimard. Selle ingliskeelne ümbertöötatud trükk
(Littell, Jonathan 2015. Syrian notebooks : inside the Homs uprising, January 16-February 2,
2012. London: Verso) kujutab endast ilukirjanduslikku fiktsiooni.
129
Zelin, Aaron Y. 2013. The Syrian Islamic Front: A New Extremist Force. – The Washington Institute, February 4. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/thesyrian-islamic-front-a-new-extremist-force> (29.01.2017).
130
Syrian FSA fades in shadow of Saudi-backed opposition front 2013. – Al-Monitor,
December 11. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/syria-fsa-islamic-frontgeneva-ii-jarba.html> (29.01.2017).
131
Syria rebels: Islamic militants nabbed our weapons 2013. – The World Post, December 13. <http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20131213/eu--britain-syria/?utm_hp_
ref=world&ir=world> (29.01.2017).
132
Syria: nearly half rebel fighters are jihadists or hardline Islamists, says IHS Jane’s
report 2013. – The Telegraph, September 15. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html> (29.01.2017). Samas arvab toona veel Süüria islamismi
üks peamisi patroone McCain, et siiski on 70% mässulistest „mõõdukad“, või riigisekretär John Kerry määratlusel on „pahalasi“ ehk äärmuslasi kõigest 15–25%, vt Maier, Lilly
2013. Syrian rebels include extremists, but how many? – Politifact, September 30. <http://
www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/sep/30/syrian-rebels-include-extremists-howmany/?utm_medium=referral&utm_source=t.co> (27.01.2017).
133
Banco, Erin 2015. Four Years Later, The Free Syrian Army Has Collapsed. – International
Business Times, March 14. <http://www.ibtimes.com/four-years-later-free-syrian-army-hascollapsed-1847116> (29.01.2017).
134
Cunningham, Finian 2014. Washington Admits: FSA Equals Fictitious Syrian Army. –
Strategic Culture Foundation, October 18. <http://www.strategic-culture.org/news/2014/10/18/
washington-admits-fsa-equals-fictitious-syrian-army.html> (29.01.2017).
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liitumisest islamiäärmuslastega135 ning alates 2014 ei saa mitte kuidagi rääkida FSA eksisteerimisest, kasutatakse meedias FSA nime edasi kõigi nende
islamistidest valitsusvastaste kohta, kes pole liitunud Islamiriigiga ega kuulu
ka kurdide hulka.
Uueks, pseudo-FSA etapiks136 on 2014. aasta teisest poolest alates LõunaSüürias umbes 60 sealse rühmituse, alates mõnedest mõõdukatest kuni
valdavalt islamiäärmuslikeni, koondamine kirevaks koalitsiooniks. Nn uue
FSA võitlejate liikmete arvuks hinnatakse 2015. aasta suvel 40 000–60 000
meest.137 Selle sisult islamistliku sootsiumi kohta kasutatakse samuti nimekuju FSA – seda põhjusel, et läänel oleks võimalus toetada raha ja relvadega
al-Assadi-vastaseid mässulisi, kuigi need ressursid jõuavad sageli islamiäärmuslaste kätte. Ilmekaks näiteks on läänes FSA alla liigitatava, liikmete
arvult kuni paarikümne tuhande võitlejaga Süüria Revolutsionääride Rinde
(Syria Revolutionaries Front) ja umbes 5000-mehelise Hazzami liikumise
saatus, mis said lääneriikidelt isegi raskerelvi, kuid ühinesid lõpuks islamiäärmusliku Levandi rindega138.

135

2 Free Syrian Army brigades join Al Nusrah Front 2013. – FDD’s Long War Journal,
September 20. <http://www.longwarjournal.org/archives/2013/09/2_free_syrian_army_b.php>
(29.01.2017).
136
Nn „FSA“ selle perioodi kohta on tunduvalt vähem kirjutatud. Peamiseks allikaks nende
kohta on nüüd FSA enda veebileht ja foorum <http://www.syrianfreearmy.net/>, mis annab
põhjalikku infot hetkeolukorrast, ent mis sisuliselt on hääletoruks kõigile neile ülestõusnutele,
kes pole liitunud Islamiriigi ega kurdidega. FSA FB konto
<https://www.facebook.com/freesyrianarmy> peatas alates märtsist 2015 oma tegevuse umbes
aastaks, kuid tegutseb nüüd jälle aktiivselt.
Alates 2013 ilmunud tõsisemad FSA-d käsitlevad uurimused peavad seda oma olemasolu
lõpetanud, vana nime all opereerivaks, kuid sisuliselt islamistlikuks muutunud liikumiseks,
vt nt:
1) Lund, Aron 2013. The Free Syrian Army Doesn’t Exist. – Syria Comment, March 16.
<http://www.joshualandis.com/blog/the-free-syrian-army-doesnt-exist/> (29.01.2017). [Lund
2013]
2) Free Syrian Army 2015. – A Closer Look on Syria, June 15. <http://acloserlookonsyria.
shoutwiki.com/wiki/Free_Syrian_Army> (29.01.2017).
3) White, Jeffrey; Tabler, Andrew J.; Zelin, Aaron Y. 2013. Syria’s Military Opposition:
How Effective, United, or Extremist? –The Washington Institute Policy Focus, 128, September, pp. 21–24.
137
Helberg, Kristin 2014. Wanted: moderate, reliable rebels for fight against IS. – Qantara.
<https://en.qantara.de/content/outside-intervention-in-syria-wanted-moderate-reliable-rebelsfor-fight-against-is> (28.01.2017).
138
Western-backed rebels join Aleppo alliance 2015. – Syria Monitor, January 31.
<http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-aleppo-idUKKBN0L408E20150131>
(29.01.2017).
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Seega võib alates 2014. aastast väita, et FSA-d endisel kujul ei eksisteeri
ja see on tasalülitunud islamiäärmuslusega139. Osade vaatlejate arvates ei saa
juba alates aastast 2013 rääkida FSA-st kui selgepiirilisest ja konkreetselt
määratletavast jõust, kuigi sellenimeline „bränd“ eksisteerib veel kaua140.
2015. aasta suvel on otseseid andmeid uue FSA koostööst Islamiriigi ja
alqaidaliku ideoloogia lipulaeva an-Nuṣraga valitsusvägede vastu141. Seda
tunnistavad muide ka FSA enda juhid142. Sellest hakati kirjutama isegi lääne
peavoolumeedias143 ning hiljem ütlevad osad lääne vaatlejad otse välja, et
kogu FSA on pärast 2013. aastat üks suur nimepettus ja islamistlike ambitsioonide kattevari144.
Nüüdseks on lääne poolt liiga läbinähtavaks muutunud FSA fiktsioonist
valdavalt loobutud. Kuigi demokraatiakuvandiga seostub palju paremini 2015.
aasta oktoobris145 loodud ja valdavalt kurdidest koosnev, kuid ka sunniite,
kristlasi, assüürlasi jt koondav, sekulaarsust rõhutav ja islamiäärmuslastega
võitlev organisatsioon Süüria Demokraatlikud Jõud (Syrian Democratic

139
Russia: ‘Free Syrian Army No Longer Exists’; Rebels Are Coordinating With Terrorists 2014. – CNS News, September 17. <http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/russia-free-syrian-army-no-longer-exists-rebels-are-coordinating> (29.01.2017).
140
Lund 2013.
141
ISIS Reportedly Fighting Alongside the Free Syrian Army and Al-Qaeda in Al-Zabadani 2015. – Al Masdar News, July 8. <http://www.almasdarnews.com/article/isis-reportedlyfighting-alongside-the-free-syrian-army-and-al-qaeda-in-al-zabadani/> (29.01.2017).
142
Vt FSA ühe juhi Jamal Ma’aruf’i kinnitust koostöö kohta an-Nuṣraga:
<https://twitter.com/gmal_marouf/status/422042826025598977> (29.01.2017).
Vt ka Rossomando, John 2014. U.S. Funded Syrian Relief Flowed Despite Radical Elements. – IPT News, March 5. <http://www.investigativeproject.org/4307/us-funded-syrianrelief-flowed-despite-radical> (29.01.2017).
143
Abi-Habib, Maria 2014. One U.S.-Backed Rebel Group Cooperates With Al-Qaeda
in Syria. – The Wall Street Journal, May 7. <https://www.offiziere.ch/wp-content/
uploads-001/2016/11/One-U.S.-Backed-Rebel-Group-Cooperates-With-Al-Qaeda-in-SyriaWSJ.pdf> (29.01.2017); vt ka: ISIS Strikes Deal With Moderate Syrian Rebels: Reports
2014. – The World Post, September 14. <http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/isis-dealsyria_n_5814128.html> (29.01.2017).
144
Greenfield, Daniel 2015. The Southern Front scam is the Free Syrian Army scam all over
again. – The Front Page Magazine, July 10. <http://www.frontpagemag.com/point/258222/
southern-front-scam-free-syrian-army-scam-all-over-daniel-greenfield> (29.01.2017); Syrian
War Blog 2016. December 17. <http://syrianwar1.blogspot.com.ee/2016/12/history-of-fsacooperation-with.html> (29.01.2017).
145
New Syrian rebel alliance formed, says weapons on the way 2012. – Reuters, October 12.
<http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds-idUSKCN0S60BD20151012>
(29.01.2017).
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Forces)146, on selle meediakajastus läänes ja antav abi väiksem just põhjusel,
et seda ei saa lääs kasutada al-Assadi-vastase tööriistana.

5. Langenute statistikaga
seonduvad meediamanipulatsioonid
5.1. Süüriaga seonduv propagandasõda
Süüria sündmuste kajastamisega seoses toimub lääne massimeedias äge
al-Assadi-vastane propagandasõda. Süüria valitsusvastased olid viimase
ajani režiimiga peetavas infosõjas tuntavas ülekaalus. Esimestel aastatel
mattus lääne meedia Süüria režiimi vastaseid sunniite pooldavate inimõigusorganisatsioonide propaganda turmtule alla, levitades tapetud naiste-laste
pilte, eitades seejuures teadlikult islamisõdalaste naiste-laste taha varjumist
kui võitlustaktikat, vaikides maha konflikti alguses korraldatud pommiplahvatusi Damaskuse jt suurlinnade rahvarohketes kohtades ning moonutades Süürias vohavaid islamistlikke tunge. Seda hoolimata asjaolust, et juba
2011. sügisel algasid ülestõusnute inimsusevastased kuriteod, millest hakati
ka lääne meedias 2012. aasta kevadel esmakordselt avalikult rääkima147 ning
juba 2013. aastal julgeti vihjata selliste kuritegude seosele sunniitliku islamiga148. Sellest hoolimata valdas kuni 2013. aastani lääne meediat mässulisi
146

See on veel liiga uus nähtus jõudmaks monograafiatesse ning sissejuhatava ülevaate saab
sellest: Syrian Democratic Forces. – Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_
Democratic_Forces> (29.01.2017); The road to ar-Raqqah: Background on the Syrian
Democratic Forces 2016 . – ISW – Backgrounder, November 22. <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-Raqqah%20ID.pdf> (23.01.2017).
SDF plays central role in Syrian civil war 2016. – Jane’s Intelligence Review. (23.01.2017).
147
Whitson, Sarah Leah 2012. Open Letter to the Leaders of the Syrian Opposition. – Human
Rights Watch, Executive Director Middle East & North Africa Division, March 20.
<http://www.hrw.org/news/2012/03/20/open-letter-leaders-syrian-opposition> (29.01.2012).
Vaid mõned näited sõltumatute organisatsioonide tähelepanekutest opositsiooni inimsusevastastest kuritegudest:
1) Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses 2012. – Human Rights Watch
Report, March 12. <http://www.hrw.org/news/2012/03/20/syria-armed-opposition-groupscommitting-abuses> (30.01.2017);
2) SDF plays central role in Syrian civil war. <http://www.janes360.com/images/
assets/333/57333/SDF_plays_central_role_in_Syrian_civil_war__1_.pdf>;
3) Massacre Reports Emerge from Alawite Heartland 2012. – The Guardian, Oct. 2. <www.
theguardian.com/world/2013/oct/02/syria-massacre-reports-alawites-assad> (30.01.2017).
148
Islamic cleric decrees it OK for Syrian rebels to rape women 2012. – The Washington
Times, April 2. <www.washingtontimes.com/news/2013/apr/3/islamic-cleric-decrees-it-oksyrian-rebels-rape-wo/> (30.01.2017).
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õigustav joovastus, hiljem islamiste vabandav õigustus, tuues ettekäändeks
„veel julmemat al-Assadit“, nagu see ilmneb ka eestikeelses meedias149.
Lääne meedias on tavapäraseks on saanud manipulatsioonid, milles
valitsusvastaste poolt korda saadetud tsiviilelanike hukkamisi näidatakse kas
valitsusvägede või alaviitidest jt vähemustest koosneva rahvamiilitsa kuritegudena või kujutatakse mässuliste langenud sõdureid valitsuse poolt tapetud
tsivilistidena.150
Nüüdseks on Süüria võimud saavutanud propagandasõjas teatava pariteedi. Kuid seda alles pärast totaalset allajäämist selles valdkonnas mässulistele ajavahemikus 2011–2012, kui esmalt ei mõistetud ülestõusu olemust,
eriti selle laiaulatuslikkust, ja mis peamine, isegi ei saadud aru uue internetiajastu olemusest, mil enam ei saanud eeskujuks võtta aastatel 1979–1982
toimunud kodusõjas edukat mässuliste alade puhul rakendatud infovaakumit. Süüria režiimil kulus paar aastat mõistmaks, et internetis levivale propagandale saab vastu astuda üksnes ise internetis liialdades ja manipuleerides.
Nüüdseks ollakse selles juba edukad. Kuid peamise trumbi andsid režiimile
kätte ülestõusnud sunniidid ise, kelle seas levib üha enam islami algupärase
sõjaseaduse eeskujuks võtmine ning selliste võitudega kiitlemine: massihukkamised, vägistamised, piinamised, peade maharaiumised, ristilöömised.
Taolisi vägivallategusid hakkasid mässulised sunniidid Süürias toime panema
enne Islamiriigi püüneletulekut Süürias ning sellised õõvateod jätkuvad tänapäevani ka nende islamistide poolt, kes pole seotud Islamiriigiga.

149

Silma paistavad Forte artiklid, nt Araabia kevad: ka Süürias läks kodusõjaks 2011. –
Eesti Päevaleht, 21.11, lk 9. Ka 2015. aastal pole Fortel probleemi eesti lugejat eksitada „FSA
läänelike väärtustega”: Vaid 15 padrunit relvaabi kuus ehk kuidas USA kaotas Süüria ülestõusnute usalduse 2015. – Delfi.ee Forte, 13.10. <http://forte.delfi.ee/news/militaaria/vaid15-padrunit-relvaabi-kuus-ehk-kuidas-usa-kaotas-suuria-ulestousnute-usalduse?id=72686777>
(30.10.2017), või Selline seis on praegu Süüria kodusõjas, mis justkui maailmale korda ei
lähe 2015. – Delfi.ee Forte, 8.01 <http://forte.delfi.ee/news/militaaria/selline-seis-on-praegusuuria-kodusojas-mis-justkui-maailmale-korda-ei-lahe?id=70517923> (30.01.2017).
Ajalehes Postimees islamismi mahitamisest „mõõdukuse“ sildi all ja Aleppo sündmustega
manipuleerimisest vt: Juhtkiri: Assadi ja Putini Pyrrhose võit Aleppos 2016. – Postimees,
18.12.2016. <https://arvamus.postimees.ee/3950235/juhtkiri-assadi-ja-putini-pyrrhose-voitaleppos?_ga=2.114729863.1002229252.1509686299-135174568.1509686279>.
150
Üks viimase aja tähelepanuväärsemaid taolisi mässuliste manipulatsioone oli seoses
Khandarā piirkonna lahingutega Aleppo põhjaosas 17.–22.02 2015, mida paljastab kirjutis:
False-Flag-Massakerpropaganda von den West-unterstützten Todesschwadronen nebst
Al-Qaeda im Norden von Aleppo 2015. – urs1798.wordpress.com, February 21. <https://
urs1798.wordpress.com/2015/02/21/false-flag-massakerpropaganda-von-den-west-unterstutzten-todesschwadronen-nebst-al-qaeda-im-norden-von-aleppo-hardtneen-nusra_front/>
(30.01.2017).
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Murranguks ideoloogiasõjas võib pidada 2013. aastat, kui varem kiivalt
režiimivastast suundumust hoidnud inimõigusorganisatsioonid ei saanud
enam netis kulutulena levivatest islamiäärmuslaste veretöödest mööda vaadata ning Human Rights Watch avaldas ülevaate alaviitide aladel mässuliste
sunniitide korraldatud arvukatest inimsusevastastest kuritegudest kogumikus
„You can still see their blood“: executions, indiscriminate shootings, and
hostage taking by opposition forces in Latakia countryside“151. Šokeerivaks
ärkamiseks valitsusvastase propaganda uimast said ka kaadrid ühe islamiäärmuslase tapetud alaviidi südame söömisest 2013152, mis omakorda on
saanud Süüria valitsuse ja selle liitlaste mässuliste-vastaseks propagandarelvaks153.
21. augustil 2013 Damaskuse eeslinnas Ghūṭah’s toimunud valitsusvägede korraldatud keemiarünnak154, millest kasu lõikasid üksnes mässulised, ei ajendanud lääneriike Süüriat ründama. Praeguseks on islamistid ise
kasutanud korduvalt keemiarelva nii valitsusvägede kui ka kurdide vastu,
millist tõsiasja tunnistab ka lääne meedia.155
Süüria režiim on saavutanud nüüdseks propagandasõjas suure osa sunniitlike vaimulike toetuse ning riigis ei ole tekkinud sellist rahva ja vaimulike
võimudevastast rinnet, mis kukutas näiteks 1978–1979 Iraani šahhi. Tekkinud
on olukord, et Süüria suurlinnade osad vaimulikud on võimude poolt, samas
kui maapiirkondade ja vaese rahvaga austatud eeslinnade vaimulikud on
pigem režiimi vastu156. Süürias toimub fatwā’de sõda, kus režiimi toetavate
imaamide poolt islamiäärmuslaste vastu suunatud ḫutba’d ja fatwā’d ei jää
islamiäärmuslaste al-Assadit vaenavatest rünnakutest maha ei südikuselt ega

