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SOOMUKITEGA 
muldade saladusi uurimas

KIIREMA TULELÖÖGI NIMEL – 
TOORU PROJEKT

NOOREMOHVITSERI 
ESIMESED KUUD TÖÖPÕLLUL



KAITSEVÄE AKADEEMIA ON ENAM KUI KÕRGKOOL
Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus kõrgkool, kus õppivatest ka-
dettidest sirguvad tulevased ohvitserid – sõjaväelised juhid, kelle 
tegevus kujundab kriisiolukorras paljude saatust. Juhiomaduste 
ja sõjaväeliste teadmiste kõrval peab ohvitseril olema eeskujulik 
analüüsivõime ning oskus suhelda ja alluvaid juhendada. Kaitse-
väe Akadeemia maa-, mere- ja õhuväe kolmeaastase õppekava 
lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise eri-
alal ja nooremleitnandi auastme.

SISSEASTUMISTINGIMUSED
 keskharidus või samaväärne välisriigi kvalifikatsioon
 eesti keele oskus vähemalt keeletasemel B2
 Kaitseväe tegevteenistus või Kaitseväe tegevteenistusse astu-

mine
 läbitud ajateenistus

KADETIELU HÜVED
Igale kadetile on õpinguajal ette nähtud palk alates 800 eurost 
ning tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus. Ka-
dettidele pakutakse mitmekülgseid sportimisvõimalusi ja eriala-
seid huviringe, aga ka tasuta arsti- ja hambaravi nii õpinguajal 
kui edasises teenistuses. Igale Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on 
ette nähtud töökoht Kaitseväes.

SÕJAVÄELISE KÕRGHARIDUSE TEISE TASEME 
OMANDAMINE AKADEEMIAS VÕI VÄLISMAAL 

Kaitseväe Akadeemia keskastmekursus (magistriõpe) või sellega 
võrdsustatud tasemeõpe välismaal annab õppuritele kvalifikat-
siooni planeerivaks ja administreerivaks tööks staabis. Kaitseväe 
Akadeemia magistriõpe kestab kaks aastat ning lõpetajad saavad 
magistrikraadi sõjateaduses ja -tehnoloogias.
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ACADEMIA MILITARIS  
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SAATESÕNA 
IVAR JÕESAAR, tegevtoimetaja

Tubli kaks aastakümmet on Kaitseväe Akadeemia nautinud ülikoolilinna vaba õhustikku. Nende 
aastatega on algajast ametikõrgkoolist saanud võrdväärne partner Tartu akadeemiliste õppe-
asutuste peres. Ühised teadusprojektid ja ühiste väärtuste jagamine põlistab seda kohalolu 
veelgi. Kaitseväe Akadeemial on ambitsiooni saada sõjateaduslikuks oivakeskuseks.

Ohvitseriks ja allohvitseriks õppijailt ei nõuta tänapäeval enam üksnes oma 
üksuste tarka juhtimist nn taktikalisel maastikul. Latt on tõstetud kõrgema-
le, kuivõrd ka sõjapidamise olemus on haaranud uusi võitlustandreid kõigis 
dimensioonides – kosmosest ja küberruumist inimeste meelte ja südamete 
võitmise peente hübriidsalakäikudeni. Enam ei piisa moodsa sõjavälja juhti-
miseks akadeemias saadud rakenduskõrgharidusest. Härrastel ohvitseridel 
ja allohvitseridel tuleb aina uuesti koolipinki naasta ja lõpuks ka doktori-
kraad ära kaitsta. Ja lugeda, lugeda kõike, mida erialamaailma laiadel (digi-)
raamatu riiulitel väärtuslikku on leida.

Paljast lugemisoskusest mõistagi ei piisa. Kunagi sajandi algul, kui Tartus Riia 
mäel iidset Kaitseliidu hoonet alles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste asupai-
gaks renoveeriti, peeti siin tollase kooli juhtide seas arutelusid, milliseks peaks 
kujunema Eesti ohvitseriharidus. Soome riigilt meile toeks lähetatud erukolonel 
Lauri Väättänen väljendas muu hulgas veendumust, et haritud ohvitseri üks 
tunnuseid peab olema oskus kirjutada oma teadmistest ja kogemustest läh-
tuv artikkel erialasesse ajakirja. Nüüdsed ohvitserid-allohvitserid on seda 
privileegi kasutanud ning näidanud end autoreina nii Sõjateadlases kui ka 
Kaitse Kodus! ja Sõduris. Ning seda kirjutamisrõõmu on neil jätkunud ka 
Academia Militarise lugejatega jagamiseks. 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ACADEMIA MILITARIS!

ACADEMIA MILITARIS
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SOOMUKITEGA MULDADE 
SALADUSI UURIMAS
Eesti turbarikas pinnas on 
mitmekesine ja pakub üllatusi 
ka aastakümneid läbitavust 
uurinud teadlastele. Suviste 
pinnaseuuringute käigus tuli 
ette olukordi, kus soomuk 
hoolikalt valitud katsekohta ei 
jõudnudki. 
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EDU ŠVEITSIS SÜVENDAS SÕJAVÄELISE VIIEVÕISTLUSE HUVI
Oktoobrikuu eelviimasel nädalal Šveitsis reservallohvitseride konföderatsiooni korraldatud 
rahvusvahelisel sõjaväelisel viievõistlusel Hollandi võistkonnaga kolmandat kohta jaganud 
Kaitseväe Akadeemia kadetid Karel Sarv, Karel Kuus ja Kaarel Kaspar Eit tunnistasid, et 
esmakordne sooritus nakatas neid tugevalt sõjaväelise viievõistluse pisikuga.
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MIDA TEEB KAITSEVÄE AKADEEMIA ÕPPEJÕUD MISSIOONIKOGEMUSEGA
Välisoperatsioonidel instruktorina võõrasse kultuuriruumi kuuluvaid, sootuks erineva  
kogemuse ning meile tundmatu mentaliteediga sõdureid välja õpetades kogunenud 
arusaamad ja teadmised annavad võimsa erialase pädevuse, mis jäänuks ainuüksi kodus, 
rutiinsete õppuste keskkonnas harjutades saamata.
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Hea lugeja!
cademia Militarise siinsest numbrist 
leiad Sa lugusid autoritelt, kes olid Kait-
seväe Akadeemias enne meid, kes on 
meiega nüüd, aga ka nendelt, kes end 
tulevikus meiega tihedamalt seovad. 

