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VIVAT ACADEMIA!

Vivat academia! Vivant professores! Need vana tudengilaulu sõnad said 
uue, sümboolse tähenduse, kui tudengite akadeemilise aasta ühel kõrg hetkel, 
1. mail tähistataval volbripäeval, sai siiani Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asutuste nime kandnud riigikaitselisest kõrgkoolist Kaitseväe Akadeemia 
(KVA), inglise keeles Estonian Military Academy (EMA). 

See ei ole pelgalt nimetähtede vahetus kõrgkooli peahoone sammaste 
kohal. Nimevahetus on kooli endiste ja praeguste juhtide peas aastaid küpse-
nud reformiplaani üks viimastest nähtavatest tulemustest. Struktuurireform 
oli Kaitseväe üldisest arengust lähtunud vältimatu samm, et sõjaväelist kutse- 
ja kõrgharidust andev kool suudaks senisest tõh usamalt täita Kaitseväe vaja-
dusi ning õppeasutusele antud ülesandeid ja toimida selgema juhtimisliini 
abil ühe ülema alluvuses tervikliku organisatsioonina.

Struktuuri muutes oli suurim proovikivi koondada kogu  õppetegevus 
õppeosakonna alla ning moodustada seni üsna iseseisvalt toimetanud  Kõrgema 
Sõjakooli ja Lahingukooli põhjal õppurkorpus. Sellega on jõudnud lõpule 
aeg, mil Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi tunti eksitavalt peamiselt sõja-
kooli nime all. Uus Kaitseväe Akadeemia ühendab eri allüksuste töötajad 
ning kutse- ja kõrghariduse õppurid ühe õppeasutuse akadeemiliseks pere-
konnaks. Nimi on märk, ja akadeemia nimi rõhutab nii väärikust kui ka vas-
tutust kuuluda akadeemilisust väärtustavate kõrgkoolide hulka. Kvali teetne 
õppe- ja kasvatustöö peab käima kooskõlas uuendusmeelse teadus- ja aren-
dustegevusega, et tulevased sõjaväelised juhid oleksid väljaõppes ja hoiakult 
valmis ja suutelised täitma Kaitseväe arengu ning ühiskonna kiirete muutus-
tega kaasnevaid uusi ülesandeid.

Kuigi kõrgkoolil on uus nimi ja uuenenud sisu, ei heideta siiski kõr-
vale ajaproovile vastu pidanud häid traditsioone ja sümboleid, olgu need 
siis kursuste lõpumärgid või lipud. Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts 
kinni tab: „Muudatuste käigus jätame alles ohvitseri- ja allohvitserikursuste 
õppe kavad ja olulised traditsioonid, et kanda edasi parimat praktikat ning 
säili tada  tulevaste kaitseväe juhtide ühtne identiteet.“1 Jätkub ka akadeemia 
teadusajakirjade Sõjateadlane ja EMA Occasional Papers väljaandmine. 

1 Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nimi muutub Kaitseväe Akadeemiaks 2019. – Eesti 
Rahvusringhääling, 8. veebruar.
<https://www.err.ee/908966/kaitsevae-uhendatud-oppeasutuste-nimi-muutub-kaitsevae-
akadeemiaks> (27.06.2019).
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 Toimetuskolleegiumi nimel väljendan lootust, et Kaitseväe Akadeemia nimi 
muutub  kiiresti üldtunnustatud kvaliteedimärgiks nii sõjaväelise kutse- ja 
kõrg hariduse kui ka sõjateaduse vallas.

Kaitsevägi tähistab sel aastal eestikeelse ohvitserihariduse 100. aasta-
päeva. Mis saab olla parem sünnipäevakink kui eestikeelse sõjalise hariduse 
järjepidevuse kandja ja edendaja Kaitseväe Akadeemia põhjalikult uue nenud 
vorm ja sisu? Teoks on see tulevikku vaatav reform saanud paljude inimeste 
ühiste mõtete ja pingutuste viljana, mida akadeemia ülem kolonel Enno 
Mõts on väljendanud nõnda: „Akadeemia on realiteet initsiatiivist kõrgemate 
 ülemate kavatsuse raames; see on teooria ülekanne praktikasse meie õppe-
asutuse väärtustest: haritus, loovus, tõhusus. /…/ Akadeemia peab olema ette-
nägev, kesk konnale reageeriv ja ennetav. Ajaloost tuleb õppida, aga sellesse 
ei tohi kinni jääda. Meie moto on jätkuvalt: mõistuse ja mõõgaga isamaa 
eest!“2 

Soovime Kaitseväe Akadeemiale edasiviivat üksmeelt, tarka sihi kindlust 
ja südamest tõusvat vastutustunnet isamaa teenimisel, eestikeelse ning eesti-
meelse ohvitser- ja allohvitserkonna kasvatamisel ning meie oma sõjateaduse 
arendamisel. Vivat academia! Vivant professores! Vivat  membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet! Vivat scientia militaria!

Häid lugemiselamusi ja sisukat kaasamõtlemist! 

Andres Saumets
peatoimetaja

2 Suurkask, Heiki 2019. Kaitseväe akadeemia – uus nimi, uus sisu. – Sõdur, nr 3, lk 27, 31.