151

Fakih, Lama 2013. “You can still see their blood”: executions, indiscriminate shootings,
and hostage taking by opposition forces in Latakia countryside. – Human Rights Watch (Organization), New York: Human Rights Watch.
152
Võigas video on internetist kergelt leitav ning autentseks on kogu loo tunnistanud ka Süüria
islamiäärmuslaste üks suurimaid rahvusvahelisi apologeete, BBC: Face-to-face with Abu
Sakkar, Syria’s ‘heart-eating cannibal’ 2013. – BBC, July 5. <http://www.bbc.com/news/
magazine-23190533> (30,01.2017).
153
Näiteks Putini propagandamasinale: Putin warns U.S., West against arming organ-eating
Syrian rebels 2013. – CNN, June 17. <http://edition.cnn.com/2013/06/16/world/meast/syriacivil-war/> (30.01.2017).
154
Peavoolumeedias kõikjal kajastatud sündmus; alternatiivne vaade sellele kui islamistide
manipulatsioonile vt: Anderson 2016, pp. 82–90.
155
Syrian regime and Isis carried out chemical attacks, say UN investigators 2016. – The
Guardian, August 25. <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/25/assad-regime-isischemical-attacks-syria-un-investigators>.
156
Pierret 2012, pp. 5–6.
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liialdustelt157. Heaks näiteks on Damaskuse Umaijaadide mošees 22. augustil 2014 peetud keskvõimule lojaalse Šayḫ Muḥammad Maʼmūn Raḥmah’
jutlus, mille sisuks oli sõnum, et Islamiriik on sündinud USA administratsiooni räpasest rüpest ja et Bashar al-Assad hakkab maailma valitsema158.
Sellistest fatwā’dest väärib eriti esiletoomist Süüria kõrgeima vaimuliku organisatsiooni Maǧlis al-iftāʼ al-uʽlī159 al-Assadi režiimi toetav fatwā
Süüria suurmuftilt Aḥmad Hassūnilt pealkirjaga „Džihaad kõigi nende vastu,
kes seisavad Süüria vastu või ründavad seda“, mis loeti ette Süüria riigitelevisioonis 11. märtsil 2013 ja mis käskis igal muslimil võtta isikupõhiseks
kohustuseks (farḍ ʽayn) pingutamise, st džihaadi, riiki ründavate välismaalt
toetust saavate terroristide, st sunniidi mässuliste vastu.
Keskne teema on Süüria võimudel äärmuslasi toetavate rikaste naftariikide establishment’i terav naeruvääristamine. Sellekohaste avalduste
tüüpiliseks näide on Süüria esindaja ÜRO juures Bashar Ǧaʽfarī (snd 1956)
mahlakas sõnavõtt 5.04.2012 ajakirjanikele, ilmestamaks islamistlike riikide
islami-rumalust:
Mul on teile häid uudiseid. Saudi mufti on andnud määruse, mis lubab noortel
käia supermarketites – suudate te seda uskuda, meil on kalendris 5. aprill
2012, kuid Saudi imaamid ikka vaevavad oma päid küsimustega, kas noored
võivad ostlemas käia! /.../ Teiseks heaks uudiseks on teise fatwā’ga naiste
osalemise lubamine pealtvaatajatena jalgpallivõistlustel. /.../ Kolmandaks
heaks uudiseks on sellesama imaami poolt määrus, et kõik kirikud Pärsia
lahe piirkonnas tuleb purustada ning kristlast või juuti ei tohi matta Araabia
poolsaare pinnale. /.../ Kalendris on 5. aprill 2012, kuid me kuuleme ikka selliseid naeruväärseid ja provokatiivseid määrusi Saudi Araabiast, mis väidab
ennast olevat islami peamiste pühakohtade kaitsja!160

Harvad pole ideoloogiasõjas sellised juhtumid, kus ühte ja sama emotsionaalset sõjaohvri pilti kasutavad vaenupooled ära oma huvides. Tüüpiliseks

157

Islamiäärmuslaste fatwā’dest Süüria keskvõimu vastu vt lähemalt siinkirjutaja 2017. aastal
ilmuvast monograafiast Peterson, Üllar 2017. Süüria alaviidid: religioon, võim, sõda, ideoloogia.
158
Damascus Friday Sermon: ISIS Was Born from Hillary Clinton’s Filthy Womb; Bashar Will Rule the World 2014. – MEMRI, August 22.
<http://www.memritv.org/clip/en/4449.htm> (30.01.2017).
159
Selle organisatsiooni kodulehel (<http://www.darifta.org/>) leiab arvukalt Süüria keskvõime toetavaid araabiakeelseid määrusi, vt nt:
<http://www.darifta.org/fatawa2014/counter.php> (30.01.2017).
160
Tema kõne: Saudi Fatwas: Just Reflection of a Terrorist Wahhabi Kingdom 2012. –
Youtube, April 6. <https://www.youtube.com/watch?v=33_SqXvmoFs> (30.01.2017).
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näiteks on südantlõhestav foto oma surnud 3–4-aastast tütart süles hoidvast
isast, mida kasutasid ära Süüria valitsusvägede diskrediteerimiseks Aleppo
piirkonna islamiäärmusrühmituste meediakanalid, sh ka Süürias džihaadi
pidav eestimaalane Ivan-Abdurrahman Sazanakov oma isiklikul FB kontol,
rääkides Süüria valitsuse inimvaenulikkusest161. Kuid täpselt sama pilt ilmus
ka Süüria valitsusele ustaval kodulehel syrianperspective.com, süüdistades
lapse surmas USA administratsiooni kui islamistide peamist rahastajat162.
Esineb ka otseselt uudiste võltsimist ja kavalat manipuleerimist, eriti
Süüria režiimi vastaste poolt. Tüüpiliseks näiteks on Süüria kujutamine selle
peamise liitlase, šiiitliku Iraani talla-alusena, moonutades võimalikult palju
iraanlaste väljaütlemisi, mis puudutavad süürlasi ja Süüria valitsust163. Või
siis jällegi manipuleeritakse emotsionaalselt kõige tundlikuma teemaga –
sõjas kannatavate lastega, nagu see ilmneb viimasest suurest selleteemalisest
menukist 2016. aasta augusti keskel, mis kujutas viieaastast rünnakujälgedega poissi Aleppost164.

161
Ivan Sazanakovi isiklikul Facebooki (nüüdseks suletud) leheküljel:
<https://www.facebook.com/abdurrahman.azan.7?fref=ts> (28.01.2015).
162
Photo of the week: a father holding his dead daughter murdered by obama & co. picture sent by arabi souri, may god damn obama and burn him in hell 2015. – Facebook,
February 8. <http://www.syrianperspective.com/2015/02/syrian-army-blasts-isis-and-alqaedain-derah-dayr-el-zor-sees-major-advances-on-all-fronts.html> (30.01.2017).
163
Heaks näiteks on Sepah Pasdaran commander: Al-Assad is fighting Syria war as ‘our
deputy’ 2014. – Naame Shaam, May 8. <http://www.naameshaam.org/sepah-pasdaran-commander-al-assad-is-fighting-syria-war-as-our-deputy/index.html> (30.01.2017). Uudis osutub
põhjalikumal uurimisel kavalaks manipulatsiooniks: selle artikli autorid väidavad, et pärsiakeelne uudis, mis käsitles Süüriat Iraani provintsina, on juba Iraani ametliku uudistekanali Pars
News kodulehelt maha võetud, kuid nende kasutuses olevat sellest uudisest ekranitõmmis,
mida ka lugejatele esitatakse. Lähemal uurimisel ei leidu selles pärsiakeelses ekraanitõmmises Süüriat ega süürlasi halvustavaid väiteid, ning kuigi uudis on tõepoolest Pars News
lehelt eemaldatud, on seda tehtud põhjusel, et seal ei hoita uudiseid pikemat aega ning sama
uudis on kättesaadav täies pikkuses teiste pärsiakeelsete agentuuride uudistearhiividest, kus
samuti selliseid väiteid ei esine. Vt näiteks selle uudise mitmeid koopiaid Iraani pärsiakeelsetes uudisteportaalides pealkirjaga Nizām Sūrīyah az khatar suqūt khārij šuddeh ast (Süüria
režiim on kokkuvarisemise ohus), milles nimetatud kindral analüüsib olukorda Süürias, kuid
kus ei toimu vähimatki süürlaste, Süüria ega sealse režiimi alavääristamist, vt näiteks Hamdanī, Sardār: Nizām Sūrīyah az ḫatar suqūt ḵārij šuddeh ast. – Ḵabar Farsī, 12.02.1393.
<http://khabarfarsi.com/ext/9138664> (30.01.2017); või sama uudis: Nizām Sūrīyah az ḫatar
suqūt ḵārij šuddeh ast 14.02.1393. – T-News. <http://tnews.ir/news/B7CA24847139.html>
(30.01.2017).
164
Raske on öelda, kas see kulutuluna üleilma levinud video on võltsing, kuid pikk ettevalmistustöö video tegemiseks šokis, verise ja määrdunud poisiga on ilmselge ning video
tegijad on ise paadunud äärmuslased, kellest üks osales varem ka umbes 12-aastasel poisil pea
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5.2. Langenute statistika propagandasõjas
Kohe Süüria kodusõja algusest tõstatub ideoloogilistel põhjustel küsimus
langenute arvust, eriti tsivilistide osakaalust hukkunute hulgas, millega nii
keskvõimud, veel enam aga ülestõusnud osavalt enda kasuks manipuleerivad.
Nagu ülal täheldatud, on lääne meedias loodud käsitlus „rahumeelset
rahvast tapvast“ Süüria režiimist165, mille eesmärk on kas teadlikult või mitte
õhutada rahvusvahelist sekkumist ühe võitluspoole, Süüria keskvõimu vastu
võitleva, umbes veerandmiljonilise islamistide väe kasuks. Islamistidele
seisab vastu samas suurusjärgus keskvõimude armee ja neid nüüdseks vahelduva eduga toetav välisvõitlejatest, peamiselt Hezbollast, Iraani šiiitidest ja
Venemaa õhujõududest liitlaste armee.
Sissejuhatavalt tuleb rõhutada, et Süüria kodusõjas langenute statistika
pärineb valdavalt kas valitsusvastastelt mässulistelt või Süüria valitsuse
suhtes negatiivselt meelestatud valitsusvälistelt organisatsioonidelt.
Tuleb olla ettevaatlik humanitaarorganisatsioonide nime ja välise kuju
all tegutsevate islamiideoloogidega, kes on kas otseselt seotud ülestõusnutega või on tuntavalt häälestatud Süüria režiimi vastu, kuid kelle sõnum on
suunatud läänemaailmale üldiselt või Süüria mässulisi toetavate riikide auditooriumile. Selline seltskond manipuleerib edukalt kahel tasandil. Esiteks
arvestatakse suurem osa tsiviilisikute surmasid valitsusvägede süüks, samas
vähendades mässuliste tapetud valitsusvägede ja režiimi pooldajate arvu,
sageli seda ka maha vaikides. Teiseks ideoloogiliseks survemeetodiks on
valitsusele inkrimineeritavates aktsioonides tapetud tsiviilisikute, eriti laste,
piltide levitamine sotsiaalmeedias, samas vaikides samasugustest ohvritest
mässuliste aktsioonide tulemusena.
Tüüpiline taoline islamismi mahitav organisatsioon on kõlava nimega
Markaz Tawṯīq al-intihākāt fī sūrīā (Süüria sõjakuritegude dokumentatsioonikeskus, ingliskeelse nimega Violations Documentatin Center in Syria,
edaspidi VDCS). See kujutab endast Süüria režiimivastast propagandistlikku infokeskust, mis ükskõik millist valitsusvägede rünnakut islamistide
vastu käsitleb tsiviilisikute vastu suunatud sõjakuriteona, määratledes kõiki
langenuid, sh Islamiriigi võitlejaid, tsivilistidest „revolutsioonimärtritena“,
keda neil on 2014. aasta seisuga nimeliselt teada umbes 118 700, sellal kui

mahalõikamises. Võltsingut väitvat analüüsi vt: Footage Of Boy In Aleppo Is Opportunistic
Propaganda From Mainstream Media 2016. – Mint Press News, August 19.
<http://www.mintpressnews.com/219649-2/219649/> (30.01.2017).
165
We’ve Never Seen Such Horror 2011.
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valitsusvägede langenute arvuks annavad nad 18 800166. Selle organisatsiooni
raportid, sh arvukad ingliskeelsed167, on esmapilgul erapooletud, sisaldavad
hukkunute nimekirju ja on täis tapetud laste pilte ning asjaosaliste tunnistusi, kuid põhjalikumal vaatlusel selgub, et sõjakuritegudena käsitleb see
organisatsioon sh ka Islamiriigi-vastase koalitsiooni õhurünnakuid, mis on
olnud suunatud islamistide vastu. Kõiki Süüria valitsusvägede aktsioone, sh
neid, millega püütakse vabastada islamistide käes olevaid rahumeelseid elanikke, kirjeldab VDCS sõjakuritegudena, pidades samas legitiimseks ükskõik
missugust režiimivastast sõjategevust.168
Siiski on sellised manipulatsioonid liiga ilmsed, et Süüria-vastases propagandas saaks nimetatud asutus avalikult „püüne peale“, kuigi vahel võib
läänes sellele viiteid leida.
Kõige sagedamini kasutatavaks allikaks Süüriaga seonduvate andmete,
eriti langenute statistikaga seoses on Syrian Observatory for Human Rights
(edaspidi SOHR169). Esmapilgul väärikas ja usaldusväärne institutsioon osutub lähemal uurimisel Süüria režiimivastase riidepoodniku Usāmah ʽAlī
Sulaymān (aka Rāmī ʽAbd ar-Rahmān) n-ö ühemehe infokeskuseks, mis
alustas juba 2006. aastal Inglismaal ühes Coventry majakeses oma isiklikku
režiimivastast sõda ning mis aastaks 2011 omandas keskse infoallika staatuse
Süüria sündmuste kajastamisel BBC, CNN-i, Reutersi jt lääne massimeediakanalitele, sh ka eestikeelsele meediale. Sisuliselt juhib üks isik läänemaailma arusaamu Süüria sündmustest samal moel, nagu seda tegi Iraagi massihävitusrelvade programmiga seoses Rāfid al-Ǧanābī (snd 1968), kelle infole
tuginedes lääneriigid ründasid 2003. aastal Iraaki, tuues ettekäändeks Iraagi
massihävitusrelvade programmi ja selle käivitamise võimaluse 45 minuti
jooksul, milline väide osutus täielikuks väljamõeldiseks170.

166

VDCS. <http://www.vdc-sy.info>.
VDCS. <http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports>.
168
Näiteks Süüria lennuväe poolt Islamiriigi keskuse Raqqa ründamise kujutamine inimsusevastase kuriteona dokumendis: Flash Report about Tuesday and Thursday’s Massacre in
Raqqa 25–27 November: Horrific Indiscriminate Attacks againts Civilians 2014. – VDCS,
November. <http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1418246112-English.pdf> (30.01.2017) või
Islamiriigi-vastase koalitsiooni poolt Aleppos Islamiriigi toetajate vastu sooritatud õhurünnaku
kuritegelikuks pidamine dokumendis: Statement on Targeting a Detention Center by the
International Coalition Forces Al-Bab –Aleppo 28 Dec 2014. 2015. – VDCS, February.
<http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1423064971#.VY_tdfntmsQ> (30.01.2017).
169
SOHR. <http://www.syriahr.com/en/>; FB: <https://www.facebook.com/syriahroe/>.
170
Rafid al-Janabi tunnistab alates 2011. aastast avalikult, et mõtles kõik lihtsalt välja, kutsumaks esile rünnakut Saddam Husseini vastu, vt: Defector admits to WMD lies that triggered
Iraq war 2011. – The Guardian, February 15. <http://www.theguardian.com/world/2011/feb/15/
167
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SOHR-i tegevusskeem on lihtne: Süürias tegutsevad humanitaarorganisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid, valitsusvastased rühmitused ja ka
üksikisikud saadavad nende käes olevad andmed hukkunutest Usāmah ʽAlī
Sulaymānile, või kogub ja töötleb Usāmah ʽAlī Sulaymān selliseid andmeid
talle kättesaadavatest allikatest. SOHR kogub andmeid peamiselt valitsusvastaste käest. Tal puudub otsene kanal valitsusmeelsete jõududega. Seega
on vältimatu, et ta näeb Süürias toimuvaid sündmusi ühekülgselt. Sellest
tulenevalt ei väsi ta rõhutamast, et Süüria armee on tsiviilisikute surmades
süüdi vähemalt kolmveerandi puhul, mis tuleneb ebaproportsionaalse jõu
kasutamisest lennuväe ja muu raskerelvastusega, võideldes mässuliste vastu
tsiviilelanikega tihedalt asustatud aladel. Üksnes viiendiku kuni kolmandiku
surmadest paneb SOHR islamiäärmuslaste süüks.171
SOHR paistab silma sellega, et sihipäraselt arvab langenud mässuliste
võitlejaid hukkunud tsivilistide hulka, inkrimineerides sel moel valitsusvägedele kuritegusid. Esimene kriitiline artikkel SOHR-i usaldusväärsuse
kohta ilmus läänes juba 2012. aasta suvel172 ning järgnevalt selgus Usāmah
ʽAlī Sulaymāni kuulumine Süüria opositsiooni hulka, mispeale tema manipulatsioonidest kirjutati ka peavoolumeedias173. Veel teravamalt süüdistati
teda n-ö nišimeedias174, rääkimata islamimaailmas juba 2011. aasta lõpus
defector-admits-wmd-lies-iraq-war> (30.01.2017). Kuidas tema valet omakorda USA võimud
ad absurdum edasi arendasid, vt: The Record on Curveball: Declassified Documents and
Key Participants Show the Importance of Phony Intelligence in the Origins of the Iraq
War 2007. – National Security Archive Electronic Briefing Book, No. 234, ed. John Prados,
November 5. <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB234/index.htm> (30.01.2017).
171
2014. aasta detsembri kohta vt andmeid: 1851 people were killed in December 2015. –
SOHR, January 2. <http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/1851_people_were_killed_in_
December.pdf> (30.01.2017).
172
The Syrian opposition: who’s doing the talking? 2012. – The Guardian, July 12. <http://
www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/12/syrian-opposition-doing-the-talking>
(30.01.2017).
173
Very Busy Man Behind the Syrian Civil War’s Casualty Count 2013. – The New York
Times, April 9. <http://www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/the-man-behind-thecasualty-figures-in-syria.html?pagewanted=all&_r=0> (30.01.2017).
174
Cartalucci, Tony 2012. West’s Syrian Narrative Based on “Guy in British Apartment“. –
Infowars, June 4. <http://www.infowars.com/wests-syrian-narrative-based-on-guy-in-britishapartment/> (30.01.2017); EXPOSED: Syrian Human Rights Front is EU-Funded Fraud
2013. – Land Destroyer Report, April 12. <http://landdestroyer.blogspot.com/2013/04/exposed-syrian-human-rights-front-is-eu.html>(30.01.2017); Propaganda spin cycle: ‘Syrian
Observatory for Human Rights’ is funded by US and UK governments 2016. –Soft.net,
September 23. <https://www.sott.net/article/329117-Propaganda-spin-cycle-Syrian-Observatory-for-Human-Rights-is-funded-by-US-and-UK-governments> (30.01.2017) ning iga huviline võib leida kümneid taolisi paljastavaid artikleid SOHR-i kohta.
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avaldatud põhjalikest paljastustest, et SOHR-i ajendab soov õhutada lääneriike Süüriat ründama175. Sellest hoolimata kasutab ka ÜRO oma analüüsides
SOHR-i – ja isegi VDCS-i! – manipuleerivaid andmeid kriitikata. Näiteks
põhineb 2014. aastal ÜRO koostatud ülevaade Süüria inimohvritest ainuüksi
selle kahe režiimivastase organisatsiooni statistikal176.
Selliseid langenute statistikaga tegelevaid organisatsioone on Süürias
kokku pool tosinat. Lisaks ülalnimetatutele väärib eraldi märkimist Syrian
Center for Policy Research177, mis paistab silma oma teaduslike raportitega,
kuid kahjuks ei tegele hukkunute üldise statistikaga.
Suurimate ideoloogiliste moonutustega paistab silma nii keskvõimude
kui ka kurdide suhtes tuntavalt kriitiline ja sunniidi „analüütikutest“ koosnev Syrian Network for Human Rights (SNHR)178, mis süüdistab Süüriat ja
Iraani kokku 76% (!) kõigist tsiviilohvritest ja püüab islamiste, sh Islamiriiki, õigustada väitega, et sellise statistika alusel on al-Assadi režiim islamistidest viis korda halvem, olles tapnud neist neli korda rohkem tsiviliste,
keda 2016. aasta seisuga olevat 203 000179. Selle arvukad raportid asetavad
kogu süü Süürias toimuva eest valitsusvägedele, paistes samas silma madalatasemelise manipuleerimise ja varjamatu islamistide pooldamisega.180