Kõik nad kannavad endaga kaasas ka oma lugu sellest, 
kuidas üheskoos igal sammul luua Eesti riigi kaitset. 
Need lood on meie inimestest ja meie riigikaitseloo-
mest. Nende lugude läbiv joon on vastutus ja tahe, 
innovaatilisus ja teadmisjanu, otsustusvalmidus ja 
otsustatu järeleandmatu elluviimine. Tänu meie ini-
meste neile omadustele on Eesti 103-aastane Kait-
sevägi teinud taasloomisjärgse 30 aasta jooksul läbi 
paljude liitlaste imetlust pälvinud arengu. Kaitseväe 
Akadeemial on viimase 25 aasta jooksul olnud juhtide 
koolitaja ja sõjaväelise teadusmõtte arendajana kan-
da väga tähtis roll. Praegu ametis olevatest pataljoni-
ülematest on peaaegu kõik akadeemia põhikursuse ja 
keskastmekursuse lõpetajad ning kaugel ei ole aeg, kui  
needsamad ohvitserid täidavad brigaadi- ja väe- 
juhatuste ülemate ametikohad. Lisaks teenivad paljudel 
sügavaid eriteadmisi nõudvatel vastutusrikastel ameti-
kohtadel nii meie kui ka NATO staapides akadeemias 
haridust saanud ja teadust teinud ohvitserid. Ja nende 
jälgedes tulevad juba uued haritud, laia silmaringi ning 
tugeva tahtega nooremad kolleegid. Vanemallohvitse-
ride puhul näitab akadeemia veel paremaid tulemusi, 
sest Kaitseväe veeblist kuni Scoutspataljoni jaoülemani 
on kõik ametikohad täidetud meie lõpetajatega.

Meie riigikaitsemudel rajaneb toimival reservväel, 
seepärast keskendub Kaitsevägi igal tasandil juhtide 
leidmisele, harimisele ja arendamisele. Väeüksused 
leiavad meie sõdurite seast üles ja õpetavad välja need 
juhid, kes reservväe lahingusse viivad, otsustades se-
dasi meie rahva tõusu või languse. Nendele valikutele 
toetudes saab akadeemia välja valida juhikandidaadid, 
keda usaldada kandma reservväe pideva täiendami-
se ja tõhustamise vastutusrikast ülesannet. Sellest 
hetkest on akadeemia kohus harida ja arendada meie 
noored kolleegid vastutusvõimelisteks ja teadmis-
himulisteks allohvitserideks ning ohvitserideks, kes 
astuvad pärast õpingute lõppu suurima enesekindluse 

ja motivatsiooniga Kaitseväe tegevteenistujate rida-
desse. 

Oma suurt vastutust kandvas tegevuses peame 
kaitseväelastena alati jälgima, et oleksime eeskujuks 
ega pööraks eksimust märgates kunagi pilku kõrvale, 
vaid suunaksime eksija tähelepanu julgesti puudus-
tele ning vajadusel aitaksime tal leida lahenduse. See 
nõuab julgust, tahet ja vastutustunnet, aga ilma selli-
se suhtumiseta ei saa Kaitsevägi enam edasi minna. 
Akadeemias õpetades ja õppetegevust toetades vas-
tutame me kõik koos nende noorte inimeste ja Eesti 
tuleviku eest. Mõistagi ei vabasta see õppureid, kadet-
te ja kuulajaid isiklikust vastutusest, sest akadeemia 
saab luua tingimused ja võimalused, aga oma õnnes-
tumise peavad nad looma ise.

Meie õnnestumiseks on vaja siiski veel midagi – 
märkamist ja empaatiavõimet. Akadeemia professio-
naalset tugisüsteemi tuleb kindlasti täiendada mit-
mesuguste spetsialistidega, nagu oma sotsiaaltöötaja 
ja psühholoog, ning selle tugisüsteemi olemasolu eest 
vastutan ülemana mina. Olen arutanud seda Kaitseväe 
juhtkonnaga ega jäta seda teemat enne, kui leiame la-
henduse. 

Siiski jääb tugisüsteemi esimeseks astmeks ala-
ti meie kõigi võime märgata kaaslasi, kellel võivad 
olla probleemid, ja rääkida nendega neist. Nii tekib 
kamraadlus ja usaldus üksteise vastu. Kamraadluse 
sünniks ei ole siiski vaja alati ühist karastumist raske-
tes katsumustes. Esimesel sajal päeval rektorina olen 
üritanud igal nädalal külastada vähemalt korra ka-
detikasiinot, sest Rootsi sõjakooli taust on õpetanud 
mulle kasiino kui institutsiooni tähtsust väeüksuse 
ühtsuse tekkes. Julgustan kõiki akadeemia ohvitsere, 
allohvitsere, teenistujaid ning muidugi kadette ja kuu-
lajaid võtma endale aega, et külastada seda kaitseväe 
mõttes ainulaadset kohta, kus saab jagada rõõme ja 
muresid, rääkida teenistusest, aga mis kõige tähtsam 
– anda eeskuju ja motiveerida. Sotsiaalsete oskus-
te arendamine on sõdurile vähemalt sama tähtis kui  
kirjatarkus.

Minu esimesed sada päeva Kaitseväe Akadeemias 
on möödunud huvitavalt, meeleolukalt ja kiiresti. Suur 
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osa ajast on läinud selleks, et tutvuda teie kõigiga ning 
saada aru, millist rolli keegi täidab ja kuidas ta panus-
tab meie põhiülesande täitmisse. Aga ka selleks, et 
märgata, millised on teie rõõmud ja mured. Kõik koos 
saame oma igapäevategemistesse panustades tu-
gevdada Kaitseväe Akadeemia positsiooni Tartus kui 
hariduspealinnas. Akadeemia panus rahvusliku sõja-
teaduse väljakujundamisse saab väärt tuge meie hea-
delt partneritelt teistest haridus- ja teadusasutustest.

Aitäh teile kõigile, kes te olete teinud minu sisse-
elamise põnevaks ja ajanud mu ootused teenistusele 
ühes teiega väga suureks. Kõige parem osa nen-
dest vestlustest ja külastustest on olnud 
see, et ma olen näinud väga palju tahet 
teha asju hästi, luua uut kvaliteeti 
mitmesuguste riigikaitseliste tee-
made lahendamisel ning tahet 
rääkida kaasa tähtsate otsuste 
tegemises. See on akadeemia 
kõige suurem tugevus. Kui meil 
on inimesed, kes võtavad vastu-
tuse, tahavad teha alati natuke 
paremini, sest nad on sedasi 
otsustanud, ja viivad oma ideed 
ellu, siis kasvame meie ja meie-
ga koos kõik need, kelle hari-
mine ja arendamine on meie 
ülesanne.

See on minu üksus ja sel-
line on minu ülesanne. Minu 
järel edasi!