175

Ilmunud on ka mõned ingliskeelsed uurimused, vt näiteks Liibaboni ingliskeelses väljaandes
pikem ülevaatearitkkel SOHR kohta: Winstanley, Asa 2012. The Syrian Observatory: The
Inside Story. – Al-Akhbar, January 26. <http://english.al-akhbar.com/node/3701> (30.01.2017).
176
Gohdes, Anita; Ball, Patrick 2014. Updated Statistical Analysis of Documentation of
Killings in the Syrian Arab Republic. Commissioned by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights Megan Price, August. <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/
SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf> (30.01.2017).
177
Vt <http://scpr-syria.org/>: tähelepanuväärne on seal 2016. aastal avaldatud põhjalik ülevaade Süüria demograafilisest olukorrast: Forced Dispersion, Syrian Human Status: The
Demographic Report 2016. <http://scpr-syria.org/publications/forced-dispersion-syrianhuman-status-the-demographic-report-2016/> (29.01.2017), mis aga ei anna oma täpseid arve
kodusõjas hukkunutest. Küll aga on viitega just sellele organisatsioonile läinud 2016. aastal
käibele suurim hukkunute arv – 470 000, vt Death-toll from war in Syria now470000, groupfinds 2016. – New York Times, February 11. <https://www.nytimes.com/2016/02/12/world/
middleeast/death-toll-from-war-in-syria-now-470000-group-finds.html?_r=1> (27.01.2017).
178
SNHR. <http://sn4hr.org/>.
179
The Seven Main Parties that Kill Civilians in Syria in 2016. 2016. – SNHR.
<http://sn4hr.org/blog/2017/01/21/31375/> (29.91.2017).
180
Tüüpiline on raport haiglate olukorrast Süürias, kus sadadest purustatud haiglatest koosnev nimekiri süüdistab üksnes valitsusvägesid, kusjuures tavaliselt on ainukeseks tõendusmaterjaliks Youtube’i kaadrid juba purustatud haiglahoonetest, valdavalt aga määratlemata
olemusega ehitistest või arusaamatu sisuga videokaadrid mingit liiki sõjategevusest, kus osalevaid võitluspooli pole võimalik tuvastada, vt nt: Targeting hospital in Syria figurers and
facts 2013. – SNHR. September, 25. <http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/
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Sarnaselt eelnimetatule on tuntavalt režiimivastane ka Saksamaalt koordineeritav pretensioonika nimega asutus Syrian Center for Statistics and
Research181, mille raportid põhinevad „režiimi kuritegude läbi kannatanute
ütlustel“, kuid milles teadusliku metoodika ja viidete puudumist konkreetsetele allikatele kompenseeritakse emotsionaalsuse ja sõjapurustuste piltidega,
nagu see ilmneb Himsi linna piiramist kajastavast 2014. aasta raportist182, mida
võib pidada 2016. aastal lahvatanud Aleppo manipulatsiooni eelprooviks.
Selliseid pseudoteaduslikke islamistide ajupesu „teaduskeskusi“ on teisigi. Eespool vaadeldud „Süüria sõjakuritegude dokumentatsioonikeskuse“
andmetel tegutsevad Syrian Revolution Martyr Database183 (Süüria revolutsioonimärtrite andmebaas) ja mitmed teised asutused, nagu näiteks valdavalt
režiimivastaseid teateid ja „pealtnägijate“ videoid postitav Syria Tracker184.
Selliste organisatsioonide taustal omandab eelnevalt kritiseeritud SOHR
mõnevõrra positiivsema kuvandi, seda enam, et varem Süüria statistika
koostamisega hakkama saada püüdnud ÜRO teatas 2014. aastal ametlikult
autentse statistika kogumise võimatusest Süürias.185

5.3. Võimalik lahendus langenute suhtarvu määramiseks
Kuidas teha sellises olukorras kindlaks langenute arv, võttes arvesse asjaolu,
et raske on määratleda erapooletuid allikaid hukkunute statistikas mõlema
võitluspoole manipulatsioonides, ja arvestades sellega, et neutraalsuse püüdlus al-Assadi diktatuuri ja islamistide vahel põrkub tõsiasjale, et lahingutandritelt saabunud info on juba läbinud võimudepoolse või võimudevastase filtri
esmase info edastajate näol? Eriti keeruline on küsimus, kas langenud võitlusvõimelised mehed, kes moodustavad kolmveerandi hukkunutest, kuuluvad
tsivilistide või võitlejate hulka? SOHR-i info on sama ebausaldusväärne kui
Süüria valitsusstatistika, mis omab ja edastab andmeid vaid enda valduses
olevatelt aladelt, rääkimata teistest ülaltoodud organisatsioonidest. Rahvus-

Report%20about%20targeting%20hospital%20in%20Syria%20figurers%20and%20facts.
pdf> (29.01.2017).
181
Vt <http://csr-sy.org/>.
182
Investigative study of the situation in the city of Homs under siege 2014. – CSR-SY,
April. <http://csr-sy.org/pics/files/Berichte/Homs/Genocidal%20blockade_on_the_city_of_
Homs.pdf> (24.01.2017).
183
<http://syrianshuhada.com/>.
184
<https://syriatracker.crowdmap.com/main>.
185
U.N. Envoy Revises Syria Death Toll to 400,000 2016. – Foreign Policy, April 22. <http://
foreignpolicy.com/2016/04/22/u-n-envoy-revises-syria-death-toll-to-400000/> (24.01.2017).
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vahelised organisatsioonid nagu ÜRO tegelevad eri infokeskuste arvude
põhjal üldiste ja ümmarguste hinnangute koostamisega ise infot kogumata.
Aastaks 2016 on käibel valdavalt kolm arvu seoses Süüria kodusõjas
langenutega: 1) ülalmainitud Syrian Center for Policy Research’i hinnang
(mitte statistilise info kogumise teel saadud arv!) on 470 000 isikut, mis
pakuti välja juba 2016. aasta veebruaris186; 2) ÜRO hinnang seisuga aprill
2016 on 400 000 isikut187 ning 3) kõige täpsem arv statistilist meetodit kasutades on SOHR-i pakutud 312 001 isikut188. Kuigi SOHRI-i andmetega, nagu
ülal selgus, on manipuleeritud, on see samas ainus allikas, mille puhul pole
alust kahelda langenute numbris, kuid selgusetu on paljude ohvrite kuulumine kas tsiviilelanike või võitlejate kategooriasse.
Siinkohal pakuksin välja võimaluse kasutada langenute peamiste kategooriate, nagu tsivilistid ja võitlejad, enam-vähem usaldusväärsete suhtarvude saamiseks SOHR-i andmeid koos kurdide kogutud, filtreeritud ja ametlikult edastatud andmetega. Usaldus Süüria kurdide kui objektiivse allika
suhtes tuleneb asjaolust, et neil valitseb sõnatu vaherahu nii Süüria valitsuse
kui ka paljude „mõõdukate“, st islamistidest valitsusvastastega, v.a Islamiriik,
ning kurdidel puudub vajadus suuremateks manipulatsioonideks. Samas on
nad võimelised läbi viima info kogumist üle terve Süüria ja kohalikke olusid
teades suudavad ka teiste kogutud infot neutraalselt käitada.
2013. aasta lõpus on kurdide infoportaali Supportkurds poolt SOHR-i
esitatud andmeid töödeldes saadud tulem Süüria hukkunute kohta järgmine:
46 000 tsiviilisikut (sh 7000 last ja 5000 naist), 32 000 valitsusvägede sõdurit, 20 000 valitsuse poolehoidjat, 27 000 režiimivastast võitlejat189. Nendest
arvudest järeldub, et nii proportsionaalselt kui ka arvuliselt enim on hukkunud al-Assadi režiimi toetajaid, seejärel tsiviilelanikke, kõige vähema aga
islamiste. Kõige lahtisem on siin tsiviilohvrite määratlemine, kelle hulka on
ehk arvatud ka arvukalt islamistide toetajaid.
186

A Staggering New Death Toll for Syria’s War — 470,000. 2016. – Frontline, February
11. <http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/a-staggering-new-death-toll-for-syriaswar-470000/> (30.01.2017).
187
Syria death toll: UN envoy estimates 400,000 killed 2016. – Al Jazeera, April 23.
<http://www.aljazeera.com/news/2016/04/staffan-de-mistura-400000-killed-syria-civilwar-160423055735629.html> (30.01.2017).
188
About 450 thousand were killed and more than two millions were injured in 69 months
of the start of the Syrian revolution 2016. – SOHR, December 13.
<http://www.syriahr.com/en/?p=56923> (30.01.2017).
189
Supportkurds.org 2014 a. January 1. <http://supportkurds.org/news/tuesday-31-december-2013/> (30.01.2017). Selles allikas on SOHR-i üldised andmed kurdide poolt töödeldud
ja kategoriseeritud.
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2015. aasta alguse seisuga teatab seesama allikas üle 120 000 Süüria
valitsusväelase hukkumisest kodusõjas, mis moodustab aasta varasema ajaga
langenute puhul sama suhtarvu190.
Tähelepanuväärne on asjaolu, et Süüria kodusõja esimesel poolel, kõige
verisemal ajal, aastatel 2012–2013, moodustasid rahvusvaheliste vaatlejate
andmetel valitsust toetavad alaviidid kõigist hukkunuist ligemale poole –
41 000 isikut 91 000 hukkunust191.
Selliseid proportsioone toetavad kaudselt ka SOHR-i varasemad teated,
mille järgi olid 2013. aasta maikuuks 94 000 langenud isikust 43,6% (41 000)
alaviidid192 ning teade aprillist 2015 ütleb, et Süürias on 250 000 sõjaväekohustuslikust alaviidi noormehest kolmandik (u 83 000) tapetud kodusõjas193.
2015. aasta alguseks muutub statistika veidi mässuliste kahjuks. Süüria
kodusõjas langenute (eri allikate hinnangul minimaalselt 190 000, maksimaalselt 320 000 isikut) statistikat kokku võttes saame kolm enam-vähem
võrdset arvu: keskvõimu poolel on langenud ligikaudselt 70 000–120 000
võitlejat ja režiimi toetajat, langenud mässuliste arv moodustab väga ligikaudselt 60 000–100 000, viimase, umbes samas suurusjärgus kolmandiku
moodustavad langenud tsiviilisikud, kelle puhul pole paraku võimalik öelda,
kas ja kui palju nad kumbagi poolt tegelikult sõjategevuses toetasid.194
190

Supportkurds.org 2014 b. December 17. <http://supportkurds.org/news/wednesday17-december-2014/>, vt ka Over 120,000 pro-Assad fighters killed in Syria conflict
2014. – Monitoring Group, Reuters, December 17. <http://uk.reuters.com/article/2014/12/17/
uk-mideast-crisis-syria-assad-idUKKBN0JV1XW20141217>.
191
Death toll in Syria likely as high as 120,000. 2013. – Reuters, May 14. <http://www.
reuters.com/article/2013/05/14/us-syria-crisis-deaths-idUSBRE94D0L420130514>.
Võrdluseks ka mõnevõrra väiksemaid suhtarve: alaviitide hukkunute arvuks 2014. aasta suvel
pakutakse ka umbes 60 000 ehk umbes kolmandik kõigist hukkunuist: Syrian regime steps up
army reserve measures 2014. – The Daily Star Lebanon, October 22. <http://www.dailystar.
com.lb/News/Middle-East/2014/Oct-22/274897-syrian-regime-steps-up-army-reserve-measures.ashx?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=Newsletter#a
xzz3GsUsmSSh>, (31.01.2017), kuid ka sellistesse arvudesse tuleb suhtuda ettevaatlikult,
tulenevalt režiimi poliitikast mitte pidada eraldi arvestust eri konfessioonide hukkunute üle,
sest valitseva režiimi ideoloogia järgi on kõik monoliitne süüria rahvas.
192
Syria Death Toll Likely As High As 120,000, Group Says 2013. – The World Post, July
13. <http://www.huffingtonpost.com/2013/05/14/syria-death-toll-120000_n_3272610.html>
(30.01.2017).
193
In Syria’s war, Alawites pay heavy price for loyalty to Bashar al-Assad 2015. – Telegraph, April 7. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11518232/InSyrias-war-Alawites-pay-heavy-price-for-loyalty-to-Bashar-al-Assad.html> (30.01.2017).
194
Väga ligikaudsed arvud on ära toodud sissejuhatavas Wikipedia artiklis: Syrian Civi
War. – Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Civil_War> (30.01.2017), kuid täp-
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Seega, milline hukkunute kurb arv 2017. aasta alguseks ka pole, jäädes
ligikaudselt 0,3–0,5 miljoni vahele, on üldised proportsioonid arvatavasti
samad nagu eelnevate aastate puhul, kus hukkunud režiimi sõdurid, tsiviilisikud ja islamiäärmuslased moodustavad enam-vähem võrdsed kolmandikud. Eeldada võib ka seda, et varasem alaviitide ja režiimi pooldajate
proportsionaalselt suurem osakaal langenute seas kodusõja kriitilisel ajal
(2012. aasta teine pool ja 2013. aasta), mil see võis moodustada kuni poole
kõigist langenutest, on nüüdseks tuntavalt vähenenud. Samas on kasvanud langenud islamistide osakaal, kuigi täpsed arvud ega ka proportsioon
pole tuvastatavad, sest mässuliste teadlik poliitika on esitada oma langenuid SOHR-le tsiviilisikutena. See tendents ilmneb veel selgemalt teistes
langenuid registreerivates organisatsioonides, mis sisuliselt on mässuliste
sunniitide ideoloogilised agendid läänes.

5.4. Aleppo statistka 2016
Eraldi tuleb rõhutada kaine meele säilitamise vajadust valdavalt islamistidele kaasa tundva lääne massimeedia manipulatiivsete meediakajastuste ees,
mis manab teatavate režiimi-poolsete sõjaoperatsioonide puhul pildi justkui
tervete linnade hävitamisest koos sealse elanikkonnaga. Eriti paistab selline
tendents silma valitsusvägede poolt Aleppo linna mässulistest vabastamise
suuroperatsiooni kajastamisel 2016. aastal, kus lääne meedia kujutas islamis-

seid arve ei tea keegi, tulenevalt mõlema poole püüdlustest numbreid ideoloogilistest teguritest tulenevalt suurendada või vähendada. Esitan mõned tähtsamad langenute statistikat
iseoloomustavad kirjutised:
Araabiakeelne SOHR-i ülevaade väidab keskvõimu eest sõdivate valitsuse sõdurite ja riigiametnike langenute arvuks seisuga 25. august 2014 veidi üle 110 000 inimese oma analüüsis
pealkirjaga: Akṯar min 110 alāf qatīlan min quwwāt an-nizām ḫilāl 41 šahran 2014. –
SOHR, August 26. <http://www.syriahr.com/2015/01/ﺭﺙﻙﺍ-ﻥﻡ-110-ﻑﺍﻝﺁ-ﺍﻝﻱﺕﻕ-ﻥﻡ-ﺕﺍﻭﻕﻡﺍﻅﻥﻝﺍ-( >ﻝﺍﻝﺥ31.01.2017). Lääne allikad pakuvad 2014. aasta aprilliks langenute arvuna
ümmarguselt 200 000: Kagan, Kimberly; Kagan,Frederick W; Lewis, Jessica D. 2014. A
Strategy to Defeat the islamic state. – ISW. <http://www.understandingwar.org/report/strategydefeat-islamic-state> (30.01.2017).
Hukkunute statistika 2014. aasta kohta: Akṯar min 76 alf istišahadū wa qutilū wa laqū
maṣrʽahum ḫilāl al-ʽām 2014. 2015. – SOHR, January 1.
<http://www.syriahr.com/2015/01/ﺭﺙﻙﺃ-ﻥﻡ-76-ﻑﻝﺃ-ﺍﻭﺩﻩﺵﺕﺱﺍ-ﺍﻭﻝﺕﻕﻭ-ﺍﻭﻕﻝﻭ->ﺭﺹﻡ
(31.01.2017), kusjuures siin esitatud arvude puhul on samuti märkimisväärne, et hukkunutest üle 85% moodustaad täisealised mehed; vt ka ÜRO andmete põhjal ülevaateartiklit:
With more than 191,000 dead in Syria, U.N. rights chief slams global ‘paralysis’ 2014. –
CNN, August 22. <http://edition.cnn.com/2014/08/22/world/meast/syria-conflict/index.
html?hpt=imi_c2>.
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tide lüüasaamist inimsusevastase kuriteo ja moraalse katastroofina, vaikides
samal ajal mässuliste kuritegudest Aleppos või rääkides võimalikult vähe
samal ajal Mosulis aset leidnud islamistidevastase suuroperatsiooni käigus
langenute statistikast, milles tsiviilelanikkonna kaotused olid nii proportsionaalselt kui ka arvuliselt tunduvalt suuremad Aleppo omadest.195
Just Aleppo sündmused toovad selgelt esile islamistide manipulatsioonid seoses langenute statistikaga. Aleppo kohta käivate kõige enam kallutatud arvutuste puhul VDCS-i statistika näol oli 1,5–2 miljoni elanikuga
Aleppos viie aastaga režiimi rünnakute tulemusena hukkunuid (alates 2012.
aasta juulis Aleppo hõivamisest islamistide poolt kuni linna lõpliku tagasivallutamiseni režiimi toetajate poolt 2016. aasta detsembris) kokku 31 193
isikut. Nendest 9,2% (2849) olid täiskasvanud naised, 12,2% (3773) alaealised poisid, 5,7% (1775) alaealised tüdrukud ja 73% (22 633) täiskasvanud
mehed. Tuleb tähele panna ka seda, et selle allika sõnul olevat kolmveerand
hukkunutest olnud valitsusvägede õhu- ja suurtükitule ohvrid. Kummaline
on sellise statistika puhul aga väide, et valdav osa hukkunud täisealistest
meestest olid tsiviilisikud ja vaid kolmandik nendest olevat olnud võitlejad196. Sellises väites avaldub VDCS-i tendents kujutada langenud võitlejaid tsiviilisikutena. Ebaproportsionaalselt suur langenud võitlusvõimeliste
meeste osakaal – ja ka alaealiste poiste enam kui kaks korda suurem arv
langenud tüdrukutega võrreldes – viitab vaid ühele asjaolule: need langenud
mehed ja poisid on tegelikult võitlejad. Süürias on kaks kolmandikku rahvastikust alaealised197 – langenud tsivilistidest peaksid just lapsed ja alaealised

195

Siinkohal säästan lugejat viitamast sellistele Aleppo hüsteeriast kantud kirjutistele, sest
need on kergesti leitavad ka suurematest eestikeelsetest väljaannetest. Mõned lääne väljaanded siiski pöörasid taolisele meedia silmakirjalikkusele tähelepanu, vt nt Compare the
coverage of Mosul and East Aleppo and it tells you a lot about the propaganda we consume 2016. – The Independent, October 21. <http://www.independent.co.uk/voices/iraq-syriaaleppo-mosul-patrick-cockburn-propaganda-we-consume-a7373951.html> (30.01.2017).
196
Tawthīq al-intihākāt fī sūrīā 2017. <http://www.vdc-sy.info/index.php/en/martyrs/1/
c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NnxzdGFydERhdGU9MjAxMi0wNy0xOXxlbmREYXRlPTIwMTYtMTItMjJ8> (30.01.2017).
Human Rights Watch’i ülevaade esitab mässulistele kaasa tundes sündmustest dramaatilise
pildi koos jubedate piltidega purustustest, kuid peab paremaks vaikida hukkunute koguarvust,
seda eeldatavasti põhjusel, et hukkunute tegelik ja väike number ei sobi esitatud kirjeldusega,
ning esitab SOHR-i põhjal vaid lahingute kõige verisema perioodi (september–oktoober 2016)
hukkunud tsivilistide arvuks 446 isikut, vt: Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing
Aleppo 2016. – HRW, December 1. <https://www.hrw.org/news/2016/12/01/russia/syria-warcrimes-month-bombing-aleppo> (30.01.2017).
197
Sissejuhatavalt islamimaailma ja Süüria demograafilisest olukorrast vt Peterson 2016/2017.
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moodustama suurema osa, tsiviilisikutest mehi peaks langenute osas olema
umbes sama palju kui naisi ehk kümnendik, ometi moodustab nende arv
kolmveerandi hukkunutest!
SOHR-i arvud on Aleppo viie aasta kohta juba tunduvalt teistsugused:
hukkunuid on 21 452, neist 37,5% on naised ja lapsed, ülejäänud mõlema
poole võitlejad198. Need proportsioonid on juba tunduvalt loogilisemad.
Tulles ajaliselt lähemale Süürias viimasel ajal toimuvale, on vaatlejate
hinnangul, nagu alljärgnevalt selgub, Süüria armee Aleppo tagasivallutamiseks korraldatud suuroperatsiooni käigus hukkunud 2016. aasta jooksul nii mässuliste kui ka valitsusvägede tegevuse tulemusel maksimaalselt
2500–3000 tsiviilelanikku – ja seda 1,5-miljonilises linnas ning olukorras,
kus umbes 300 000 tsivilisti olid mässuliste käes sisuliselt pantvangis IdaAleppos. Lisaks hukkus umbes sama arv sõdureid mõlemal vaenupoolel.199
Aleppo puhul tuleb suurima hukkunud tsivilistide arvuga välja jällegi
režiimivaenulik sunniitlik SNHR, mille arvutuste kohaselt hukkus ajavahemikus 19.09–30.11. ehk lahingute kõige ägedamal perioodil mässuliste
käes olevas Ida-Aleppos 676 tsiviilisikut, sh 252 last ja naist200. Seega siis
ülejäänud arvu 424 või suurt osa sellest võime pidada langenud mässuliste
võitlejateks. Loomulikult ei mainita selles ülevaates mässuliste poolt valitsusvägede käes olevate linnaosade valimatut pommitamist, mis põhjustas
vaadeldaval ajal kuni paarisaja tsivilisti hukkumise.201
Selliste arvude taustal võib Süüria valitsusvägede tegevust Aleppos pidada
tähelepanuväärselt väikeseks tsiviilohvritega operatsiooniks olukorras, kus