Lugupidamisega

Kaitseväe Akadeemia rektor
kolonel Vahur Karus
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SOOMUKITEGA 
muldade saladusi 
uurimas

On hea meel tõdeda, et pärast ligi kaks aastat kestnud planeerimist 
õnnestus tänavu augustis läbi viia soomukite pinnaseläbitavuse 
teaduslikud katsed. Vähemalt see lahing COVID-19 pandeemia vastu 
võideti! Ilmselt ei ole liialdus nimetada neid eksperimente mastaap-
seimaks militaarsete maastikuomaduste täppismõõdistuseks  
Eestis. 

TOOMAS BOLTOWSKY

Jaak, kurat, 
jalad põhjas!
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aitseväe Akadeemia (KVA) ja Tartu 
Ülikooli ühise teadusprojekti1 käigus 
tehtud välikatsed toetusid suuresti 
Scoutspataljoni ja pioneeripataljoni 
sõja tehnikale ja isikkoosseisule. Amee-

rika Ühendriikidest osalesid mõõtmistel teadurid ka-
hest teadusasutusest: USA sõjaväeinseneride teadus- 
ja arenduskeskuse uurimislaborist (CRREL)2 ning 
Michigani tehnoloogiaülikooli Keweenaw’ uurimis-
keskusest. Samuti andis katsetel panuse Milrem Robo-
tics. Katsete tehnika- ja töömeeskond on näha pildil 1. 

KUIDAS MÕÕTMISTENI JÕUTI? 

Selleks, et selgitada mõõtmiste vajadust ja vastata kü-
simusele, kuidas selliste välitöödeni jõuti, tuleb alata 
kaugemalt. Juba esimeste soomustatud sõidukite (nt 

tankide) arendamisel oli selge, et need peavad peale 
teede liikuma ka maastikul. Samal ajal soomusteh-
nika konstrueerimise tehniliste probleemidega tõusis 
esile vajadus hinnata maastikul liikumise võimalusi. 
Esmased hinnangud stiilis „kas ma saan siit sõita või 
jään hoopis kinni?“ tehti tunnetuslikult. Iga uue ope-
ratsiooni ja kasutuskogemusega tunnetus paranes, 
aga tankiüksuse maastikuläbitavuse edukus nagu ka 
tee valik sõltus siiski ennekõike senisest kogemusest 
maastikul. Algul seostati roomiksõidukite liikumisvõi-
met jalgsi liikuva sõduri omaga. See tähendab, et hea 
läbitavuse eelduseks peeti võimalikult väikest survet 
maapinnale. Jalgsi liikuva sõduri jala surve pinnase-
le on keskmiselt 50 kPa, hea läbitavusega sõidukilt 
oodati sama. Sellist survet peeti silmas uute lahin-
gumasinate ja tankide arendamisel. Peale maastikul 
liikuva üksuse vajas läbitavushinnangut ka planeeriv 
staap. Kuna maastikuolusid saab kõige paremini esit-
leda kaardil, tekkiski vajadus läbitavuskaartide järele. 
Esimesed läbitavuskaardid koostati geoloogide abiga 
juba Teise maailmasõja ajal.

Läbitavust uurides täheldati üsna varsti, et võrdse 
kontaktsurvega tankid tekitasid lahinguväljal eri süga-
vusega roopaid ning nende liikumisedukus maastikul 
oli väga erinev. Teisisõnu mõisteti, et mulla ja sõiduki 
vahelise vastasmõju kirjeldamisel ei saa toetuda ainu-
üksi kontaktsurvele. Niisugust kompleksset probleemi 

KAAREL PIIP, PhD
strateegia ja innovatsiooni õppetooli lektor-
suunajuht

Kpt KERSTI VENNIK, PhD
strateegia ja innovatsiooni õppetooli lektor

Pilt 1. Läbitavuse mõõtmiste masinapark ja meeskond augustis 2021. Katsetati sõidukeid CV90, XA188 ja THeMIS, abi
vahendiks pioneeritank Leopard ja veoauto Unimog
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hakati süsteemselt teaduslikult uurima 1950. aasta-
tel. Alus pandi teadusvaldkonnale, mida nimetatakse 
terramehaanikaks. Teaduslikel mõõtmistel põhineva 
teadmise kasvatamiseks tehti detailseid alusuuringuid 
laborites, aga ka arvukalt eksperimente mitmesugustel 
maastikel maailma eri paikades. Üks esimesi tulemusi 
oli bevameetri leiutamine. Mõõduvahendi nüüdisaegset 
versiooni näeb pildil 2. Bevameeter on maailmas üldtun-
nustatud kui töövahend, mis suudab seostada mullas 
toimuvaid protsesse sõidukite maastikuläbitavusega 
kõige paremini. Puuduseks on aga bevameetri suurus, 
raskus (pildil toodud bevameetri mass on ligikaudu 
tonn) ja kohmakus. Liiatigi vajab töövahend edasiliiku-
miseks abisõidukeid või -vahendeid. Ilmselt neil põhjus-
tel leidiski bevameeter pärast oma tõhususe tõestamist 
vähe kasutust, jäädes tagaplaanile.

Seda kõike kokku võttes võib küsida, miks ei ole 70 
aasta jooksul pinnaseläbitavuse hindamisega lõpule 
jõutud. Kogu maailma läbitavusolude määramisel ei 
näi tõepoolest lõppu olevat. Põhiprobleem on mulla-
olude suur varieerumine, nii ruumiline kui ka ajaline. 
Isegi nii väikesel maalapil kui Eesti on olud ülimalt 
mitmekesised. Kui mandrijää ligi 13 000 aastat tagasi 
kusagil kauemaks seisma jäi ja selles kohas sulaveest 
lomp kujunes, settis sinna järgmiste aastakümnete 
jooksul savine kleepuv ja libe kiht. Nüüdseks tähendab 

see savilaik asukohta, kus ratassõidukil tekivad tuge-
vamate vihmasadude järel liikumisel raskused. Mõni-
kümmend meetrit eemal, kus mandrijää sulamisel jää 
sulaveest järve ei kujunenud, moodustusid maapinna 
pealmised kihid liivast ja kruusast ning vähesel määral 
savist ja tolmust. Sellised mullad on hea kandevõime-
ga ning mullaosakesed ei kipu rehvi külge kleepuma. 
Põllule peale vaadates ei suuda inimsilm sellist „halba 
ja pehmet“ kohta „heast ja tugevast“ mullast enamas-
ti eristada. Läbitavuse hindajale esitatakse aga üles-
anne mõõdistada ja kaardistada kõik erinevad olud. 
Läbitavuse olulise mõjutajana lisanduvad ka sademed, 
mis võivad muuta muidu tugeva mullapinna paari tun-
niga tõeliseks mudamülkaks. Aga ka inimtegevus, nt 
maapinna silumine kraavi kaevamisel või kodu ümber 
muruplatsi loomisel, samuti metsa ülestöötamine, 
muudab vaid päevaga märgatavalt maapinna kand-
vust ning tehtud töö mõju võib avalduda paarküm-
mend aastat hiljemgi. 

Nii ongi üsna tavaline, et oma riigi territooriumil, 
väljaõppealal, pidevalt kindlas piirkonnas liikuvad kait-
seväelased tulevad maastikul sõitmisega päris häs-
ti toime. Otsuseid läbitavuse kohta tehakse katse ja 
eksituse meetodil ning saadud teadmisi seostatakse 
reljeefi ja taimkattega. Sattudes aga uude keskkonda, 
kas või mõnikümmend kilomeetrit harjumuspärasest 
alast eemale, võib tunnetus petta. Niisiis jagub tööd 
erinevate mullaolude läbitavustingimuste kaardista-
miseks aastateks. Ja seda nii maailma mõõtmes kui 
ka väikese Eesti mitmekesistes geograafilistes ja mul-
lastikuoludes. Pilt 2. Mõõtmised bevameetriga 
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Läbitavust uurides 
täheldati üsna varsti, et 
võrdse kontaktsurvega 

tankid tekitasid lahingu
väljal eri sügavusega 
roopaid ning nende 

liikumisedukus maastikul 
oli väga erinev. 
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NATO LÄBITAVUSMUDEL

NATO riikide ühise läbitavusmudeli (NATO Reference 
Mobility Model, NRMM) arendamisele pandi alus sa-
muti möödunud sajandi keskel. See on NATO liikmesrii-
kide tarvis loodud matkemudel. Mudeli abil on võimalik 
leida iga masina tüübi liikumiskiirus eri maastikel, et 
ennustada sel viisil näiteks üksuse sihtkohta saabu-
mise aega. Modelleerida saab ka liikumiskiirust teedel. 
Mudel võimaldab ennustada sõiduki maastikuläbita-
vust, lähtudes nähtavusest, valgustusest ja ilmast (nt 
udune päev, öine aeg, kerge külmumine). 

Läbitavusmudeli esimesed versioonid arendati ja 
valideeriti USA teadus- ja arenduskeskustes TARDEC3 
ning ERDC4 juba 1960. ja 1970. aastatel. Aja jooksul 
arendasid läbitavusmudelit teisedki asutused, kuni 
2014. aastal kogunes NATO Teadus- ja Tehnoloogia-
organisatsiooni (Science and Technology Organiza-
tion, STO) AVT-paneeli (Applied Vehicle Technology 
Panel) raames rahvusvaheline töörühm, et arenda-
da edasi järgmise taseme mudelit ning läbitavuse 
analüüside metoodikat. Senise mudeli puudustena 
nähti aegunud algoritme, liiga suurt vajadust toetuda 
maastikumõõtmistele, aga ka halba sidusust teiste 
programmidega. Mudeli arendustööde kõrval said 
läbitavusmudeli töörühmas kokku erialaspetsialistid, 
et arutleda liikumisvõimaluste teemal. Ühe problee-
mina kerkis üles turbamuldade vähene uuritus. Nen-
de vähene kandevõime ja turba suurest kokkusuru-
tavusest tekkivad läbitavusprobleemid on üldteada, 

kuid teaduslikult on uuritud nende vastasmõju liikuva 
sõidukiga väga piiratult. Seega on Eesti territooriumil 
märkimisväärse osakaaluga mullad rahvusvahelise 
militaarkogukonna jaoks halvasti kirjeldatud ning 
mudeli abil piiratult modelleeritud. Töörühma koh-
tumiste käigus kujunes ka Eestis tehtavate eksperi-
mentide idee ja metoodika. 

LÄBITAVUSKATSED

2021. aasta augustis tehtud mõõtmiste keskmes olid 
turbamullad ja suure orgaanilise aine sisaldusega 
mullad ehk soomullad. Selliste muldade osatähtsus on 
suurem Põhja-Euroopa riikides, aga ka näiteks Kana-
das. Eesti territooriumil on turbamuldade osakaal ligi 
60%. Läbitavuse poolest on need kõige ebameeldiva-
mad ja nõrgemad mullad. Militaarsel maastikuanalüü-
sil tuuakse sellised alad esile väga piiratud läbitavuse-
ga (NO-GO) aladena.

Eksperimendid maastikul koosnesid kolmest 
osast. Esiteks mõõdeti CRREL-i teadurite eest-
vedamisel soomukite ja Milremi THeMIS-e liikumis-
võimet. Kokkuvõttes mõõdeti, kas katsetatav sõiduk 
saab etteantud alal vabalt manööverdada või liigub 
vaevu, olles kinnijäämise äärel. Selleks liigub katse-
tatav soomuk üle uuritava ala, vedades enda järel 
teist, enamasti raskemat sõidukit, ning nende kahe 
vahel mõõdetakse vedamiseks kuluvat veojõudu. 
Sellist mõõtmist kirjeldab pilt 3. Seejärel vahetavad 
sõidukid kohad ning raskem sõiduk veab omakorda  

Pilt 3. CV90 veojõu mõõtmine
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taimemassi, taimeliikide, aga ka juurte summaarse 
pikkuse ja juurte diameetri mõju liikumisvõimele. 

TULEMUSTEST 

Kahe nädala jooksul koguti märkimisväärne hulk 
andmeid, mis kirjeldavad turbamuldade mehaanilisi 
omadusi ja käitumist liikuva soomuki surve all. Tea-
duslikult suur saavutus oli fikseerida sellistel nõrkadel 
aluspindadel veojõu ja takistusjõu väärtused. Lihtne 
kohapealne kinnijäämise fikseerimine ei sobi andmes-
tikuna, mida arvutis läbitavusmudelites kasutada või 
mille põhjal mujal sama laadi olusid ennustada. Tarvis 
on teada kinnijäämist kirjeldavaid jõudude väärtusi. 

Kõikide väärtuste hindamiseks ja omavaheliseks 
seostamiseks ehk puude taga metsa nägemiseks ku-
lub veel kuude jagu töötunde. Näiteks tuleb katsekoh-
tadest kogutud taimeproovid laboriahjus kuivatada 
ning selgitada välja nende märg- ja kuivmass. Silind-
ritesse kogutud mulla- ja juureproovidest pestakse 
välja juured, mida skannitakse ning analüüsitakse. 
Lõpuks tehakse kindlaks, mitu meetrit juuri millise 
keskmise diameetriga jäi soomuki alla ning millist 
mõju see liikumisele võis avaldada. Mulda koormatak-
se veel mitmel moel eri seadmetega, et selgitada välja 
selle mehaanilised omadused. Samuti mõõdetakse 
mulla tihedust ning määratakse, kui suurtest tera-
dest katsealune materjal koosnes ja kui palju oli seal 

Pilt 4. Taimkatte mõõtmine 

Pilt 5. Roobaste mõõtmine FO
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katsesõidukit, et teha kindlaks, kui suurt takistus-
jõudu uuritavad mullaolud põhjustavad. 