198

After more than 1600 days and the death of about 21500 civilians… Bashar al-Assad’s
regime forces regain control of Aleppo city with the support of its loyal parties 2016. –
SOHR, December 21. <http://www.syriahr.com/en/?p=57451> (30.01.2017).
199
Kuigi 2016 sügisel kajastasid Aleppoga seotud sündmusi arvukad väljaanded, on konkreetseid arve hukkunutest arvatust keerulisem leida. Põhjuseks võib olla asjaolu, et lääne meedias
väidetud „Aleppo katastroofi/tragöödiat“ ja muid värvikad kujundeid linnaelanike massilisest hukkumisest ei toeta ka islamistide enda andmed, rääkimata erapooletutest hinnangtest.
Võimalikke arve ja arvutusi vt Civilian casualties in Aleppo 2016. – Reddit, December.
<https://www.reddit.com/r/syriancivilwar/comments/5jftso/civilian_casualties_in_aleppo/>
(30.01.2017).
200
UN has to Ensure the Safety and Fate of IDPs from Aleppo’s Eastern Neighborhoods
2016. – SNHR, November 30. <http://sn4hr.org/blog/2016/11/30/29832/> (30.01.2017).
201
Ainuüksi ühe nädala jooksul oli hukkunuid vähemalt 80: Rebel shelling kills over 80
civilians in Syria’s Aleppo 2016. – ARA-News, November 6. <http://aranews.net/2016/11/
rebel-shelling-kills-80-civilians-syrias-aleppo/> (31.01.2017); Rebel shelling kills civilians
in Syria’s Aleppo 2016. – Al Jazeera, August 2. <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/
rebel-shelling-kills-civilians-syria-aleppo-160801213204499.html> (31.01.2017).
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mässulised kasutasid teadlikult tsiviilisikuid elavate kilpidena, varjudes
nende taha tihedalt asustatud linnakvartalites202.

6. Kokkuvõtvad järeldused
Ootamatult alanud ja stiihiliselt kulgenud nn araabia kevade üks keskseid
sümboleid oli mošeedest islamijutlustega alguse saanud sunniidi muslimite
korraldatud vihareede fenomen, mis on kesksel kohal olnud Tuneesias ja
Egiptuses, ent määrava tähtsusega just Süürias lahvatanud ülestõusu puhul,
kus võimudevastase liikumise algusdaatumiks peetakse kellegi vaimselt ebastabiilse sunniidi enesesüütamist 2011. aasta jaanuari viimasel reedel Dayr
az-Zūr’i linnas.
Süüria sunniitide ülestõusu sümboolseks alguseks peetakse Darʿā sündmusi märtsis 2011. Toonase massimeedia vahetute teadete järgi toimus seal
kogukondliku elu keskpunkti, mošeesse, koondunud sunniitide relvastatud
ülestõus keskvõimu vastu, mis nõudis inimohvreid mõlemalt poolt, kuid
millisest sündmusest lääne massimeedia, tuginedes islamistide ütlustele,
kujundas järgneva aasta jooksul välja fiktsiooni Süüria rahva demokraatiat
nõudvast rahumeelsest rahvarevolutsioonist ja selle verisest mahasurumisest
võimude poolt.
Alates märtsi lõpust 2011 puhkesid Süürias kõikjal sunniitidest islamistide ülestõusud, kus alguses osales ka teisi usuvähemusi. Kuid 2012. aastaks
kujunes Süürias välja olukord, kus kohalike islamistide relvastatud ülestõusu
sekulaar-baathistliku režiimi vastu hakkasid toetama rikkad wahhabiitlikud
naftariigid ja Süüria poliitilised vastased läänes, algas ka üleilmse sunniitliku
džihaadi-internatsionaali koodumine Süüriasse. Selleks ajaks valisid Süüria usuvähemused ning mõõdukad ja ilmalikud sunniidid kahe halva vahel
väiksema al-Assadi režiimi toetamise näol ja on sellele valdavalt tänaseni ka
lojaalseks jäänud.
Mässulisi iseloomustas valimatu terrori kasutamine mitte ainult valitsuse relvajõudude, vaid ka režiimi aladel olevate tsiviilisikute vastu, millistele aktsioonidele keskvalitsus omakorda reageeris ebaproportsionaalselt
karmide meetoditega, sageli vahet tegemata mässuliste ja tsivilistide vahel.
Režiimi jaoks kriitilisel ajal 2012. aasta teisel poolel ja 2013. aastal, mil suur
osa Süüria suurlinnadest, sh pealinn Damaskus ja suurim linn Aleppo, olid
202

East Aleppo civilians ‘shot at’ by rebels to prevent them leaving during truce 2016. –
The Indpendent, October 21. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/aleppocrisis-latest-rebel-assad-blame-un-lack-evacuations-a7374081.html> (31.01.2017).

290

ÜLLAR PETERSON

valdavalt mässuliste käes, toetas lääne massimeedia mässulisi, ignoreerides
ülestõusnute seas kulutulena levivat islamiäärmuslust.
Aastail 2011–2013 oli Süüria mässuliste keskseks organisatsiooniks lääne
ja rikaste wahhabiitlike naftariikide toetatud Süüria Rahvuslik Koalitsioon
(SRK), mille juhid ja ideoloogid valdavalt evisid islami ülimuslikkust ja
soovisid Süürias islamiriigi kehtestamist, kuulutades samal ajal välisilmale
oma läänelikke väärtusi eesmärgiga ajendada lääneriikide sõjalist sekkumist
Süürias al-Assadi režiimi vastu.
SRK islamistlikke ideaale teostasid Süürias selle relvajõud Vaba Süüria
Armee (FSA) näol. FSA tegevus pälvis läänes demokraatia kuvandi eest
võitleja sümboli, kuigi tegu oli šariaadiideaale ellu viiva armeega, mis
aastaks 2013 jäi Süürias lavale astunud islamiäärmuslike liikumiste varju.
Pärast FSA iselikvideerumist 2013–2014 on fiktsiooni FSA-st läänes elus
hoitud eesmärgiga põhjendada avalikkusele Süüria islamistide rahastamist
ja relvastamist.
Kohe ülestõusu puhkedes 2011. aastal algas ka Süüria mässuliste ideoloogiline meediasõda režiimi vastu. See oli sedavõrd edukas, et lääne massimeedias sai igapäevaseks kriitika Süüria režiimi ebainimlikkuse aadressil,
millega kaasnes vaikimine mässuliste kuritegudest ja nende eesmärgist
kehtestada Süürias šariaat. Mässuliste vähimagi mõõdukuse kadumisega
2012–2013 hakkas Süüria režiim nende õõvategusid aktiivselt ideoloogilises
sõjas ära kasutama, mis veidi kainestas ka lääne meedia suhtumist. Praeguseks on Süüria ideoloogilise sõja rindel kujunenud kummaline olukord,
kus mässuliste varjamatu islami algideaalidest ja šariaadist lähtuv ning hästi
dokumenteeritud tegevus pole lääne meediat siiani ajendanud hülgama
kuvandit läänelikke väärtusi kandvatest mässulistest, kuigi selliseid tegelasi
on vaid murdosa umbes veerandist miljonist Süürias šariaadi kehtestamist
ihkavast sunniitlikust mässulisest. On kujunenud paradoksaalne olukord, kus
lääne demokraatiateoreetikutest inimõigusidealistid on muutunud islamistide
liitlasteks pühas sõjas sekulaarse režiimi vastu.
Üheks keskseks vahendiks islamistide režiimivastases propagandasõjas
on langenute statistikaga manipuleerimine, registreerides langenud mässulisi
tsiviilisikutena ning levitades tapetud tsivilistide pilte läänes. Selliste manipulatsioonidega paistavad silma kõik peamised Süürias tegutsevad „humanitaarorganisatsioonid“.
Langenute statistikat kriitiliselt analüüsides selgub tõsiasi, et kõige suurema osa Süüria kodusõjas hukkunutest moodustavad režiimi toetajad, eriti
alaviidid. Paraku jääb selline fakt tavaliselt lääne massimeedia produtseeritava
mässulisi toetava massihüsteeria varju, millise suhtumise parimaks näiteks
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on valitsusvägede 2016. aastal mässulistelt Aleppo tagasivallutamise ülimalt
manipuleeriv kajastamine.
Süüria islamistliku mässu ajalugu on veel kirjutamata, sest kodusõda
sekulaarse režiimi ja islamistide vahel kestab. Kuid jälgides massimeedia,
väheste ilmunud teadusartiklite ja monograafiate sättumust, võib arvata, et
olenemata võitvast poolest kirjutab lääne ajalookirjutus Süüria sündmused
nn esimese Süüria kodusõja (1978–1982) käsitluse sarnaselt, milles tuntavalt
enam antakse sõna islamistidele, tundes neile kohati lausa kaasa ja ilustades
nende olemust.
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SÕDURI SURM KUI OHVER
PROTESTANTLIKUS TRADITSIOONIS
Angelika Dörfler-Dierken1

Ja see ohver, mu kamraadid, on ju midagi, mida igaühelt teist võib samuti
nõuda igal tunnil ja igas paigas. /…/ Ärgu ta [sõdur] unustagu, et sõduriksolemise kõige õilsamate põhimõtete juurde on kamraadluse ja oma kohustuste ustava täitmise kõrval alati kuulunud ennekõike ohvrivalmidus. Alati on
leidunud julgeid mehi, kes on ennast ohverdanud teiste hüvanguks.2

See väljavõte pärineb Hermann Göringi kõnest, mille ta pidas 30. jaanuaril
1943, Hitleri võimuhaaramise kümnendal aastapäeval. Kõne kanti üle Saksa
ringhäälingus ja avaldati lühendatult ka natsionaalsotsialistide ajalehes
„Völkischer Beobachter“.
See tsitaat näitab kujukalt, et ohvri mõiste on oluline nii avalikus (kollektiivne ajalooline mälestus) kui individuaalses ruumis (kommunikatiivne
ajalooline mälestus). Arutelu ohvrite üle jääb kanda leinalistele, kes püüavad lähedaste ja kaaskodanike surmale mõtet anda. Nii üritavad nad vältida kontingentset pingevälja3. Pärast Teist maailmasõda muutus arusaam
ohvri mõistest diametraalselt: „sõjajärgne ohvrikogukond“ arendas välja

1

Artikkel Der Tod des Soldaten als Opfer. Protestantische Traditionslinien ilmus saksa
keeles esimest korda 2008. aastal Manfred Hettlingi ja Jörg Echernkampi toimetatud kogumikus Bedingt erinnerungsbereit: Soldatengedenken in der Bundesrepublik. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, S. 75–84. Saksa keelest tõlkinud autori ja väljaandja loal Andres
Saumets.
2
Tsiteeritud Krüger, Peter 1991. Etzels Halle und Stalingrad. Die Rede Görings vom
30.01.1943. – Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien und
Dokumente zur Retzeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von
Joachim Heinzle und Anneliese Waldschmidt. Frankfurt am Main, S. 151–190, siin S. 181
järgi. Samalaadseid Euroopa-taustaga võrdlevaid uurimusi, milles analüüsitakse sõduri surma
problemaatikat religioossest, poliitilisest ja sõdurite isiklikust lähtepunktist, on vähe – nagu
ka selleteemalisi militaareetika ja -hingehoiu käsitusi.
3
Kontingents ehk sattumuslikkus – inimese elukogemuse põhimõtteline avatus – ka teisiti
on võimalik; kontingentne on see, mis pole paratamatu ega võimatu; mis saab olla (oli, saab
olema) nii, nagu see on, aga mis on võimalik ka teisiti. Tõlkija kommentaar
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 308–320.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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„kollektiivse identiteedi endast kui ohvrist“4, mida on lahti mõtestatud kui
„ohvriks tegemise lõksu“5.
Saksakeelset mõistet Opfer (ohver) kasutatakse kahel moel: ohver kui
sacrificium6 ja ohver kui victima7. Sellega, et victima on endaga kaasa kiskunud sacrificium’i, on erinevus täideviijate ja ohvrite vahel viimaks märkamatuks muutunud. Kui sacrifice ja victim ühte sulavad, võib uurijate arvates
ohvri müütoses „jõud jõuetuseks, aktiivsus passiivsuseks ja agressioon kaitseks „[muutuda]““8.

1. Ohvrisurm kui sõduriameti tunnusjoon?
Avalikus teadvuses on seos sõduri, surma ja ohvri vahel sügavalt juurdunud. Sõdurite enesetõlgenduses on sellel põhjapanev tähendus. Heidelbergi
sotsioloogiaprofessor Rainer M. Lepsiuse järgi9 muudab jäik puhtpraktiline
juhtmõte individuaalsest suremisvalmidusest sõjaväe ühiskondlikuks subkultuuriks. Peamine tõsiasi, millega sõdurid oma ameti puhul arvestavad, on
võimalus, et kohustuste täitmisel saadakse viga või surma. Sõdurid on valmis
riiklike suhete reguleerimiseks kasutama organiseeritud vägivalda. Hingeline valmisolek panna ennast olukorda, milles on kaalul elu või surm – saada
kas ise tapetud või tappa –, soodustab väidetavalt hoiakut, mis hoiab ära
surma. Et selline väärtussuhe vajab legitimeerimist (seda nii individuaalselt
kui ühiskondlik-politiiliselt), tekib riigis või kogukonnas eneseohverduse

4

Reichel, Peter 2000. Helden und Opfer. Zwischen Pietät und Politik. Die Toten der Kriege
und der Gewaltherrschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. – Der Krieg in der Nachkriegszeit.
Der Zweite Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik. Hrsg. von Michael
Greven und Oliver Wrochem. Opladen, S. 167–182, siin 176j.
5
Kühne, Thomas 2000. Die Viktimisierungsfalle. Wehrmachtverbrechen, Geschichtswissenschaft und symbolische Ordnung des Militärs. – Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der
Zweite Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik. Hrsg. von Michael Greven
und Oliver Wrochem. Opladen, S. 183–196. [Kühne 2000]
6
Sacrificium kui ohverdus või ohvritalitus; see, mida või keda annetatakse (jumalatele, valitsejatele, riigile) soosingu saavutamiseks või tänuks millegi eest; ka vabatahtlik loobumine
millestki väärtuslikust kellegi või millegi, nt vabaduse või riigi nimel. Vt Eesti keele seletav
sõnaraamat (EKSS), <www.eki.ee/dict/ekss> (20.09.2017). Tõlkija kommentaar
7
Victima kui ohver (ohvriloom), aga ka kellegi tõttu või millegi läbi (nt kuriteo või lahingutegevuse läbi) kannatanu või hukkunu. Vt Eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS),
www.eki.ee/dict/ekss. Tõlkija kommentaar
8
Kühne 2000, S. 186.
9
Lepsius, Rainer M. 1997. Militärwesen und zivile Gesellschaft. – Militär und Gesellschaft
im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Ute Frevert. Stuttgart, S. 359–370, siin S. 366.
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müütos. Veelgi täpsemalt on väljendunud Austria brigaadikindral Edwin R.
Micewski:
Selles kontekstis näen ma end olevat sunnitud mõistma ka sõjaväge ja sõdurit
kui jõudu, mis – ideaaltüüpiliselt väljendudes – peab kõige tõsisemalt olema
valmis oma eksistentsi suurimaks väljakutseks kasutada (riigi poolt monopoliseeritud, ohjeldatud ja legitimeeritud) vägivalda, mis tähendab, et mõeldav on teiste tapmine ja iseenda surm. Just seda, mida soovitakse ära hoida
[st inimeste tapmist ja omaenese surma] ja seetõttu tabuks peetakse – taas
kord ideaaltüüpiliselt väljendudes – sõjavägi otsibki. /…/ [Surm moodustab]
sõjaväe metafüüsilise olemuse, mida tuleb vastavalt selle sisule tõlgendada
kui muutumatut ja just nimelt erandlikus relvastatud konflikti olukorras
proovile pandud fakti.10

Micewski täiendab psühhologiseerides: enese surmale saagiks andmise
kogemusele järgneb ohuolukorrast eluga välja tulles rahuldustunne. Läbi
ellujäämise tunnetab sõdur oma võimu. Ellujäämistahtele vastandub tema
psyche’s eneseohverdamise soov. Nii on sõdur viimaks surma vastu võitleja.
Tema tegevust saab seetõttu võrrelda arenguabi andja või keskkonnakaitsja
ametiga, millega samuti kaasneb võitlus surma vastu – kuid igatahes (see
tuleb siinkohal piiranguna ära märkida) mitte iseenda surma vastu.11

2. Põhiseadus ja „sõdurite seadus“12
ei nõua sõduri eneseohverdust
Nõue, et Saksa sõdurid peavad oma elu ohvriks tooma, on pärast Teist maailmasõda kahtluse alla seatud. Põhiseaduses on inimväärikus – niisiis ka
sõduri oma – kuulutatud kõrgeimaks riigi poolt kaitstavaks väärtuseks13.
Lisaks on Saksa Liitvabariigi põhiseaduse preambulisse sisse kirjutatud ka
10

Micewski, Edwin R. 2002. Tot und Tabu. Das Ethos des Soldaten und die Todesfrage. –
Ethica 2002, S. 97. <http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/20020905_ethica2002_
micewski.pdf>.
11
Ibid., S. 98.
12
Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten, ka Soldatengesetz (SG, seadus sõdurite
õiguslikust seisundist) reguleerib Bundeswehri sõdurite õiguslikku seisundit, määratleb sõdurite õigused ja kohustused, teenistussuhte olemuse ning selle lõpetamise. Seadus kehtestus
esimest korda 1. aprillil 1956. aastal. Saksakeelset originaalteksti vt
<https://www.gesetze-im-internet.de/sg/index.html> (21.09.2017). Tõlkija kommentaar
13
Inimväärikus kaitstava põhialusena hõlmab muuhulgas ka õigust elule. Eesti Vabariigi põhiseaduses on see sõnastatud järgmiselt: § 15. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus.
Tõlkija kommentaar
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naabritega rahus kooseksisteerimise kohustus. Aeg-ajalt on tuletatud „sõdurite seaduse“ seitsmendast paragrahvist, mis kohustab sõdureid „ustavalt teenima Saksa Liitvabariiki ja vapralt kaitsma saksa rahva õigust ja vabadust“14,
et sõdurid peavad end ohverdama Saksa Liitvabariigi huvide nimel, mida
Bundeswehr välismaalgi sõjalise tegevuse läbi esindab. Seda, et tegemist on
ülemäärase nõudmisega, näitab asjakohane juriidiline erialakirjandus.15
Muidugi teab ka jurist, et sõjalisel välisoperatsioonil osalevad sõdurid
kuuluvad avaliku teenistuses kõrgema ohutasemega sfääri kui enamik politseinikke, päästeteenistujaid ja tolliametnikke. Ülevaade teatud elukutsete ohtlikkusest aga näitab, et statistiliselt ja ka tegelikult riskivad koduperenaised,
aknapesijad ja katusepanijad oma tööd tehes märksa enam surma saada.
Samasuguste ohtude meelevallas nagu sõdurid missioonipiirkondades on
kas vabatahtlikult või ameti tõttu ka näiteks arenguabi andjad ja humanitaartöötajad, poliitikud, kohtunikud ja advokaadid, rääkimata politseinikest ja
eraturvafirmade töötajatest.
Militaarsotsioloog Paul Klein jagab arusaama, et sõduri elukutset ei saa
määratleda surmast lähtuvalt:
14