Teiseks mõõdeti bevameetriga mulla mehaanilisi 
omadusi (pilt 2). Bevameeter koos seda käsitsevate 
teadlastega saabus siia seitsme tuhande kilomeet-
ri kauguselt Keweenaw’ uurimiskeskusest USA-s 
Hough tonis. Bevameetri liigutamiseks mõõdukohtade 
vahel kasutati siinsel alal pioneeripataljoni ekskavaa-
torit. Bevameeter on lihtne seade, kus kahte eri dia-
meetriga plaati surutakse üha suurema jõuga mulla 
sisse ja mõõdetakse, kui sügavale need vajuvad. Tei-
ne oluline mõõtmine on sakilise pealispinnaga rõnga 
pööramine mullapinnal ning fikseerimine, kui palju 
jõudu tuleb avaldada pöörete tegemiseks. Plaatide va-
jumise tulemusi saab seostada liikuva sõiduki all ku-
junevate roobaste sügavusega, takistusjõuga ja mulla 
kandevõimega. Pööramise jõud lubab välja selgitada, 
kui palju kipub liikuv sõiduk mullapinnal libisema. Liig-
sel libisemisel tekib olukord, kus roomik või ratas käib 
tühjalt ringi ja masin ei liigu edasi. 

Kolmas töörühm, milles osalesid nii KVA kui ka  
CRREL-i teadlased, keskendus mulla ja taimkatte sei-
sundi kirjeldamisele (pildid 4–5). Eri seadmetega mõõ-
deti mulla tugevust, niiskusesisaldust, taimkatte kõr-
gust ja koosseisu ning koguti taimede ja mullaproovid 
laboratoorseteks analüüsideks. Taimede mõju liiku-
misele on siiani vähe uuritud, kuid esmahinnangul on 
põhjust lähemalt vaadelda roomiku või ratta alla jääva 
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 V I I T E D
1 Vt Eesti Teadusinfosüsteem (etis.ee): „Eesti muldade läbitavuse andmete täp-

sustamine ja metsade taktikalise mõju kaardistamine, sh tehnilise lahenduse 
väljatöötamine (29.04.2019−01.08.2023)“, Kersti Vennik, Kaitseväe Akadee-
mia.

2 CRREL – U.S. Army Engineer Research and Development Center, Cold Regions 
Research and Engineering Laboratory

3 TARDEC – U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering 
Center

4 ERDC – U.S. Army Engineer Research and Development Center

Pilt 6. Roopad turbamullal 

turbalaadset materjali. Mulla tugevuse, aga ka labori-
mõõtmiste laiem eesmärk on leida mõõtmismeetodid, 
mida võiks kasutada tulevikus läbitavuse ennustami-
sel. Kokkuvõtlikult: milliseid lihtsaid tegevusi tuleks 
õpetada tulevastele maastikuluurajatele, et leida nen-
de põhjal läbitavusolude hindamiseks vajalik info. 

Katsete käigus leidis kinnitust, et Eesti pehmed 
turbamullad olid pikast suvisest kuumusest ja põua-
perioodist hoolimata vähese kandevõimega (pilt 6). 
2021. aasta suvi oli Riigi Ilmateenistuse andmetel ala-
tes aastast 1922 üks kõige soojemaid. Juuni- ja juuli-
kuu olid silmapaistvalt kuivad. Kuigi olud olid põuased, 
kulus mõõtmiste käigus kinni jäänud masinate vintsi-
miseks tunde ja kohati ka päevi. Seega ei tähenda kuiv 
ilm igal pool veel kuiva maapinda ja märgatavalt para-
nenud läbitavusolusid. Teisalt ei saa nende tulemuste 
põhjal väita, et siinsel territooriumil ei olegi võimalik 
väljaspool teid sõita. Siinses uurimuses otsitigi tead-
likult just neid kõige pehmemaid olusid ja osaliselt ka 
tingimusi, kuhu ükski mõtlev juht sõitma ei lähekski. 
Lahingutegevuse parema ja tõhusama planeerimise 
nimel tuleb läbitavusolusid teada juba enne kohale-
jõudmist. 

Tuli ette ka olukordi, kus mullaala servaefekti-
de vältimiseks planeeriti ja valmistati katsekoht ette 
keset soomassiivi. Sõitma hakanud soomuk aga ei 
jõudnudki nii kaugele. Seega ka aastakümneid läbita-
vust uurinud teadlased ei olnud võimelised hindama  

Pilt 5. Roobaste mõõtmine 

FO
TO

: K
ER

ST
I V

EN
N

IK

tegelikke olusid pelgalt silma järgi, rääkimata siis 
lihtsast sõdurist. Üks põhjusi on see, et me ei näe, 
kui märjad on sügavamad mullakihid või mis olud on 
mullas tiheda taimkatte all. Paljas silm või saabasta-
tud kand ei ole head sensorid kümnete tonne kaaluva-
te tankide, soomukite või veoautode liikumisedukuse 
hindamiseks.

Kokkuvõtlikult tuleb kogutud teadmised ka kaardi-
le kanda ja andmed kasutajatele ligipääsetavaks teha. 
Need peavad kajastuma ka läbitavusmudeli järgmises 
versioonis. Teadusliku modelleerimise kõrval on väga 
oluline esitleda mõõdetud tulemusi ka lõppkasutajale: 
olgu siis staabiohvitserile, soomukijuhile või kompanii-
ülemale.
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Kiirema tulelöögi nimel – 
TOORU projekt

Mjr VEIKO DIEVES
TOORU projekti juht1 

Artikkel annab lühiülevaate TOORU projektist, selle eesmärkidest, 
ülesehitusest ja senistest tulemustest. TOORU projekti algatas 
autor 2019. aasta lõpus eesmärgiga välja arendada Kaitseväele ja 
Kaitseliidule sobiv tuletoetusprogramm, mis kiirendab täpse tule 
avamist, aitab kaasa tuletoetusalase olukorrateadlikkuse loomisele 
lahinguväljal ning võimaldab tänapäevast ühendrelvaliikide lahingut. 

uletoetusprogramm ühendab ühtses-
se digitaalsesse ahelasse nii tulejuhid, 
tuletegevuse juhtimiskeskused, arvu-
tuspunktid, relvasüsteemid, tuletoetus-
ohvitserid, logistilise komponendi ja 

õhutulejuhtimiselemendid. Lõpptulemuse visioon on 
üsna ambitsioonikas, teadaolevalt ei ole ühtegi teist 
sellist programmi nii laiaulatuslikult rakendatud. Lisaks 
on TOORU osa Kaitseväe lahingujuhtimissüsteemist 
KOLT2, üks selle mooduleid, mis on samuti unikaalne 
lahendus. Nime aga laenas projektile muinasaja Lääne- 
Eesti sõjajumal Tooru.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Projekti eesmärke viiakse ellu neljas järgus: arvutus-
mooduli loomine (1. samm), tuletegevuse mooduli loo-
mine (2. samm), tuletoetuse juhtimismooduli loomine 
(3. samm) ja tuletoetuse planeerimismooduli loomine 
(4. samm). 