Sama vormel kordub Bundeswehri sõduri pidulikus truudusetõotuses: „Ma tõotan ustavalt
teenida Saksa Liitvabariiki ja vapralt kaitsta saksa rahva õigust ja vabadust, [aidaku mind selles Jumal]“, vt Soldatengesetz (§ 9). – Võrdluseks olgu toodud Eesti kaitseväes 1992. aastast
kehtiva tõotuse sõnastus, mis on kirjas kaitseväeteenistuse seaduses (§ 10). Kaitseväelase tõotus: „Mina, (ees- ja perekonnanimi), tõotan jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile
ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja
jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest, pidada kinni Kaitseväe distsipliinist ning
täpselt ja vastuvaidlematult täita kõiki oma kohustusi, pidades meeles, et vastasel korral seadus
mind rangelt karistab.” Eesti kaitseväe praegune kaitseväelase tõotus järgib üldjoontes juba
1922. aasta 6. oktoobril jõustunud truudusetõotuse teksti. Siiski tuleb märkida, et toonases
sõnastuses oli ohverduse mõiste veelgi üksikasjalikumalt esile toodud: „… igal ajal valmis
olles ohverdama oma elu lahingutes langenud kangelaste eeskujul riigi kasuks…“. Mõlemad
sõnastused vastavad igas mõttes klassikalise sacrificium’i tunnustele. – Valmidus surra oma
riigi eest kuulus 1931. aasta sisemäärustiku järgi lahutamatult kaitseväelase eetose juurde:
§ 40. Ustav ja ausameelne kaitseväelane on kõigepealt riigiustav kodanik, kes jääb surmani
truuks kaitseväelase truudusetõotusele; § 41. Julgus, vaprus ja võitlusvalmis olek on kaitseväelase endastmõistetavad lahinguomadused. Julgus väljendub surmahirmu kartmatuses, vaprus
aga – raugematus võitlusihas vaenlasega silm silma vastu sattuda ja teda hävitada. Tõlkija
kommentaar
15
Walz, Dieter 2004. Die Besonderheiten des gesetzlichen Status des Soldaten. – Handbuch
Militär und Sozialwissenschaft. Hrsg. von Sven Bernhard Gareis und Paul Klein. Wiesbaden,
S. 440–450, siin S. 444; vrd ka Walz, Dieter et al. 2006. Soldatengesetz. Kommentar. Heidelberg, S. 117, kommentaar § 7 kohta. Vrd ka ülejäänud tõlgendust § 7 kohta, S. 118–125. Vt
ka Hartmann, Uwe 2007. Innere Führung. Erfolge und Defizite der Führungsphilosophie für
die Bundeswehr. Berlin, S. 140f, kus autor annab kinnituse, et Bundeswehri ei tohi kasvatada
selles vaimus, nagu oleks sõdurielu ohverduse mõõdupuu.
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Rohkem kui kolm neljandikku kõikidest sõduritest tegeleb sõjalis-tehniliste
tegevustega siis, kui nad tegelevad näiteks hoolduse või remondiga või
käsitsedes seadmeid, mis pole relvad. Nende kanda on erinevad toetusfunktsioonid, nad töötavad personali- ja materjaliteenistuses või tegelevad side- ja
radariseadmetega ning meditsiiniabi ja varustamisega.16

Need sõdurid ei ole tingimata rohkem ohustatud kui nende kolleegid mittesõjaväelises kutsemaailmas.
Sellekohaselt esineb mõisteväli „ohvrit tooma“/„ennast ohverdama“
uues üldmäärustikus ZDv 10/1 Innere Führung. Selbstverständnis und
Führungskultur der Bundeswehr17 sama harva kui teistes Bundeswehri
ametlikes teadaannetes. See fraas kerkib esile vaid sõja ja vägivallavalitsuse
ohvrite mälestamise kirjeldamisel. Sellest tõdemusest johtuvad aga uued
küsimused: kas saab öelda, et need Bundeswehri sõdurid, kes välisoperatsioonil – näiteks enesetaputerroristi rünnakus – surma said, on terroristlike
tegevuste passiivsed ohvrid, victims? Kas Saksa parlament ja seeläbi viimaks
ka Saksa ühiskond teevad oma sõduritest victim’id ehk need, kes on kurja käe
läbi ohvriks langenud, või sacrifice’d ehk need, kes on oma elu kõrgema eesmärgi nimel ohverdanud? Ja kes on need sõdurid, kes oma laagri kaitsmisel
või patrullides on tapnud inimesi – ja keda ennastki ehk seejuures tapetakse?
Kuigi tsitaat Göringi 1943. aasta kõnest osutab sellele, et möödunud
aegade ohvriteemaline retoorika ei ole meie kaasajal enam tõekspidamiste ja
tundeelu pidepunkt, on jätkuvalt keeruline vastata küsimusele sõdurite ohvrisurma kohta. Seepärast on alljärgnevalt püütud anda lühike vaimulooline ülevaade, et seletada, kuidas on eelkõige protestantismis jõutud ettekujutuseni
sõduri ohvrisurmast ja sõdurite eneseohverdamise valmiduse nõudmiseni. Seda
küsimust saab siinkohal valgustada siiski vaid mõne iseloomuliku näite varal.

16

Klein, Paul 2004. Soldat und ziviler Beruf. – Handbuch Militär und Sozialwissenschaft.
Hrsg. von Sven Bernhard Gareis und Paul Klein. Wiesbaden, S. 160–167, siin S. 161.
17
Üldmäärustik 10/1. Innere Führung. Bundeswehri enesemõistmine ja juhtimiskultuur.
Tõlkija kommentaar
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3. Jeesuse Kristuse ristilöömine
kui algne ohver kristlikus teoloogias
Kõigist religioonidest võib leida ohvritalitusi (sacrificia), mille käigus ohverdati toitu, esemeid või loomi. Varemalt esines sageli ka usukommetega põhjendatud inimohvrite toomist.18 Kristlus toetub inimohvrile, mis on samal
ajal Jumala eneseohverdus. Jumala ohvrisurma meenutatakse kirikutes püha
õhtusöömaaja vaimulikul talitusel ja võetakse usus omaks. Püha õhtusöömaaja sakramendis muudetakse see ohverdus altaril nii sõnas kui teos aegumatuks: ohverdatu [Jeesus Kristus] pakub oma ihu ja verd19. Seadmissõnades
tuletatakse meelde, et Kristuse ihu on antud ja veri on valatud armulaual
osalejate ja laiemalt kogu maailma pattude eest. Üks ohverdas ennast kord
kõikide eest ja peale seda on kõik loom- ja inimohvrid üleliigsed20. Selline
mõttearendus – Jumala eneseohverdusest Jeesuses Kristuses, mis leidis kord
täielikku kinnitust ja ei vaja seetõttu enam kordamist, kuni kriitikani nende
olukordade ja suhete aadressil, mis muudavad inimesed ohvriteks – on kaasaegse protestantliku teoloogia ühisvara21.
Edasiste ohvrite ebavajalikkuse teadvustamise kõrval püsib ettekujutus,
mis on samuti alguse saanud Jeesuse Kristuse ajastul: Jeesuse elu on tema
järgijatele eeskuju andev (exemplum), motiveerib neid järgimisele (imitatio)
ja aitab pühenduda kaasinimeste heaks (vajadusel ka ennastohverdavalt).
Teenida inimesi nii, nagu Jeesus teenis, koos Jeesusega surra ja koos temaga
ka igavesti elada – see on teine teoloogiline liin, mis lubab eneseohverduse
positiivset tunnustamist. Siinkohal võiks näiteks olla luterlik teoloog ja pastor

18

Auffahrt, Christoph 1998. Braucht Gott ein Opfer? Opferpraxis und Opferkritik in der
griechischen Religionsgeschichte. – Das Opfer. Religionsgeschichtliche, theologische und
politische Aspekte. Hrsg. von Dietrich Neuhaus. Frankfurt am Main, S. 11–32.
19
Vt näiteks püha õhtusöömaaja seadmissõnade alusteksti Matteuse evangeeliumis (14,22–
24): „Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles: ’Võtke!
See on minu ihu.’ Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile, ja nad kõik jõid sellest. Ja ta
ütles neile: ’See on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest.“ Tõlkija kommentaar
20
Jeesuse Kristuse ohvri ainukordsusest ja lõplikkusest on põhjalikult kirjutatud uue testamendi kirjas heebrealastele (eriti pt-d 9 ja 10, nt 10,14: „Aga see siin [Kristus], ohverdanud
üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. /…/. Sest üheainsa
ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks.“ Tõlkija kommentaar
21
Track, Joachim 1996. Das Opfer am Ende. Eine kritische Analyse zum Opferverständnis
in der christlichen Theologie. – Abschied von der Schuld? Zur Anthropologie und Theologie
von Schuldbekenntnis, Opfer und Versöhnung. Hrsg. von Richard Riess. Stuttgart, S. 140–167;
Gutmann, Hans-Martin 1995. Die tödlichen Spiele der Erwachsenen. Freiburg im Breisgau.
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Dietrich Bonhoeffer22, kes vahistati vastupanu eest Hitleri režiimile ja hukati
9. aprillil 1945. aastal Flossenbürgi koonduslaagris. Ta tundis, et ta oli oma
elus ümbritsetud surmast ja ta oli veendunud, et tegelik, igavene elu algab
peale üürikest läbiminekut maisest hädaorust.
Surm. Tule nüüd, sa ülim pidu teel igavesse vabadusse! Surm, lõhu maha meie
kaduva ihu ja meie pimedusega löödud hinge rasked ahelad ja müürid, et me
viimaks ometi märkaksime seda, mida meile siinpoolsuses näha ei ole antud.
Vabadus, sind otsisime me kaua ranges korras ja teos ja kannatuses. Surres
tunneme siis Jumala palge ees sind ennast ära.23

Bonhoeffer teeb selgeks, et Kristuse järgimine tähendab vastutuse võtmist
teiste eest ja seega nende asetäitjaks saamist: „Asetäitmine ja seega ka
vastutusvõimelisus on võimalik vaid siis, kui elu on täielikult pühendatud
teistele inimestele. Üksnes isetu elab vastutustundlikult, ja see tähendab, et
üksnes isetu elab.“24
Kiriklik-teoloogilise sõnavõtu kõrval jääb meie kaasaja argikõne ohvrist
kahvatuks. Liiklusõnnetustes hukkunuid nimetatakse samamoodi ohvriteks
nagu näljahäda tagajärjel surnuid. Tõsiasi, et victimae’d on kõikjal, kuhu
vaatame, ähmastab seda tõsist motiivi ohverduseks, mis tõstatus teoloogilises
22

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) oli üks 20. sajandi mõjukamaid luterlikke teolooge. Ta
pühendus 1930. aastatel pastoritööle kiriklikus vastupanuliikumises, mida tunti tunnistuskiriku
(Bekennende Kirche) nime all, juhtides esmalt legaalselt tegutsenud, ent 1937. aastal gestaapo
käsul suletud ning seejärel illegaalselt tegevust jätkanud jutlustajate seminari. Bonhoefferi
missiooniks oli aidata noortel teoloogidel ühiskonda ja kirikut tabanud viletsuses kristlasena püsima jääda. Kui gestaapo talle 1940. aastal õpetamis-, jutlustamis- ja kirjutamiskeelu
andis, nägi Bonhoeffer veel vaid poliitilise vastupanu võimalust. Justiitsministeeriumis töötanud õemehe kaudu õppis ta tundma kõrgeid Wehrmachti ohvitsere, kes kuulusid vastupanuliikumise ridadesse. Tema sidemed Inglismaa ja USA kirikuringkondadega võimaldasid tal
tegutseda vandenõulaste usaldusmehena ja aidata kaasa rahuplaanide väljatöötamisele. Küsimusele, mille eest ta sõjaolukorras palvetab, vastas Bonhoeffer tähelepanuväärse mõttega:
„Kui tahate teada – ma palvetan selle eest, et minu maa kaotaks, sest ma usun, et see on ainus
võimalus tasuda kõigi nende kannatuste eest, mida minu kodumaa on maailmale tekitanud.“
Bonhoeffer oli pühendatud ka Hitleri vastu kavandatud atentaadi plaanidesse 20. juulil 1944,
millega olid seotud tema õemees ja vanem vend. Bonhoefferi jaoks oli vastutustundlik elu see,
kui inimene suudab teha seda, mis on õige, ega tõmbu tagasi oma puhta südametunnistuse
hoidmise nimel. Ta lähtus sellest, et Hitleri sõjardlikkuse, miljonite süütute juutide tapmise
ning ühiskonna põhikorralduse hävitamise järel ei ole enam võimalik vaikida ja käed rüpes
istuda. Bonhoeffer jõudis järeldusele, et Hitlerit oleks olnud võimalik peatada üksnes vägivallaga, mis kristlikus usutunnistuses on alati seotud süüga. Ometi pidas ta seda vajalikuks
süsteemi ohvrite pärast, isegi kui sel moel ise süüdlaseks saadakse. Tõlkija kommentaar
23
Bonhoeffer, Dietrich 1953. Ethik. Zusammengestellt und hg. von Eberhard Bethge.
2. Aufl., München. Moto raamatu ümbrispaberil.
24
Ibid., S. 175. Kursiivis esiletõstmine originaalis.
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kõnes ohvri kohta. Pigem pannakse meditsiiniõdedele ja arstidele, kes ennast
oma kutsetöös teiste heaks ohverdavad, diagnoosiks päästja sündroom, kui et
hinnatakse sellist vabatahtlikku energia ja jõu loovutamist. Isegi mitte ohvrid,
mida vanemad oma laste heaks toovad – ja bioloogiline taasloomine põlvkondade vältel on ju seotud paljude vabatahtlikult väljakannatatud enesepiirangute, suremise või hääbumise kogemusega, niisiis paljude ohvritega –
ei leia avalikus kõneruumis tunnustamist ja väärtustamist. Seesama kehtib ka
nii arenguabi andjate kui sõdurite kohta.

4. Kuidas jõuti protestantlikus traditsioonis
kohatu kõneni sõduri surmast?
Osalt juba hilise pietismi25 ajal, hiljemalt aga Napoleoni sõdadest26 saati
viljelesid teoloogid ja välijutlustajad ohvriretoorikat, et mõjutada sõdureid
nõustuma lahinguväljal peale surutud surmaga. Sageli erines see sõnum väga
selgelt sõdurite enesetõlgendusest.27
20. sajandi esimesel poolel jõudis kristliku kiriku ühe peamise põhimõiste
„ohver“ puhtpragmaatiline mõtestamine ja kasutamine kõrgpunktini.
Missugused arenguliinid olid Saksamaa jaoks eriti tähendusrikkad? Reformaator Martin Lutheri (1483–1546) kirjutistes ei tule termin „ohver“ seoses
sõdurikutsega esile. Sõdurid peavad oma ligimest teenima, nõrku toetama
ja korda kaitsma. Kui südametunnistusest juhitud sõjamehed peaksid surma
saama, „siis ei ole nad olnud üksnes kristlased, vaid ka kuulekad, ustavad
alamad, kes kuulekuses Jumala vastu on mängu pannud oma ihu ja vara oma
ülemate eest.“28 Luther teab, et sõdur võib ametiülesandeid täites elu kaotada – see sõltub Jumala ettenägematust otsusest29. Hukkunu seisab Jumala

25

Pietism oli 17.–18. sajandil protestantismis tekkinud vagadusliikumine, milles pandi usu
ehtsusele suuremat rõhku kui selle õigsusele ning taotleti sügavamat sisemist vagadust. Tõlkija
kommentaar
26
Napoleoni sõdadeks kutsutakse järjestikuseid sõjalisi konflikte Napoleon I juhitud Prantsuse
keisririigi ja mitme Euroopa riigi vahel aastatel 1803-1815. Saksa ajalooteaduses nimetatakse
ajavahemikus 1813–1815 peetud sõdu (ennekõike nn kuuenda koalitsiooni sõda) ka vabastussõdadeks (Befreiungskriege). Tõlkija kommentaar
27
Latzel, Klaus 1998. Deutsche Soldaten – nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis –
Kriegserfahrung 1939–1945. Paderborn, S. 25.
28
Luther, Martin 1592. Heerpredigt wider den Türken. – WA 30.2., S. 160–197, siin S. 180,
Z. 10–13 ( koostaja on tsitaadi tänapäevastanud).
29
Stümke, Volker 2007. Das Friedensverständnis Martin Luthers. Grundlagen und Anwendungsbereiche seiner politischen Ethik. Stuttgart.

316

ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

ees samamoodi nagu iga teine kristlane, ta ei vaja ülikkonnalt mingeid erilisi
austusavaldusi.
August Hermann Francke30 (1663–1727) tahtis, et kohustuste täitmine
muutuks sõdurite jaoks sisemiseks vajaduseks. Selleks koostas Halle pietistliku teoloogia suurkuju 1700. aastal sõdurite tarbeks väikese raamatu
„Truusüdamlik õpetus kristlikele sõjameestele, kuidas nad peavad käituma
vastavalt tõelisele jumalakartlikkusele ja ausameelsele vaprusele“31. Preisi
kuningas Friedrich II Suure (1712–1786) valitsusajal sisendati sõdurile,
et ta sureb Jumala ja kuninga eest: „Sõdur on igal ajal valmis surema oma
kuninga eest. /…/ Meie kuningas, kes kannab meie kõigi eest hästi hoolt,
seepärast valame tema eest viimse tilga verd.“32 Vaatamata sellisele ülevale
sõnaseadmisele oli ka Preisi armees massilisi deserteerimisi, mistõttu lihtsad
sõdurid pidid rohkem kartma oma ohvitsere kui vaenlast. Igal juhul on silmatorkav, et lisaks analoogiatele hilispietistlike ja patriootiliste sõnastuste vahel
võib täheldada ka ulatuslike religioossete ideede sissevoolamist tärkavasse
rahvustundesse: riik muutus õndsusasutuseks, mis lubas (endast) müstilist
osasaamist; patriootlik teenistus muutus jumalateenistuseks; surev sõdalane
lunastas isamaa nagu surev Kristus lunastas oma koguduse.33
„Surmast isamaa eest“ – nii pealkirjastas õpetatud teoloog ning filosoofiaja matemaatikaprofessor Thomas Abbt (1738–1766) 1761. aastal oma tuntud

30

August Hermann Francke oli luterlik-pietistlik teoloog, pedagoog ja sotsiaalsete reformide läbiviija, nn hallepietismi rajaja. Samuti jättis Francke kustumatu jälje Euroopa pedagoogika ajalukku kasvatusteaduste kontseptsiooni väljatöötamise ja kohaldamisega Halle linna
rajatud koolisüsteemis, kus said hariduse paljud toonased õpetajad, riigiametnikud ja sõjaväevaimulikud. Tõlkija kommentaar
31
Originaalis „Treuherziger Unterricht für christliche Kriegsleute, wie sie sich der wahren
Gottseligkeit und rechtschaffenen Tapferkeit gemäß verhalten sollen“. Vt Hinrichs, Carl
1971. Pietismus und Militarismus im alten Preußen. – Preußentum und Pietismus. Der
Pietismus in Brandenburg– Preußen als religiös–soziale Reformbewegung. Hrsg. von Carl
Hinrichs. Göttingen, S. 126–173; vt ka Gott zur Ehr und zu Landes Besten. Die Franckeschen Stiftungen und Preußen. Aspekte einer alten Allianz 2001. Hrsg. von Thomas
Müller–Bahlke. Halle; Militär und Religiosität in der Frühen Neuzeit 2004. Hrsg. von
Michael Kaiser und Stefan Kroll. Münster.
32
Latzel, Klaus 1988. Vom Sterben im Krieg. Wandlungen in der Einstellung zum Soldatentod
vom Siebenjährigen Krieg bis zum 2. Weltkrieg. Warendorf 1988, S. 27. [Latzel 1988]
33
Kaiser, Gerhard 1973. Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland. Ein
Beitrag zum Problem der Säkularisation. 2. Aufl. Frankfurt am Main, S. 224–241.
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traktaadi34. Ta väitis: „Isamaal on õigus sinu elule35.“ Aukartusele ja [kodanike] ühtekuuluvustundele tuginev kuulekus, mida näidati üles Friedrich II
suhtes, teisendati nüüd kuulekuseks märksa abstraktsemale isamaale. Abbti
kirjade tagamõte oli suunata lugejat Preisi riigiga samastuma – ja saada Preisi
kuningalt vääriline ametikoht Berliinis, millest ta kogu oma lühikese elu
jooksul paraku edutult unistas.
Ernst Moritz Arndt (1769–1860) sidus vabastussõja ja ühiskondliku
reformi üksteisega väites, et „pühas sõduriseisuses“ kodanikud toovad oma
elu meelsasti „ohvriks isamaale“36. Patriotism muutus ajastu religiooniks,
rahvuslik ühendus sai kristliku tõlgenduse, ja Jeesuse Kristuse asemel valitses selles kogukonnas vanatestamentliku Jahvega sarnane rahvuslik sõjajumal. Sõduri surm omandas teatud sakraalse pühaduse, pühas sõjas võitlevas
sõduris nähti märtrit: „Vapra surma kaudu tahame saada Sinu võidukrooni“.37
Ühtlasi langes järeltulevatele põlvkondadele kohustus olla selle ohvri väärilised. Selliste rahvuslik-usuliste ettekujutuste külge klammerduti niikaua,
kuni jõuti ilmselge äärmuseni.
On ilmne, et 18. ja 19. sajandist pärit sotsiaaleetika lagunemine nõudis
kohandamisi individuaaleetika valdkonnas. Rahvusriik sai sõdureid ühiskonna heakskiidul instrumentaliseerida vaid sellepärast, et neile lubati oma
ohverduse eest kõrgemat, taevast tasu. Protestantlike teoloogide ilukõnelisus
ei muutunud ka Esimese maailmasõja ajal. Sõja alguses (1914. aasta augustis)
kirjutati iga päev keskmiselt (!) ligi 50 000 sõjaluuletust38. „Saksamaa peab
elama, kui ka meie peame surema“ – nii sõnastas oma patriootilised tunded
1914. aastal näiteks tuntud töölisluuletaja Heinrich Lersch (1889–1936)39.
34

Originaalis „Vom Tode für das Vaterland“. Thomas Abbti varavalgustuslik populaarfilosoofiline traktaat „Surmast isamaa eest“ oli inspireeritud Preisi kuninga Friedrich II kaotusest Kunersdorfi lahingus 1759. aastal. Teose keskmes on poliitiliselt voorusliku kodaniku
ja riigi suhe valgustatud monarhias. Voorus seisneb ratsionaalse riigivormi emotsionaalses ja
intellektuaalses tunnustamises. Poliitiliselt oli Abbt Friedrich II innukas pooldaja ja püüdis
talle oma emotsionaalsete mõtteavaldusega võita vabatahtlikke sõdureid. Tõlkija kommentaar
35
Tsiteeritud Latzel 1988, S. 21, järgi.
36
Ibid., S. 34.
37
Ibid., S. 37.
38
Ibid., S. 57.
39
Ibid. – Heinrich Lersch oli katelsepa perest pärit autodidakt, kes osales aastatel 1914–1915
ka Esimeses maailmasõjas. Natsionaalsotsialismi esiletõusu ajal kutsuti ta Preisi Kunstide
Akadeemia liikmeks. 1933. aasta oktoobris oli ta üks 88-st saksa kirjanikust, kes vandus
truudust Hitlerile. Pärast president Paul von Hindenburgi surma kirjutas Lersch 19. augustil
1934 alla kultuuriinimestele mõeldud üleskutsele toetada riigikantsleri ja presidendi ameti
ühendamist Adolf Hitleri isikus. 1935. aastal astus ta NSDAP liikmeks ja autasustati Reinimaa
kirjandusauhinnaga tänutäheks natsionaalsotsialismi ülistavate luuletuste eest. Eespool
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„Ohvri“ kui mõiste sekulariseerumine ja natsionaliseerimine jõudis kõrgja murdepunkti Teise maailmasõja päevil40. 1945. aastal leidis sõdurisurma
ülistamine rahva ja isamaa heaks toodud ohvrina traagilise lõpu. Uus nõudmine sõdurite (poliitiliseks) eneseohverduseks oli muutunud absurdseks.
Sõdurid on sellest ajast saati – nagu ka ühiskonnad, milles nad elavad – postheroilised, skeptilised eneseohverduse nõude suhtes.41
Kuid sellest hoolimata tuleb tõdeda, et liberaalsed demokraatlikud ühiskonnad vajavad paljude üksikisikute lakkamatuid ohvreid. Iga üksikkodanik
toob üldsuse heaks ohvri, kui see talle endale näib mõttekas ja hädavajalik. Taoline aeg-ajalt hädavajalik ohver erineb pealesurutud ohvrist täieliku
vabatahtlikkuse poolest. Sõdurid võivad oma teenistuses ohtu sattuda ja
hukkuda – samuti nagu ka kodanikud, kes ei kanna sõjaväevormi. Avalik
diskussioon sõdurite eneseohverduse mälestuse üle tuletab nii poliitikutele
kui ka ühiskonnale – ja ka sõduritele endile – meelde olulist tõde, et omaenese elu kui kõrgeima kaitsmist vääriva hüve ohverdamist ei saa mitte keegi
käskida, ka mitte riigivõim või valitsev ideoloogia.
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KELLELE JA MILLEKS OMAKEELNE
TEADUS- JA ERIALAKEEL?
PILGUHEIT ETTEKANDEPÄEVALE
„EESTIKEELSE TEADUSE TULEVIK“
Reet Hendrikson, Ülle Sihver

Ilmselt võib väita, et kõiki Eestis viljeldavaid teadusharusid ja teadustegevust laiemalt seob üks, ikka ja jälle päevakorrale kerkiv teemaring: kas,
milleks ja kellele on vaja omakeelset teadust ja eestikeelseid termineid?
Ja siit edasi: milline on eestikeelse teaduse ja erialakeele tulevik? Nende
küsimustega, iseäranis omakeelset erialakeelt puudutavaga, seisab taas kord
silmitsi ka Kaitsevägi ja seeläbi Eesti sõjateaduski. Ilmselt ei teadvusta me
õppejõudude, teadlaste ja spetsialistidena oma igapäevatöös alati seika, et
meie endi keelevalikutest ja terminieelistustest sõltub omakeelse teadus- ja
erialakeele käekäik. Ent kas omakeelne eneseväljendus on vajalik ikka igal
erialal? Kui eeldada, et mitte, siis kuidas ja mille põhjal otsustada, millistel
erialadel seda vaja pole? Kas taoline otsus on omakeelse teadus- ja erialakeele säilimise seisukohast ikka päris ohutu? Just selleks, et ärgitada teadlasi,
õppejõude ja spetsialiste nimetatud teemadel kaasa mõtlema, on Eesti Maaülikooli eestvõttel koostöös riikliku eestikeelse terminoloogia programmiga
alates aastast 2013 korraldatud igal sügisel erinevas vormis üritusi: seminare, ettekandepäevi, kõnekoosolekuid. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
(KVÜÕA) on ürituste korraldamisele nõu ja jõuga kaasa aidanud praeguseks
juba kolmandat aastat.
Kuna teemadering on ajatu ja aktualiseerus taas 2017. aastal seoses
Kaitseväe terminitööga, on Sõjateadlase veergudel paslik meenutada eelmise aasta sügisel, 29. novembril toimunud ettekandepäeva. Ettekandepäeval
esinesid seisukohavõttudega Eesti Maaülikooli, KVÜÕA, Tartu Ülikooli ja
Eesti Keele Instituudi esindajad. Sõjandusvaldkonna esindajana võttis sõna
KVÜÕA taktika õppetooli taktikalektor kpt Argo Sibul.
Ettekandepäeva avas maaülikooli teadusprorektor professor Ülle Jaakma.
Professor tõstis oma sõnavõtus esile seika, et eesti erialakeelt on järjepidevalt
arendatud juba sada aastat, seda tehti nõukogude ajal ja tehakse ka praegu.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 321–330.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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Akadeemilise keele olemasolu on peetud Eesti rahva ja kultuuri tuleviku
seisukohast väga oluliseks. Taasiseseisvumise alguses sulandus Eesti teadus
kiiresti ingliskeelsesse maailma, tehes siinsed saavutused rahvusvaheliselt
nähtavaks. Tänapäevaks on mitmed Eestis uuritavad teadusvaldkonnad
jõudnud maailma tippude hulka. Kummatigi on varjuküljeks väitekirjade
koostamine inglise keeles, seda eriti loodusteadustes. Jaakma sõnul tunnistavad doktorandid, et eestikeelset kokkuvõtet ainsa eestikeelse tekstina oma
uurimistöö kohta on raske kirjutada, sest napib eestikeelseid termineid ja
lausestus on harjumatu. Teisalt on eestikeelse teaduse publitseerimisel missiooni ja kirjakeele säilitamise kõrval praktiline väljund: teaduslik järelkasv
ja kooliharidus. Jaakma leiab, et noortel ei teki huvi teadusmaailma vastu,
kui teadlased ei saa neile nende emakeeles oma eriala tutvustada. Lisaks
peab teadus tooma tulu ka riigi majandusele, järelikult peab olema ettevõtjaid
võimalik tehnoloogilistest uuendustest ja uutest teadussaavutustest teavitada
nende emakeeles ja arusaadavate terminitega. Oma teadmiste ja saavutuste
edastamine emakeeles tagab teadusharude kestlikkuse. Seda saavad Jaakma
hinnangul teha eelkõige kõrgkoolide õppejõud, teadurid, insenerid. Rahval on
õigus teada, mida Eesti teadlased teevad, ja teadlastel peab olema võimalik
valitsusele oma saavutusi ja plaane selgitada oma emakeeles.
KVÜÕA taktikalektor kapten Argo Sibul tõi oma etteastes esile nii edusamme eestikeelse sõjandusterminoloogia arendamisel kui ka KVÜÕA õppurite terminoloogilise ettevalmistuse pidevat paranemist viimase kümnendi
jooksul. Veel ligi kümme aastat tagasi polnud ühtset eestikeelset sõjandusterminoloogiat olemas ja tuli lähtuda teiste riikide, näiteks Ameerika ja
Soome terminitest. Nüüdseks on kpt Sibula hinnangul ühtne alus eestikeelsele
sõjandusterminoloogiale loodud ja kokkulepe eriala põhiterminites saavutatud. Näitena toob ohvitser uued eestikeelsed sõjandusterminid nihustama,
lagundama ja naastama. Samas nendib ta, et koostöös liitlastega on vajalik saada terminite taga olevatest mõistetest rahvusvaheliselt ühel moel aru.
Nagu teistelgi erialadel, nii on ka Eesti ohvitseride paratamatus see, et nad
peavad olema võimelised tegutsema mõlemas keeles ja saama hakkama nii
Eesti kui ka NATO keskkonnas. Eesti pinnal leiab liitlastega aset tihe koostöö, mis võimaldab liitlastel Eestit kaitsta. Kpt Sibul toonitas, et just Eesti
kaitseväelased on oma riigi kaitsmisel parimad eksperdid, kes saavad liitlastele õpetada, kuidas toimida siinses kliimas, loodusoludes ja mõtteviisis.
Sel moel saab Eesti panustada NATO terminiarendusse ning esitada NATOle
Eesti-spetsiifilised sõjandusterminid – nii nagu sõjalistel missioonidel on
vaja just sealse keskkonnaga seotud sõjandussõnavara. Kokkuvõttes tõdes
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kpt Sibul, et töö eestikeelse sõjandusterminoloogiaga jätkub, nagu jätkub
ka sõjateaduse – uue, nüüdseks ametlikult tunnustatud teadusvaldkonna –
arendamine. Selle ühe olulisima tandrina tõi ta esile KVÜÕAs väljaantava
teadusajakirja Sõjateadlane, mis on praegu ainus sõjateadusele keskenduv
eelretsenseeritav teadusajakiri Eesti Vabariigis ja millel on seetõttu tähtis roll
omakeelse sõjandusterminoloogia arendamisel. „KVÜÕA on parimat eestikeelset sõjalist õpet andev õppeasutus!“ rõhutas oma etteaste lõpus endine
põhi- ja keskastmekursuse õppur ning praegune taktikaõppejõud.
Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma käsitles oma sõnavõtus tänapäeva Eesti noorsoo suhtumist emakeelde ja keele-eelistuste kujundamist.
Uus põlvkond mõtestab end üha rohkem maailmakodanikuna. Tänapäeva
noored eelistavad piirideta liikumist, ingliskeelse kirjanduse lugemist ning
nad mõtlevad globaalselt. Inglise keele oskus on vajalik rahvusvahelises
suhtluses, majanduskoostöös, teaduses ja õpingutes. Kõige selle tõttu nõuab
eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine õppejõududelt ja teadlastelt
häid ja läbimõeldud argumente. Äkki oleks arengu seisukohalt üldse kasulik
minna üle inglise keelele? Noorma sõnul on vajadus lingua franca järele
põhimõtteliselt ajutine olukord, mis annab veel paarikümne aasta jooksul
mõningase edu inglise keele oskajatele. Noorma on siiski veendunud, et pikemas perspektiivis võetakse kasutusele universaalsed tõlkevahendid, mille
abil ületatakse keelebarjäärid nii kõnes kui ka kirjas, ning ühise keele oskus
muutub väheoluliseks. Eesti keele säilitamise tähtsus seisneb laiemas mõttes
evolutsioonis, mille üheks oluliseks toimimismehhanismiks on erinevuste
olemasolu. Noorma toonitas, et loovus vajab erinevusi. Inimkonna areng
eeldab erinevusi, sealhulgas kultuuride ja keelte mitmekesisust. Järelikult
võib maailmakodanikest Eesti noortele öelda, et nad saavad inimkonda kõige
paremini teenida, mõistes eestlastena oma kultuurilist kuuluvust. Emakeelse
kultuuri esindajana on maailma arengusse rohkem võimalik panustada kui
nn kadakainglasena.
Õppeprorektor tõdes, et eesti teaduskeele korraldusse panustavad teadlased ja õppejõud pidevalt, koostades käsiraamatuid, õpikuid ja väitekirjade
kokkuvõtteid. Samas tuleb arvestada, et need kirjutised ei ole laia levikuga.
Siinkohal tõi Noorma välja vajaduse arendada eestikeelset Vikipeediat.
Noorma hinnangul on just see sobiv koht, mille abil ja korrektset eestikeelset
erialasõnavara kasutades vahendada erialateavet ja populariseerida oma
eriala. Ainekursuste raames on Vikipeedias nüüdseks üle 1500 eestikeelse
artikli, mida on kontrollinud erialade õppejõud, Vikipeedia konsultant ja eesti
keele spetsialist. Noorma nimetab sellise laia avaliku väljundiga akadeemi-