Projekti esimene etapp oli meeskonna värbamine 
ning arenduslabori loomine. Esmane väike meeskond 
on projekti käigus kasvanud. Kuigi tarkvaraarendus-
maailma mõistes on endiselt tegu väikese projektiga, 
mida viiakse ellu peaaegu idufirmade tegevusmude-
lit kasutades, on TOORU projekt Kaitseväe jaoks üsna 
suur ja uudne viis lahendada keerukaid ülesandeid.  

Projektimeeskonna funktsioonid on jaotatud kolmeks: 
projekti juhtimine, toetus ja administreerimine, aren-
dustegevus ning kasutuslugude kogumine, ettevalmis-
tamine ja täiendamine. Programmi enda loomega seo-
tud ülesannete kõrval on projektimeeskonna lahendada 
ka mitu kaasnevat ülesannet (neist on juttu edaspidi), 
mis nõuavad aeg-ajalt meeskonna ajutist ümberstruk-
tureerimist. Projekti meeskond ja rollijaotus on projekti 
käigus muutunud, artikli kirjutamise hetke meeskonda 
ja juhtimist kujutab joonis 1. Joonisel on kujutatud ro-
helistes kastides projektimeeskonna liikmed ning sinis-
tes kontrollfunktsioonide omanikud.

Selleks, et luua programm, mille tehnilised nõuded 
ei ole veel teada, kutsuti kokku kasutuslugude loomise 
grupp, mis töötab paralleelselt arendusgrupiga. Grupi 
liikmete hulk on projekti jooksul muutunud ning oleneb 
sellest, mitu magistranti parajasti TOORU kasutuslugu-
dega tegeleb. Kasutuslugude grupp teeb intervjuusid 
ekspertide ja lõppkasutajatega, kogudes ja süstema-
tiseerides lõppkasutajate arusaamu, mida programm 
peaks suutma teha ja kuidas peaksid välja nägema 
kasutaja interaktsioonid kasutajaliidesega. Ekspertide 
arusaam programmi tööst mudeldatakse makettide 
kujul. Makettide kohta küsitakse ekspertide tagasisi-
det, et saada teada, kas makett programmi vaadetest 
ja tegevuste kirjeldustest on selline, nagu ekspert seda 
kirjeldada üritas. Kasutuslugude kirjeldatud tegevus-
loogikat testitakse sõjamängude käigus. TOORU projek-
ti eripära kasutuslugude hindamisel võrreldes tavapä-
rase tarkvaraarendusega on see, et projekti juhtgruppi 
kuuluvad kaitseväelased on ise selles vallas eksperdid 
ning suudavad seetõttu hinnata kogutud ja kirjeldatud  
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kasutuslugude valiidsust. Seetõttu kulub kasutus-
lugude hindamisele tunduvalt vähem aega, kiireneb 
arendus tsükkel ja suureneb implementeerimistäpsus. 

Kirja pandud kasutajalugusid vaadatakse üle projekti 
käigus regulaarselt toimuvatel koosolekutel, kus otsusta-
takse, millised kasutajalood võetakse parajasti arendus-
se, millised lahendatakse hiljem ja millised nõuavad veel 
tööd. Ette valmistatud kasutuslood võetakse arendus-
tsükli sprindiplaani. Sprint kestab tavaliselt kaks nädalat, 
mille jooksul kasutuslood lahendatakse ja kontrollitakse 
tehniliselt. Pärast seda tehakse järelkontrollis kindlaks 
kasutuslugude ja nende lahenduse vastavus ning uus 
programmi funktsionaalsus võetakse vastu ja lisatak-
se programmi. Järelkontrollis tuvastatud tehnilised või  
tegevusloogilised vead logitakse bugidena ning lisatak-
se järgmiste sprintide käigus tehtavate tööde loendisse. 
Projekti tegevustsüklit kirjeldab joonis 2.

OSAPROJEKTID

TOORU projektis on ka mitu alamliini, mille ülesandeid on 
vaja lahendada selle jaoks, et peamine tulem oleks ka-
sutusvalmis. Üheks suuremaks ja kestvamaks projekti 
alamliiniks on sellel ja järgmisel aastal mõjumudelite 
arvutamine. Meie tulejuhid tellivad tuld tavapäraselt sel 
viisil, et kirjeldavad sihtmärgis asuvat vastast ning efek-
ti, st mis peab mõjuvtule järel selle vastasega juhtuma. 
Praegusel juhul lahendavad tuletegevuse juhtimiskes-
kuse ohvitserid selle nii, et vaatavad (valideerimata) 

tabelist järele enam-vähem sobiva tulemeetodi, relva-
de ja kordade arvu ning teevad seejärel tuletellimusest 
vastava tuleülesande. Tulevikus hakkab leidma TOORU 
efekti põhistele tuletellimustele võimalikult täpseid ja la-
hinguliselt sobivaid vasteid (st vastasele tekitatud efekt 
on suurema tõenäosusega lähemal kasutaja soovitule). 
Kaugemas tulevikus, kui võetakse kasutusele tehisintel-
lekti moodulid, võimaldab see vähendada inimese osa-
kaalu ja koormust tuleülesande koostamise selles etapis.

Kestva ülesandena lisatakse TOORU programmi 
laskeandmete arvutamiseks vajalikke andmehulkasid, 
nn digitaalseid lasketabeleid, mis kirjeldavad välisballis-
tika arvutamiseks vajalikke lasukomplektide ja relvade 
omadusi. TOORU projektimeeskonnaga on Kaitsevä-
gi omandanud uue võime tekitada ise vajalikke and-
mehulkasid, st luua digitaalseid lasketabeleid juhul, kui 
kindlad algandmed on olemas (nt mürsu või miini kuju 
matemaatiline kirjeldus). TOORU on juba praegu võime-
line arvutama haubitsate K9, FH70 ja miinipilduja M252 
laskeandmeid. Artikli avaldamise ajaks on TOORU lisaks 
võimeline arvutama haubitsa D30 laskeandmeid ning 
2022. aasta algusest alates ka miinipilduja m41D laske - 
andmeid. Iga uue laskemoonamargi kasutusele võtmi-
sel tuleb leida uued laskemoona ballistilised andmed. 