324

REET HENDRIKSON, ÜLLE SIHVER

list õppetööd üheks eesti teaduskeele edendamise vahendiks, mis aitab eriala
populariseerimise kõrval kaasa omakeelse erialakeele arendamisele.
Kokkuvõtvalt leiab Noorma, et otstarbekas on panustada kõige suurema
mõjuga tegevustesse, pidades seejuures silmas Eesti jaoks olulisi eesmärke.
Eesti noorte kui eristuva ja maailma arengut rikastava kultuuri kandjate sulandumisest rahvusvahelisse ingliskeelsesse teadusesse kaotab vaid Eesti riik.
Tartu Ülikooli võrdleva politoloogia professor Vello Pettai tõdes oma ettekandes, et erinevalt loodus- ja humanitaarteaduse uurijatest iseloomustab
riigiteadlasi interaktiivne suhe oma uurimisobjektiga. Teadlaste ja poliitikute lävimine arendab muuhulgas ka keelt, luues pinnase uudissõnade, nagu
lõimumine, vabakond, lähimuspõhimõte tekkeks. Seega sõltub riigiteadustes
erialakeele areng teadlaste kõrval paljus ühiskonnaliikmete sõnakasutusest.
Erialakeele korrastamine on Pettai hinnangul siiski teadlaste ülesanne, kes
vahendavad ühiskonnas toimuvat eriala- ja õppekirjanduses, andes seeläbi
ka hinnangu mitteametlikele, kuid avalikkuses levinud ja tugeva sotsiaalse
konnotatsiooniga märksõnadele, nagu jokk, teine Eesti või peenhäälestus.
Need on Eesti-spetsiifilised, rahvusvahelises teaduskirjanduses arusaamatud
ja tõlkimatud terminid. Seega suhestub riigiteadlane oma uurimisobjektiga
kahel moel: nii sellega suheldes kui ka selle käitumist uurides. Politoloogia
ülesanne on muuseas vahendada eesti keelde rahvusvahelisi termineid, mille
eesti vasteid on vaja kõrgkooliõppes, vähemalt bakalaureuseastmes, ja Eesti
poliitikutel riigikeeles suhtlemiseks. Politoloogia erialakeele arendamine
pole Pettai sõnul suletud laborisse ega elevandiluutorni, vaid johtub vajadusest suhelda oma uurimisobjektiga ja avaldada uuringutulemused eesti
keeles. Professor Pettai on seisukohal, et kõrghariduses on vajalik saavutada rahvusvaheline tunnustus, kuid mitte emakeelse kõrghariduse kadumise
hinnaga.
Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor
Arvo Viltrop esindas oma mõtteavaldusega meditsiini valdkonda. Professor sedastas, et teaduskeel on esmajoones universaalne arvude, valemite,
mudelite ja sümbolite süsteem, mis toimib ja mille üle arutletakse tänapäeval
enamikule arusaadavas, inglise keeles. Viltrop leidis siiski, et tulevikus
võib keelevalik praktilistel kaalutlustel muutuda või asenduda tehnoloogiliste lahendustega, kusjuures arengu määravad keele kasutajad. Meditsiinis
seisab omakeelse erialakeele taga vajadus seletada teadussaavutusi ja anda
erialast infot patsientidele, patsientide hooldajatele, samuti on see vajalik
erialases õppetöös. Klinitsistidel tuleb tegeleda terminiloomega, et leida
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ingliskeelsetele terminitele sobivaid omakeelseid vasteid. Siinkohal tõi professor näiteid mõistetest, millele veel pole sobivat eestikeelset nimetust. Üks
sellistest on haigus, mille ingliskeelne vaste on hot spot ja mille puhul oleks
sõnasõnaline vastendamine kohmakas ega vastaks mõistele. Erialane keelekasutus on vajalik ka seadusandluses, kus mitme keele vahel tuleb saavutada
õiguslik ja mõisteselge tasakaal. Loomatervishoiu alalt nimetas professor siin
seadustes esinevat kohmakat terminit jahipidamise õigust omav isik, mille
all on mõeldud kütti. Lihtsa ja lühikese omasõna asendumist mitmest sõnast
koosneva ühendiga esindab ka loomade ostu, müügi ja vahendamisega tegelev isik (vrd ingl k animal dealer), mis tähendab loomakauplejat. Positiivse
näitena valdkonna seadusandlusest esitas professor ingliskeelse termini compartment vastena leitud uudissõna bioturvarühmik (’kindlale bioturvalisustasemele vastavate loomapidamisettevõtete rühm’), mis võimaldab vältida
kohmakat ja läbipaistmatut võõrsõna kompartement. Kokkuvõtvalt leidis
professor Viltrop, et meditsiini, sealhulgas veterinaarmeditsiini valdkonnas
arendatakse eestikeelset erialakeelt, sest sellel on olemas kasutajad. Seetõttu
on teadlastel, klinitsistidel ja õppejõududel ka motivatsioon tegeleda erialakeele arendamisega.
Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppejõud
Andres Aland alustas oma sõnavõttu tõdemusega, et teadlaste töö on
rahvusvaheliselt kättesaadav ja nähtav eelkõige ingliskeelsena. Aland tõi
näite olukorrast Rootsis, kus väitekirjad koostatakse inglise keeles, samuti
on ingliskeelsed doktoriõppe seminarid ja kollegiaalne erialasuhtlus. Samas
koostavad Rootsi teadlased rootsikeelseid õpikuid ja esinevad Rootsi ajakirjanduses. Lahendus pole ka keeleline isolatsioon, kuhu satutakse rahvusvahelist suhtlust eirates. Nii on toiminud näiteks Vene Föderatsioon, kes oli
1970. aastal asutatud Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu aktiivne liige,
kuid on nüüdseks loobunud ühingu kaudu publitseerimast, piirdudes venekeelse teadusruumiga.
Alandi hinnangul on Eesti veterinaaria ja loomakasvatuse valdkonnas
vajalik nii inglis- kui eestikeelne erialakeel. Veterinaarmeditsiini õppetöö
toimub eesti- ja ingliskeelse õppekava alusel, seega vajavad õppejõud pidevalt täienevat terminivara mõlemas keeles. Valdkonna doktoriväitekirjad on
ingliskeelsed, kuid enne kaitsmist annab eestikeelsete resümeede terminikasutusele hinnangu instituudi juures tegutsev terminikomisjon. Doktoriõppes
toimuvatel seminaridel esinevad doktorandid valdavalt eesti keeles. Eestikeelsed on ka Eesti Loomaarstide Ühingu ajakirjas Eesti Loomaarstlik Ringvaade avaldatavad, kaitstud väitekirjade populaarteaduslikud kokkuvõtted.
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Andres Aland tegi ettepaneku hakata ka maaülikoolis välja andma eestikeelsete resümeede kogumikku. Samuti leiab ta, et hea võimalus lubada doktorantidel praktiseerida eestikeelse erialateksti koostamist oleks nende kaasamine õpikute koostamisse.
Eestikeelse teaduse tulevikku veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
valdkonnas näeb Aland, nagu ka professor Viltrop, järjepidevalt areneva
nähtusena: jätkuma peab eestikeelne terminitöö, et eestikeelne teadussõnavara säiliks ja uueneks. Sõnavõtja leiab, et riik võiks jõulisemalt sekkuda
terminitöö korraldamisse ja ülikoolid peaksid juhtima oma valdkonna teaduskeelekorraldust. Aland lõpetab oma sõnavõtu oma kolleegi ja terminikomisjoni liikme dotsent Enn Ernitsa tsitaadiga: „Mõne teadusvaldkonna allkeele
kadu oleks suureks hoobiks kogu eesti keelele, ahendades oluliselt selle
kasutussfääri.“
Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent
Marko Kass eritles oma sõnavõtus keelekasutusega seotud kogemusi ja
tähelepanekuid nii doktorandi kui ka õppejõuna. Kass on seisukohal, et
teadustulemuste üle diskuteerimine on üks teadlase olulisimaid oskusi, mille
üliõpilased omandavad just emakeelses diskussioonis õppejõuga. Argumenteeritud arutelu ja väitlus avardavad mõtlemist, arendavad kõneleja
väljendusoskust ja rikastavad sõnavara. Väliskolleegidega suhtleb teadlane
inglise keeles ning kasutab ingliskeelsed termineid, mis on rahvusvaheliselt
arusaadavad. Seega on inglise keele kasutamine teaduses ratsionaalne valik.
Inglise keele oskust arendab doktorant ka doktoriõppe kohustusliku osana
ettenähtud teaduskonverentsidel ja rahvusvahelistel kursustel. Eestikeelne
erialane teabevahetus piirneb seevastu väitekirja teadusartikli formaadis
kokkuvõttega ja teadustöö laiem eestikeelne tutvustamine on Marko Kassi
sõnul siiani olnud doktorandi vabatahtlik initsiatiiv. Eestikeelne auditoorium hõlmab samas tervet ühiskonda õpilastest ettevõtjateni. Tuginedes
doktoriõppe kogemusele, nt esinemine koolides ja populaarteaduslike artiklite koostamine, leidis esineja, et kõik see on arendanud tema võimet end
emakeeles väljendada ning õpetanud teda teadusest kõnelema kõigile arusaadavalt. Teadlase pikaajaline eesmärk ongi dotsendi hinnangul valdkonna
tähtsustamine, avalikkuse huvi suurendamine teaduse vastu, suhete arendamine võimalike koostööpartneritega ja ülikooli tutvustamine.
Marko Kass on veendunud, et sissejuhatus erialasse peab põhinema emakeelsel erialakirjandusel. Õppejõuna töötades leiab uuemat nüüdisaegset
teavet vaid konverentsikogumikest, mille digitaalne kättesaadavus on juhuslik, kuid üliõpilasi saab teadustöösse kaasata lisaks isiklikule eeskujule just
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sisuka teaduskirjanduse abil. Siinkohal teeb dotsent ettepaneku tunnustada
heade ja enim tsiteeritud eestikeelsete teadusartiklite koostamist avalikult
ja avaldada neid ka eesti meedias. Lisaks sedastavad teaduspoliitika raamdokumendid, et teadussaavutused tuleb teha kättesaadavaks ettevõtjale. Kassi
sõnul on seda otstarbekas teha just ettevõtja emakeeles.
Lõpetuseks esitas dotsent retoorilise küsimuse: „Kui keel on rahva oma,
siis kelle käes on selle keele tulevik?“ Just teadlaste ülesanne on arendada
kõnes ja kirjas omakeelset teadust.
Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppejõud Kadri
Kask tugines sõnavõtus oma õpetamiskogemusele bakalaureuseastme üliõpilastega. Kui lähtuda eeldusest, et akadeemiline õppeprotsess on teaduslik,
keerulise struktuuri ja terminoloogiaga teabevahendus, võivad üliõpilased
esimesel õppeaastal raskustesse sattuda, sest neil tuleb üheaegselt õppida
eriala ja seda kirjeldavat terminisüsteemi. Selleks et üliõpilased mõistaksid
valdkonna mõistesüsteemi ja mõistete omavahelisi seoseid ning oskaksid termineid kasutada, on Kase hinnangul otstarbekas alustada ainesisu seletamist
emakeeles ja seejärel õppida ära terminisüsteem. Nii omandatakse vajalikud
erialateadmised ja ettekujutus sellest, kuidas ja mis vormis on neid teadmisi
tavaks väljendada. Kask tõi näite ökoloogiast, kus käsitatakse taimi tootjatena, inimesi ja loomi tarbijatena. Sellisest mõistestusviisist lähtuvad näiteks
võõrsõnalised terminid produtsendid ja konsumendid, autotroofid ja heterotroofid. See on erialasõnavara, millega üliõpilane jätkab õpinguid magistritasemel, saades seeläbi aru ka ingliskeelsest artiklist.
Kase sõnul tuleb lahendada ka dilemma üha keerulisemaks ja tehnoloogiliselt mitmekesisemaks muutuva maailma ning keelekasutuse vahel,
mis peaks sellele vastukaaluks võimaldama tegelikkuse kirjeldamist lihtsate väljendusvahenditega. Mida keerulisemad ja tehnilisemad on objektid,
nähtused ja nende omavahelised seosed, seda lihtsamalt tuleb osata nende
olemust seletada, et suuta toimuvast aru saada. Kõige lihtsam on maailma
mõista emakeeles ja juba seetõttu on lektor veendunud eestikeelse terminoloogia kestlikkuses. Eelmainitust ajendatuna lõpetab Kask oma ettekande
terminiloomenäitega, pakkudes geneetika valdkonnas levinud anglitsismi
krossingover (vrd ingl k crossing over) asemel liitsõnalist omaterminit
ristsiire.
Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor Raul Omel vahendab
majandusteaduse erialakeelt esimese õppeaasta üliõpilastele. Mikro- ja
makroökonoomika on sissejuhatav, mahukas ja põhjaloov aine, mistõttu on
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arusaadavus õppija jaoks ülimalt tähtis. Omel märgib, et demokraatlikus
kapitalismis on indiviidi seisukohalt õigustatud soov lävida oma sihtrühmaga
samas keeles, mis ei pruugi olla tema emakeel. Majandusteaduse ajaloost on
teada juhtumeid, kus oma emakeeles publitseeriva teadlase töö on avastatud
alles pärast sama teabe avaldamist inglise keeles kirjutavate autorite poolt.
Lektor selgitas, et majandus hakkas arenema siis, kui ühiskonnaliikmed
hakkasid oma oskustega kauplema. Majandus tähendab tehinguid, seega
rikastab mitmes keeles avaldamine ja esinemine majanduselu. Majandusteooria järgi reageerivad inimesed stiimulitele ja eesmärkidele. Kui ühiskonna eesmärk on hoida eesti keelt, tuleb leida vaba turu tingimustes toimivad stiimulid, kuna vaba turgu iseloomustab väiksemate keelte kadumise ja
suurte domineerimise risk. Seega tuleb riigil seada majanduslikult ebaefektiivne lisaeesmärk tururike parandada. Praegu puudub akadeemiline tellimus
ehk stiimul kirjutada majandusteadusest eesti keeles ja koostada omakeelseid
õpikuid, sest ingliskeelne erialateave on kättesaadav. Lisaks inglise keele
domineerimisele on õppetöös uue teema puhul risk kasutada minimaalselt
mugandatud võõrkeelendeid, mitte luua süsteemselt omakeelseid termineid.
Õppetöö rahvusvahelistumine suurendab küll ülikooli konkurentsivõimet, ent
teisalt vähendab see tehingute hulka, seega mõjub ka majanduselule negatiivselt, muutes selle lihtsakoelisemaks. Omel tõi võrdluse transpordivaldkonnast: inimesed ei taha sõita ühesuguste autodega, kuid peaksid tahtma
rääkida vaid ühte keelt? Lektor täheldab, et majandusteadlaste aastakonverentsidel Eestis peetakse järjest enam ingliskeelseid ettekandeid, mis tõestab eelmainitud väidet, et stiimuli puudumise ja tururikke tõttu hakatakse
vähemprestiižset keelt vähem kasutama. Ka ei otsi eesti majandusteadlased
omakeelset foorumit.
Kokkuvõtvalt leidis Omel, et eestikeelse majandussõnavara arendamine
on vajalik, kuid sellega tegeletakse pigem kutsumusest ja entusiasmist.
Lektor ei pea tõenäoliseks, et majanduses kaoks omakeelne oskuskeel, kuid
stiimulite puudumise tõttu ei saa seda ka välistada. Siin tõi ta näiteks Eesti
Panga toimetised, mis ilmuvad 2008. aastast alates inglise keeles, kuigi Eestis
pole selleks vajadust. Ehkki eestikeelse majandusteaduse tulevikku kujundavad vastakad tendentsid, arvab kõneleja, et optimismiks on siiski põhjust.
Maaülikooli keelekeskuse juhataja Ülle Sihver rõhutas oma sõnavõtus vajadust arendada riigikeele kõrval mitme võõrkeele oskust, kuna see avardab
õppija maailmavaadet ja võimaldab paremat ligipääsu erialakirjandusele.
Sihver kirjeldas Eesti teadlase kirjaliku eneseväljendusoskuse arengut üldhariduskoolist väitekirjani ja selgitas, et väljendusoskuse aluseks on lugemus.
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Väljendusoskuse kujundamisel on oluline roll loetud õppe- ja teadustekstidel,
sealhulgas nende sisulisel ja vormilisel sidususel ning õigekeelsusel. Sihver
tõdeb, et eesti teaduskeelekeskkond on rahvusvaheline ja ingliskeelne. See
soosib üliõpilaste ja teadlaste inglise keele õppimist, ingliskeelset suhtlust ja
publitseerimist. Doktorantuuris on erialane õpe koos publitseerimiskohustusega suures osas ingliskeelne. Erialast kõnelemisoskust arendavad omakorda
rahvusvahelised konverentsid, kus töökeel on valdavalt inglise keel.
Eestikeelse teaduse vajalikkusest kõneldes nimetab Sihver valdkondi,
kus omakeelsete väljendusvahendite olemasolu on möödapääsmatult oluline. Lisaks haridusvaldkonnale on omakeelne suhtlus vajalik praktikutega lävides, samuti meedias jm populaarteaduslikus teabeedastuses. Eesti
teaduskeelt valdava spetsialisti kujunemisel on määrav tähtsus bakalaureuseja magistriõppel ning vastava oskuse omandamist demonstreerib lõputöö,
doktorikraadi kaitsmisel väitekirja eestikeelne resümee, mis täidab kehtestatud sisu-, keele- ja vorminõudeid ning koostatakse varasemale kirjutamiskogemusele tuginedes. Teksti korrektuuri võib küll n-ö sisse osta, kuid
arusaadava, sidusa, teadusteksti registrile vastava ja sobivate omakeelsete
terminitega teksti koostamine on siiski autori enda ülesanne. Selleks et vältida teadusteksti, mis kujutab endast ingliskeelse lauseehitusega, võõrtermineid ja erialaslängi sisaldavat toortõlget, on riikliku terminoloogiaprogrammi
toel võimalik saada oma resümeele tagasisidet. Sel otstarbel tuleb doktorandil
teha koostööd eesti keele spetsialisti ja valdkonna terminikomisjoniga, kui
see on olemas. Juhendaja ülesanne on mõista eestikeelse akadeemilise teksti
toimetamise ja korrektuuri vajadust, samuti tunda resümee auditooriumi ning
vahendada see teave doktorandile.
Ülikoolil tuleb seega leida võimalused, et siduda eriala omandamine
keeleoskuse omandamisega. On ju doktorant tulevane õppejõud, kes hindab
üliõpilaste koostatud eestikeelseid erialatekste. Üliõpilasel on vaja lõputöid
koostades teada, mis iseloomustab head akadeemilist eestikeelset teksti,
ning evida lõpetades akadeemilist kirjaoskust. Selleks et tekstiloomeoskuse
arendamine oleks tulemuslik, peaks see toimuma eriala- ja keeleasjatundja
ühistööna, mitte eraldi õppeainetes. Sihver rõhutas, et just sel moel on üliõpilasel võimalik mõista teksti sisu, vormi ja keele ühtsust.
Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender alustas oma sõnavõttu ülevaatega inglise keele kasutuselevõtust teaduskeelena Eestis viimase kahekümne aasta jooksul. Nüüdseks on inglise keel saavutanud lingua franca
staatuse, mistõttu on eesti teaduskeele tulevik üliaktuaalne teema. Siinjuures
tsiteeris Tõnu Tender akadeemik Peeter Tulviste 1998. aastal sõnastatud, ent
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siiani endiselt aktuaalseid küsimusi: mida võidab ja mida kaotab ükskeelsusega teadus, mida teaduse tegija ja tarbija, milline oleks riigi ja rahvuskultuuri
seisukohast mõistlik teaduskeele või -keelte poliitika? Tender on seisukohal,
et Eestiski on teadlasena tegutsemise eeldus võõrkeelteoskus ja publitseerimiskeele valikul on oluline arvestada sihtrühma. Teadus on eesti rahvuskultuuri osa. Seetõttu on valitud rahvaesindajatel ja teadlastel Eesti rahva ees
kohustus hoida eesti keelt elujõulisena. Tenderi sõnul tuleb hoolikalt kaaluda,
kas Eesti ühiskond suudab ja soovib tulevikus oma teadlaste arvu ja piiratud
ressursside juures terminoloogiat arendada igas alavaldkonnas. Siinjuures
tuleb siiski tähele panna, et eestikeelseid termineid vajame juba seepärast,
et edastada ja selgitada rahvale teadusalast teavet ja arendada rahvusteadusi.
Eesti teaduskeele arendamine ning eestikeelsete teadusartiklite ja õpikute
avaldamine on äärmiselt olulised, sest neile tugineb muuseas õppetöö koolides ning oma uurimisvaldkonna propageerimine. Eesti keeles publitseerimine
peaks Eesti Keele Instituudi direktori arvates olema Eesti teadlase kohustus,
mis võetakse endale maksumaksja raha kasutamisega. Missioonitundeline
teadlane peab oma olulisemad uurimistulemused avaldama nii eesti kui ka
võõrkeeles. Samas ei tohiks niivõrd olulist küsimust jätta ainult teadlase
südametunnistuse hooleks: valdkonda tuleb suunata ja korrastada, kasutades
selleks seadusi ja keelestrateegiat koos oskuskeeletöö riikliku tegevuskavaga.
Kellele ja milleks siis ikkagi omakeelne teadus ja erialakeel? Sõnavõttudest jäi kõlama seisukoht, et eestikeelse teaduse publitseerimist motiveerivad kirjakeele säilitamise ja missioonitunde kõrval ka selgelt praktilised
kaalutlused, märksõnadeks teaduslik järelkasv, kooliharidus ja eestikeelse
ühiskonna kestlikkus. Inimkonna areng ja loovus eeldavad erinevusi, sealhulgas kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, ning juba seetõttu ei saa ka
teiste keelte oskust alahinnata. Samas saavad maailmakodanikest eestlased
maailmakultuuri kõige paremini panustada just emakeelse kultuuri ja teaduse
esindajatena. Keeleteaduses on teada-tuntud tõde, et allkeelte (sh eriala- ja
teaduskeel, ent ka paikkondlikud ja sotsiaalsed murded) rohkus näitab keele
elujõudu. Isegi ühe allkeele kadumine, mida keeleteaduses nimetatakse valdkonnakaotuseks, seab surve alla teised allkeeled ja valdkonnad. Eesti keel
on üks neid väikekeeli, kel on olemas põhiseaduslik kaitse. Ometi on sellest
vähe kasu, kui me keelekasutajatena ise mõne – kas eriala- või teaduskeele –
valdkonna vabatahtlikult käest anname. Ettekandepäeva üldsõnum oli siiski
lootusrikas ja seda nii tänapäeva kui tuleviku suhtes: jah, me vajame omakeelset teadust, termineid, erialakeelt!
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From Concept to Terminology:
Exploring the Efficiency of Specialised
Language Based on Military Terminology
Reet Hendrikson
This study aims to explore how preference is used in military terms, taking
into account the variations between terms, influence, understanding and, in
a broader sense, the impact on specialised and professional communication.
I seek an answer to the question whether and to what extent officers differ
in their understanding of military terminology, while exploring the underlying
reasons for these differences. Any linguistic interaction, including the understanding of terms, can be conditionally divided into three main aspects:
socio-linguistic (non-linguistic, depending on the participants in communication), linguistic (related to the code, including the use of certain terms) and
meta-linguistic (an assessment of the communication code). On this basis, I
raise three lines of inquiry which on one hand deal with training backgrounds
and service experience (socio-linguistic aspects) and on the other hand deal
with the effect of terminological parameters (linguistic aspects). As far as the
meta-language aspect is concerned, I investigate whether perceived difficulties in understanding and the assessed unsuitability of a term can be related
to the (standards-based) understanding of terms.
My starting point was the null hypothesis: the use of critical terms in
specialised communication does not cause difficulties in understanding. I
use “critical terms” to refer to those terms (taking into account related concepts) whose meanings are handled differently by different speakers and
which typically result in conceptually or linguistically divergent interpretations among individual officers. The method of data collection was a questionnaire containing three battle scenarios. Each scenario contained 14 military terms for which a common understanding is presumed in all branches
of the Estonian land forces. Findings of earlier studies suggested that there
might be difficulties in understanding these terms. 164 land force officers,
encompassing every structural unit of the Estonian Defence Forces, were
selected to participate in the research.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 5, 2017, pp. 331–342.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/
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Analysis of term attributes revealed that the primary determining factor
here is the length of usage: older terminology is statistically significantly
better understood than newer. It seems that understanding more recent terms
is influenced by military higher education and, hence, by non-linguistic factors. For understanding older terms, however, military higher education does
not have a statistically significant impact, thus in that case linguistic factors
are more clearly revealed. Still, the effect of other term attributes was also
observed with more recent terms, keeping in mind that the latter attributes
manifest as secondary.
Evidently there is no causal relationship between the comprehensibility
of certain terms and those factors that are considered to be primary issues in
the field of military terminology. With each term the combination of term
attributes derives different results, and determining which of these parameters will have the greatest impact depends on various internal and external
linguistic circumstances.
Research findings support the widespread view in classical terminology
theory, and indeed among the officer corps itself, that the existence of both
synonyms and non-standard terminology can, at least in a military setting,
hinder comprehension. Predictably, terms that were directly relatable to English terms were understood less well than those not derived from English.
In an analysis of both older and newer terms, the impact of figurative terms
did not match the hypothesis: figurative terms were less well understood
than terms of a more literal nature. The survey, however, draws attention to
the fact that while imagery does not contribute to the ability to distinguish
between closely-related concepts, figurative terms help to create a general,
perhaps blurred vision of the concept and refer to the approximate location of
the concept in a broader system of related ideas. In line with the hypothesis, it
appears that neologisms (terms invented by the Military Terminology Committee and having the features of novelty words) are understood less well
than less new terms.
The results of this study suggest that a representative sample of the more
recent terminology innovations such as sociocognitive terminology have if
not ignored then at least paid little attention to such sub-categories of specialised language which possess complex systems of concepts and contain clusters of concepts. In addition to closely related concepts with finely-nuanced
differences, the latter clusters of concepts are found to be interconnected
(e.g., karpima/contain – siduma/fix – hoidma/retain – seiskama/block), as are
terms of different origins that are therefore misleadingly motivated (e.g., term
variants raskuspunkt and põhirõhk referring to main effort, cf. in German
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Schwerpunkt, cf. standardised term põhipingutus, vs. raskuspunkt, cf. in
English center of gravity).
Based on the third axis of inquiry, I examined how the officers’ assessment of the comprehensiveness and suitability of a term is related to a standards-based understanding of the term. One interesting fact was revealed: if
the form of the term is distorted then it does relate to the difficulty in comprehending it, but neither is related to the standards-based understanding of
the term.
The results of my research should prove useful in the work of terminology management, especially for the Military Terminology Committee and
for others involved in the development of military terms. They might also be
applicable to the work of language planners. Various fields related to military
management, including teaching work, might also be able to make use of my
findings.