SOBIVUS LIITLASTEGA

Kaitsevägi on andnud teada, et on võimeline tegema aas - 
taks 2024 liitlasüksustega koostööd ning vahetama 

TOORU PROJEKTI MEESKOND JA PROJEKTI JUHTIMINE
 J O O N I S  1

RUO ülem

Eelarve valdaja:  
KVA ülem

Klient: STV inspektor / 
K9 projekti juht

Raamatupidaja

Kasutuslugude 
looja 3

Kasutuslugude 
grupi juht

Projektijuht

Kasutuslugude 
looja 2

Kasutuslugude 
looja 1

Administraator/
juhiabi

Tegevusloogik

Matemaatik
Vanem-
arendaja

Vanem-
arendaja

Nooremarendaja 1 Nooremarendaja 2

Nooremarendaja 3

Nooremarendaja 6

Nooremarendaja/
praktikant

Nooremarendaja 4 
(0,5 kohta)

Nooremarendaja 5 
(0,5 kohta)

Tehniline konsultant /
arhitekt
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digitaalselt tuletoetusinformatsiooni meie ja liitlaste 
süsteemide vahel sel viisil, et kasutajale näib see kõik 
nende enda süsteemi informatsioonina. Sellise infor-
matsiooni vahetamise ja protokollidega tegeleb ASCA 
(Artillery Systems Cooperation Activities). Artikli autori 
plaan on viia Eesti ASCA liikmestaatuseni 2022. aasta 
märtsikonverentsil. Selle ülesande täitmine tähendab 
spetsiaalse võrguvärava ehitamist (tarkvara kujul on 
see juba loodud), mis hakkab vahendama TOORU ja liit-
lasüksuste vastavate süsteemide vahel informatsiooni. 
Teine osa ülesandest on TOORU toimeloogika ehitamine 
võimalikult ASCA nõuete sarnasena. Ülesande muudab 
keerukamaks see, et ASCA nõuded kirjeldavad jäika, hie-
rarhilist süsteemi, mis eeldab täielikku teadmist ope-
ratsiooni algus- ja lõpuajast ning kaasatud üksustest. 
TOORU on samas loodud kui dünaamiline süsteem, mis 
on võimeline toime tulema muutuvates oludes ja muu-
tuva operatsioonilise kompositsiooniga. Nende kahe 
loogika lähendamine, saavutades ASCA valmidust ja sa-
mas kaotamata TOORU dünaamilisust, nõuab üksjagu 
täpset tööd.

LISAMOODULITE JA ILMAANDMETE VAJADUS

Kaitseväe suurtükitulejuhtimismeeskonna liikmed mõõ-
davad sihtmärgi asukohti, kasutades MOSKITO TI+ laser-
kaugusmõõdikut. Uudne vahend võimaldab mitte ainult 
näha oma sihtmärki ka öösel, vaid ühtlasi mõõta ühe  
nupulevajutusega sihtmärgi asukohta ning saata see 

raadiosignaalina üle Bluetooth-liidese TOORU seadmes-
se. Sihtmärgi asukohta mõõtev tulejuht võib paikneda 
TOORU-t tahvelarvutil kasutavast sidemehest mitme 
meetri kaugusel nii, et laserdab sihtmärgi koordinaadid, 
tõstes ennast varjest vaid niipalju, kui laserkaugusmõõ-
diku kasutamiseks vaja. Sidemees saab lõpetada tule-
tellimuse koostamise juba turvaliselt varjes, kummardu-
des rahulikumas keskkonnas ekraani kohale. Samas on 
Kaitseväel kasutada ka vanema põlvkonna laserkaugus-
mõõdikuid, millel ei ole sellist raadiomoodulit. Üks TOORU 
projekti alamliine on niisuguse raadiomooduli väljatööta-
mine ning tootmisvalmiduse saavutamine juba selleks, 
et oleks võimalik teha vanemate laserkaugusmõõdikute 
uutmine nõutud võime saavutamiseks.

Kaudtuleüksused vajavad täpse tule eeltingimuse-
na täpseid ilmaandmeid. Praegu mõõdavad ja kasuta-
vad Kaitseväes ilmaandmeid vaid suurtükiväepataljonid. 
TOORU laialdasema kasutuselevõtuga saavad suurtüki-
väepataljoni mõõdetud ja süsteemi sisestatud ilma-
andmeid kasutada ka miinipildujaüksused. See suuren-
dab täpse tulega alustamise tõenäosust ja võimaldab 
alustada tuleülesannet efektiivse mõjuvtulega. Probleem 
seisneb aga selles, et suurtükiväepataljonid on võimeli-
sed mõõtma MET.CM-i3 ilma, st ilma ühes asukohapunk-
tis, mis arvestuslikult kehtib kuni 20 km raadiuses. 

Kui relvasüsteem K9 võtab kasutusele suurema  
laskeulatusega lasukomplektid, mis ulatuvad kaetud 
alast kaks või mitu korda välja, või kui ilmaandmetega 
on vaja katta nt Kaitseliidu kaudtuleüksuste tegevust, 

TOORU PROJEKTI TEGEVUSTSÜKKEL

 J O O N I S  2
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Kasutuslugude grupp
         Projekti juhtgrupp
                Arendusmeeskonna juhid



  15    

A K T U A A L N E
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2021

jääb aga suurtükiväepataljonide ilmajaamade suut-
likkusest väheseks. Lahenduseks on võtta kasutusele 
MET.GM-i4 ilmaandmed. Need katavad suuremat ala 
(valdavat osa Eestist) ning neist on võimalik tekitada 
TOORU-s kasutatavad lokaalsed MET.CM-i ilmateated 
vastavalt vajadusele (vastavalt operatsioonipiirkonnale 
ja sihtmärgialade asukohale).

Eespool loetletud ja ka teisi olulisi TOORU projekti 
alamliine kujutab joonis 3. Nagu jooniselt näha, jätkub 
osa alamliine ka pärast projekti aktiivse arendusetapi 
lõppu 2022. aastal. Kõik sellised alamliinid ning kasu-
tajalood, mida ei lahendata ära projekti aktiivses etapis, 
liiguvad projekti jätkuarendusetappi, kus neid viiakse 
ellu aga juba aeglasema tempoga.