Functional Training as a Tool for Improving
the Physical Training of Conscripts
Vyacheslav Senin
The objective of the research is to develop a functional physical training
program (FPTP) that could improve the fitness level of conscripts, and to
find ways to implement it into each unit’s training schedule. As the combined
research strategy is used, the research is divided into three phases, with
different methods of data collection in each phase.
The data collection method of the first phase was a survey questionnaire
conducted from December 2015 to January 2016. The objective was to detect
problems and restrictions in conducting conscripts’ physical training (PT)
in military units of the Estonian Defence Forces (EDF). Officers and NCOs
who deal with the planning and execution of PT in the five biggest EDF units
participated in the survey. During the statistical analysis of the collected data,
the Pearson correlation coefficient was used to measure covariance; analysis
of variance (ANOVA) was used for comparing the groups’ means. Based on
the detected restrictions, the author defined factors that should be taken into
account during the compilation of the FPTP. For effective implementation, PT
volume must be in compliance with the intensity of the unit’s training cycle.
The program must be applicable with minimal equipment, regardless of the
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unit’s sports facility. The program must have a defined training schedule,
where the implemented methods are described thoroughly and exercises are
clearly demonstrated. Exercises should copy the movement pattern of real
actions from different tactical situations.
The data collection methods of the second phase were a document analysis
and an expert group assessment. The objective was to develop a functional
physical training program and to assess its suitability for the groups’ PT in
the EDF. Three different functional training program manuals were analyzed.
The chosen programs were previously successfully implemented in different
military and civil structures. During the analysis exercises, training methods
and fitness measuring means that meet the criteria defined in the first phase
were found. Based on these findings, the draft version of the FPTP was composed and given to the expert group for feedback. The program was adjusted
in accordance with the expert assessment. The final version of the FPTP
consisted of 25 PT classes with progressive degrees of difficulty. A plan for
fitting the program into a unit’s training schedule, an instructor’s manual,
class notes and a description of the Battle Oriented Physical Test (BOPT)
were included in the program.
The data collection method of the third phase was an experiment conducted at the Kuperjanov Infantry Battalion from July to November 2016.
The objective was to evaluate the influence of the implementation of the
FPTP on conscripts’ fitness and functional capabilities. Two separate experiments were conducted: short-term (7 week) and mid-term (15 week). In both
experiments the sample consisted of two company-sized units; one unit (testgroup) trained according to the FPTP and the second (control-group) had
traditional PT, which mostly consisted of running and bodyweight exercises.
The standard Army Physical Fitness Test (APFT) and the BOPT that was
developed in the second phase of research were used for the fitness level
measurements. Measurements were conducted on the first, the 7th and the
15th week of the training cycle. During the analysis of the collected data,
paired and independent samples t-tests were used. The results show that
for the short-term training cycle advantages of the implementation of the
developed program are limited. Compared to the traditional PT, the usage of
the FPTP provides at least the same improvement in BOPT tasks, push-up
and sit-up tests. At the same time, the FPTP enables participants to achieve
statistically significant higher improvement in the 3.2 km running test. It is
important to note that the advantages of the developed program over traditional PT were more apparent during the mid-term implementation period.
After the 15-week cycle, the application of the FPTP provided significantly
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higher improvement and better results in all battle oriented physical test tasks.
It is important to mention that FPTP effectiveness becomes more significant
in a cycle where physical training volume is limited to one class (90 min) per
week. An additional advantage of the developed program is its independence
of gym machines. Between the 8th and the 15th week of the cycle, the gym
equipment usage was limited due to a higher number of personnel in the unit.
Nevertheless, FPTP classes allowed the test-group to achieve significantly
better results in tasks that required moving additional weights. At the same
time there was no improvement in the control-group results.
Taking into account the outcome of the experiments, the author concludes
that successful implementation of the FPTP is possible. Compared to the
usual PT, the application of the developed program is more effective in terms
of soldiers’ preparation for battle-related physical tasks. That kind of preparation creates better conditions for the acquisition of skills and knowledge
during collective (tactical) training. The author of the research recommends
carrying out a similar study with a long-term (24 weeks) implementation
period. In addition to functional capabilities measurement, a survey and/or
interviews with participating soldiers should be conducted. The objective
is to understand how functional physical training affects the learning motivation of conscripts. Based on the research results, the author made proposals
to update EDF instructor training and modernize the sports facilities. These
proposals will support the complex implementation of functional physical
training into the EDF units’ training cycle.

A Forgotten Vision – Development
of Estonian Maritime Defence Until 2010
Liivo Laanetu
The only naval capability that has been developed for the Estonian Defence
Forces since its re-establishment in the 1990’s – naval mine countermeasures –
has come under heavy public criticism during recent years. The Navy has
mainly been accused of not being capable of contributing to the initial selfdefence of the country. However, it is a fact that in the 1990’s before Estonia
officially started the process of joining the North Atlantic alliance, the military leadership was looking for a Navy with more balanced capabilities and
it should have had a clearly defined role in the initial self-defence as well.
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In the late 1990’s and early 2000’s Finland offered a limited number of
courses especially tailored for key leaders from the Estonian Defence Forces
in order to enhance their level of military professional education. The aim
of this article is to introduce the naval thought presented in the thesis of a
former Commander of the Estonian Navy (1998–2003), Captain Jaan Kapp,
written during the first-of-its-kind higher military studies course for Estonian
military personnel at the Finnish National Defence University in 1999.
Kapp, a former high-ranking Border Guard officer with a civilian maritime
background, had little military education before his appointment as Chief
of the Navy in 1998. In order to counterbalance his personal lack of military expertise, he asked for support from several contributors, mainly newly
graduated junior officers from the Navy as well as from the Border Guard.
According to Kapp, the overall aim of his thesis was to provide a vision for
how the Estonian Navy and national maritime defence should be developed
during the first decade of the new millennium. Kapp and his co-workers tried
to find solutions to strengthen the naval self-defence capabilities of a small
and non-allied country with very scarce resources, as Estonia was at the end
of the 20th century. Despite Kapp’s high level ambitions, his vision was never
fully implemented, and was probably abandoned as a basis for future development when he was still in office as Commander of the Navy.
According to Captain Kapp, the overall military defence should have been
based on the principles of territorial defence, including division of the country into territorial defence commands. In Kapp’s vision, the Navy’s role was
to act primarily as an extension of the land forces against threats from the
maritime environment. All territorial defence commands bordering the sea
should have incorporated a maritime defence subcommand with a clearly
defined geographical area of responsibility (territorial sea, coastline, designated coastal land area). The maritime defence organization was designed to
consist of units being able to operate in the littoral – the fleet and the coastal
defence units. It remains unclear if the fleet’s area of operations was limited
to the defined territorial area of responsibility or not. The Western military
district of the Estonian Defence Forces, due to its geographical conditions,
was to be focused on maritime defence and commanded by a naval officer.
It was clear that for a country with only limited resources development of
a traditional balanced fleet was not thinkable. According to Captain Kapp,
sea mines are the primary naval weapon for a small country. The main tasks
of the Navy would have been related to the conducting of different naval
mine warfare operations – mine hunting, minesweeping and mine laying.
Captain Kapp envisioned three types of ships for the Estonian fleet in 2010 –
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mine warfare vessels as the high value assets, supported by auxiliary ships,
and all of these protected by fast patrol boats.
Openly recognising his lack of military and naval background, Kapp
requested assistance from the best available experts in Estonia. Due to the
overall shortage of professional naval officers in the Estonian Defence Forces,
most of those individuals were actually junior officers, and in some cases,
even cadets in their senior year at the naval academy. Instead of military
theory, Kapp’s work was based on the then legal framework and reference
books, as well as personal experience and previous studies of the author
himself and his advisors. References were mainly of Finnish or Russian/
Soviet origin.
Captain Kapp’s vision for developing maritime defence was written at the
same time Estonia, along with the other Baltic states, was starting the official
process of joining NATO, a progression that in a few years resulted in the
major transformation of Estonia’s security posture – the role of a non-aligned
small country was changed to membership in the world’s mightiest defence
alliance. At the same time the West, including NATO itself, was adapting to
the new world order, where due to the absence of a conventional military
threat, an overall optimism about global and regional security perspective
was taking place.
Due to different reasons, only those priorities of development of maritime
defence were operationalised which were implemented by Kapp himself.
The abovementioned principal changes in Estonia’s security policy and the
transformation from threat-based to capability-based defence planning were
the main reasons why the rest of the vision was never realised.
Notwithstanding some weaknesses, Captain Kapp’s vision is worth
remembering primarily for two reasons: 1) it is a unique source of Estonian
naval thought during that time, including its level and directions; 2) it is a
deterrent example of how the value of a military vision is short-lived when it
is not in line with the directions on the political level.

Petty Officers of the Estonian Navy 1920–1939
Taavi Urb
Petty officers were an important link between officers and soldiers/sailors
in the Estonian Navy. Petty officers were divided into line petty officers
(riviallohvitserid) and specialist petty officers (erialaallohvitserid). Line and
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specialist petty officers’ tasks differed significantly. Line petty officers were
lower level military leaders and disciplinarians for soldiers under their command. They were also trainers for recruits. Specialist petty officers, who were
the majority in the Navy, were first of all specialists in a specific area. They
handled and maintained different mechanisms. Only higher-ranking petty
officers and warrant officers (the rank of warrant officer (instruktor) was
available only in the Navy, but not in other branches) also held the function
of leader and pedagogue: they were in charge of the petty officers and sailors
in their unit and were responsible for their additional specialist training. The
training of line and specialist petty officers was as different as their tasks.
Line petty officers were trained to be leaders and trainers. Major attention
was paid to weapons and infantry tactics training. The training of specialist
petty officers focused on their specialist knowledge and skills. To maintain
the proper level of administrative and line skills, regular refresher courses
were introduced in the Navy. The courses were conducted in the wintertime,
when the overall training pace was lower.
Although the armed forces of Estonia is based on conscription, petty officers in the Navy were usually professional soldiers, not conscripts. This was
due to the fact that specialist petty officers were expected to have service
experience, which was hard for conscripts to gain during their mandatory
service time. Even if a conscript completed petty officer training and was
appointed to the position of petty officer, he was seldom promoted to the rank
of petty officer. Professional soldiers had more rights than conscripts, fixed
by special law, and representative organizations (üleajateenijate kogud). They
formed a conscious and unified fraternity, where the status of professional
soldier was more important than that of soldiers or the rank of petty officer.

The Winter War and Soviet Military Bases in Estonia
Eve Kubi
In 1938 the Soviet Union started to methodically demand that Finland extend
the Nonaggression Pact between the two countries so that it would have been
possible to establish Soviet military bases in the Finnish territory on a fully
legal basis. The Soviets justified it with a need to ensure national security. In
fact, the Soviet Union wished to recover Finland as a whole, it having been
part of the former Russian Empire, but in order not to come across as an
aggressor, at first it was necessary to use diplomatic means.
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Pursuant to a secret protocol of the Nonaggression Pact concluded
between the Soviet Union and Germany on 23 October 1939, Finland was
part of the Soviet sphere of interest. The Soviet Union began to resolve the
so-called Finnish issue on 12 October 1939, when it issued an ultimatum
to Finland demanding that Finland shift the state border further away from
Leningrad (the boundary ran at 32 km from the city). It also demanded that
the Hanko Peninsula be rented out for a Soviet naval base for 30 years, as
well as a few islands in the Gulf of Finland. In order to achieve what was
desired, pressure was applied: the Soviet Air Force began to systematically
violate Finnish airspace.
On 12 October 1939 negotiations between the Soviet Union and Finland
began in Moscow. The lead negotiator on behalf of Finland was Juho Kusti
Paasikivi; the Soviet Union was represented by Joseph Stalin and the People’s
Commissar for Foreign Affairs, Vyacheslav Molotov. Since the Finns
declined to conclude a pact with the Soviet Union in the style of the Baltic
States, Moscow began to resolve the so-called Finnish issue in a military
manner. The Soviet Union began acts of war against Finland on 30 November
1939, and the war that was to be historically called the Winter War had an
indirect impact also on Estonia.
Preparations for occupying Finland had already been started well before
negotiations took place in Moscow in October-November 1939. In March
1939 the Commander of the Leningrad Military District, Komandarm 2nd
rank Kirill Meretskov, received an order from the People’s Commissar for
Defence of the Soviet Union, Marshal Kliment Voroshilov, to evaluate the
readiness of the troops of the District for a military conflict with Finland. By
19 April, the headquarters of the Leningrad Military District had prepared a
report concerning offensive plans against Finland and Estonia using a northwestern front to be created on the basis of the District.
On 7 September 1939 the Red Army started mobilisation and its troops
began to concentrate in the Karelian Isthmus. The main force of the planned
Finnish offensive was formed by the troops of the Leningrad Military District.
According to the offensive plan, four armies (425,640 soldiers), 24 divisions,
2,289 tanks, 2,446 aircraft and 2,876 cannons and mortars were sent against
Finland. The most powerful unit of the Soviet military grouping, the 7th
Army, operated in the Karelian Isthmus, while north of Ladoga the 8th, 9th
and 14th Armies were preparing for invasion.
Preparations for attacking Finland were also made by the Red-Banner
Baltic Fleet: the order to prepare a military action plan to occupy Finland was
received on 3 November 1939.
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The Soviet Union used its air and naval bases in Estonia to attack Finland.
The bases in Estonia provided the Soviet Union with a great advantage in the
war against Finland as the distances for attacking Finnish cities were rendered
considerably shorter. Since Paldiski was remarkably closer to Finland than
the Kotly or Koporye airfields in Leningrad Oblast, the range of aircraft
based in Estonia was also significantly greater. The aircraft of the 10th Air
Force Brigade, located in Estonia, were used in combat against Finland as of
the first day of the war. It was very convenient to attack the city and port of
Turku from there. Turku and other ports in Southeast Finland were of utmost
importance to Finland, as they provided a connection with the West, through
which necessary goods, including weapons and ammunition, were obtained.
The vicinity of the bases located in Estonia to the war theatre facilitated
an easier return to their airfields for aircraft damaged in Finland. Several
aircraft returning from Finland performed emergency landings outside their
bases. Incidents where Soviet airmen bombed the Estonian coast, probably
mistaking it for Finland, were frequent.
In addition to the air force, the Soviet Union also used vessels, mainly
submarines, of the Red-Banner Baltic Fleet located in Estonia, in operations
against Finland.
As a result of the treaty concluded between the Soviet Union and Finland,
the Soviet Union gained possession of the Hanko Peninsula amongst other
territories. The most direct way to supply Hanko was an airfield located near
Paldiski. Paldiski became an interim base when introducing Soviet soldiers
to the Hanko Peninsula.
By using the Soviet-based troops located in Estonia in the war against
Finland, the Soviet Union severely violated international law.

Ideological Manipulations with the Syrian Civil War
Üllar Peterson
The Syrian Civil War that began amid the turmoil of the Arab Spring has been
amply but superficially covered in the Western mainstream media. Four main
media narratives are discernible that turn out to be propagandistic manipulations if scrutinized in the light of first-hand sources.
The first media manipulation concerning the Syrian Civil War is the notion
of the “peaceful beginnings of the Syrian revolution in Darʿā in March 2011
and its violent suppression by the Syrian regime.” According to first-hand
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sources from March 2011, the Darʿā event presents itself as a typical
mosque-coordinated and ḫutba-provoked “Angry Friday” phenomenon
that soon transformed into an armed rebellion against the government. But
some months later the notions of the “peacefulness of the protesters” and
the “brutality of the regime” were invoked by NGOs, and such conscious
misconception was later fostered by the Western mass media and in literature
that came out on the subject.
The second set of manipulations to appear concerns the activities of the
main Syrian rebel resistance organisation, the National Coalition for Syrian
Revolution and Opposition Forces. It was formed in Qatar in 2012 and was
financed by Syrian political opponents. This organization has been officially
recognized by the West as sole representative of the Syrians, but it is mostly
operated by radical Sunni Muslims who declare to the West that its aims are
democracy, civil liberties and protecting Syrians from the inhumane Assad
regime, whilst its Arabic message remains pro-sharia. The real aim of this
organization is to incite the West to attack the Syrian regime.
One brazen example of not only manipulation but outright lies is the
situation concerning the Free Syrian Army (FSA) which was an effective
anti-government armed movement from 2011– 2012. In the Western mass
media the FSA was presented as a defender of Syrian democracy and human
rights in spite of its leaders’ clear pro-sharia statements. Although the FSA
had been dissolved by 2014, its name was effectively used in the West beyond
this date to justify sending weapons to the rebels in spite of the fact that most
of them are hard-line Islamists.
The topic of civilian casualties has been a tool of propaganda for the
regime as well as for its opponents as both sides try to exaggerate the crimes
of the opposing side. From 2011 – 2013 the opposition was successful in its
anti-government media war and it spread heavily manipulated data into the
Western media through its main vectors such as the SOHR, the Violations
Documentation Centre in Syria, the Syrian Network for Human Rights, the
Syrian Centre for Statistics and Research, and other NGOs, claiming that the
Syrian regime was responsible for most of the civilian casualties. The Syrian
regime later regained some equilibrium in the propaganda war and by 2013
the Western media had started to turn its attention towards the crimes perpetuated by the rebels. Nevertheless, this pro-rebel and pro-Sunni hard-line
stance clearly persists in the West.
Although the exact number of casualties is impossible to determine, if the
available statistics are correlated by available neutral, e.g., Kurdish, sources
there appear three approximately equal categories of Syrian civil war victims:
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regime supporters/soldiers, anti-regime militants, and civilians. Judged by the
available statistics on Aleppo from 2016, it might be argued that pro-rebel
sources consciously manipulate the number of civilian casualties in order to
incite anti-regime momentum in the Western press.
Judging by these four ideological manipulations fostered by the Sunni
rebels, it might be argued that a de facto Western-Islamist alliance against
the Syrian regime has been operating since the beginning of the civil war.
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