ERINEVAD RELVASÜSTEEMID 

Projekti esimene ja peamine klient on olnud relvasüs-
teem K9 ja liikursuurtükiväepataljon. Seniste laskmiste 
käigus oleme suutnud demonstreerida, et TOORU prog-
rammiga on liikursuurtükiväepataljon võimeline jõudma 
tuletellimusest tuleavamiseni kahe minuti jooksul, mis 
on minut kiirem kui normatiivaeg. Kuna iga tulekäsu 
eel tehakse sõltumatu arvutus, ei ole liikurrelvasüstee-
mide puhul tulepositsioonil enam praktilist tähendust. 
Tuleülesande täideviimisel võib relv ennast korrektuu-
ridevahelisel ajal ümber paigutada. See tähendab, et 
liikurrelvasüsteem võib lasta eellaskmismürsud ühest 
asukohast, liikuda seejärel paarsada meetrit edasi järg-
misele asukohale ning minna sealt üle mõjuvtulele. Kui 
mõjuvtule efekti on vaja korrata, võib liikurrelvasüsteem 
selle lasta kolmandast asukohast. Selle uue võime tõttu 

muutub ka tulevõitluse efekt meie (liikur)relvasüstee-
midele tunduvalt väiksemaks või kaob sootuks: tradit-
siooniline vastutuli, mille käigus üritatakse pihta saada 
vastase tulepositsioonidele, muutub kasutuks. K9 võib 
oma kasutatud tulepositsioonilt lahkuda veel enne, kui 
mürsud on sihtmärki jõudnud, ning sõita tulepositsioo-
nide manööveralas ringi või võtta koha sisse uuel tule-
positsioonil, kuni saabuvad tulekorrektuuri andmed.

Relvasüsteemi K9, aga ka võimalike tuleviku 
liikur relvasüsteemide eripära seisneb selles, et arvu-
tusfunktsiooni teostab relva enda TOORU moodul. Jä-
relveetavate relvasüsteemide jaoks on aga endiselt vaja 
arvutuspunkti või rolli, mis koordineerib relvade tööd ja 
saadab välja tulekäske. Lisaks relvasüsteemidele (nii 
K9 kui ka järelveetavad) ja arvutuspunktile on TOORU-s 
praegu olemas juba tuletegevuse juhtimiskeskuse, tule-
juhi ja tuletoetusohvitseri roll. Viimase funktsionaalsust 
hakatakse projektis tõsisemalt arendama alles 2022. 
aasta kevadel. Kuid juba praegu saab tuletoetusohvit-
ser kehtestada tuletoetuse koordineerimismeetmeid, 
mida TOORU on võimeline automaatselt lugema. Näi-
teks kui tuletoetusohvitser on kehtestanud tulekeeluala 
ja kasutaja teeb sellesse alasse tuletellimuse, teavitab 
TOORU asjaosalisi piirangust.

TOORU ESMAVERSIOON ON KASUTUSEL

TOORU esmane väljalaskevalmidus saavutati kevadel 
2021 ning esimene klient, liikursuurtükiväepataljon, sai 
TOORU esimese versiooni kätte suvel 2021. TOORU on 
juba olemas ka kõikide üksuste KOLT-ides ning nähtav 
lõppkasutajatele juhul, kui üksuse sideülem on selle 

2020 2021 2022

Ühendtulede juhtimine
MET.GM-i liidestus

Logistiline moodul
Tuletoetuse planeerimine

Tuletoetuse juhtimine
Tuletegevuse juhtimine

ASCA liidestus
D30 liidestus

K9 liidestus M252 liidestus
Ballistiline arvutus

Kasutuslugude uuring
Riistvara arhitektuur ja teenused

Mõjumudelid

m41D liidestus

TOORU PROJEKTI AJASKAALA JA ALAMLIINID
 J O O N I S  3

Hetkeseis
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1 Artikli autor on kaudtuleüksuste ühtse digitaalse tuletegevuse juhtimisprog-

rammi varustusprogrammi meeskonna esimees.
2 KOLT – Kaitseväe olukorrateadlikkuse ja lahingujuhtimise teenus
3 MET.CM – Meteorological-Computer Message
4 MET.GM – Meteorological Grid Format Message
5 Adamson, A. 2020. Kaudtule sihtimispunktide määramise algoritm avatud 

lehviku põhimõttel. Tartu: Kaitseväe Akadeemia.
6 Põder, K. 2021. Kasutajalugude metoodika rakendamine EKV tuletoetuse tark-

vara loomisel. Tartu: Kaitseväe Akadeemia.
7 Tõnissaar, A. 2021. Suurekaliibrilise laskemoonaga varustamise planeerimine 

ja elluviimine EKV tuletoetuse tarkvaras. Tartu: Kaitseväe Akadeemia.

neile avanud. TOORU projekt on võimeline saatma välja 
täiendusi kasutatavasse versiooni kas igal nädalal või 
iga kahe nädala tagant. Peale programmi on projekti 
käigus loodud ka programmi dokumentatsioon, mille 
puhul tuleb välja tuua, et see genereeritakse poolauto-
maatselt. 

Üsna projekti algul oli loodava programmi suurt ula-
tust analüüsides selge, et TOORU programmi pidevalt 
kasvava ja arenduse käigus muutuva iseloomu tõttu ei 
ole võimalik, et programmi kirjeldava käsiraamatu kirju-
taks täielikult inimene. Lisanduvad või muutuvad vaated 
võivad tekitada olukorra, kus ta ei ole dokumenteerimi-
sel võimeline ajakohastama programmi kirjeldust. See-
tõttu toimub TOORU programmi dokumentatsiooni loo-
mine skripti käitamisega, mis genereerib kõik tol hetkel 
koodis aktiivsed vaated ning võrdleb neid varem doku-
mentatsioonis kirjeldatuga, markeerides erinevused. 
Inimesest dokumenteerija ülesandeks jääb vaid muu-
tunud vaadete ja neid kirjeldava teksti ülevaatamine, et 
kirjeldus ja vaade kattuksid.

ALLA KOLME MINUTI REEGEL

Kõikide kasutuslugude lahendamise järel suudab meie 
digiteeritud kaudtuletoetussüsteem rünnata oota- 
matuid sihtmärke nõutud aja ehk kolme minuti jooksul. 
TOORU võimaluste tõttu kaob ära ka vajadus segmentee-
rida võrkusid: brigaadi kõik tuled on koondatud ühte kuni 
kahte võrku, mis on omavahel ühendatud. Tulejuht saab 
tellida tuld otse ükskõik millisest üksusest, millest tal on 
operatsioonikäsu järgi õigus tuld tellida. Puudub vajadus, 
et tema tuletellimusi vahendaksid tuletoetusohvitserid, 
kes seisavad erinevate võrkude sõlmpunktides. 

Operatsioonialade vahel ümber paiknev brigaad on 
võimeline tegema seda omaenda pideva kaudtulekatte 
all, kusjuures ootamatuid sihtmärke rünnatakse kolme 
minuti jooksul. Tuli, mis tellitakse efektiga, on arvutus-
likult õige koguse relvasüsteemide ja mürskude või mii-
nide hulgaga, ning sihtimispunktid sihtmärgis on jaota-
tud kõige efektiivsemal moel. 

Tulejuht saab koostada oma manööverüksuse lii-
kumise toetamiseks tuleplaane, kontrollida ja täienda-
da neid ning luua sihtmärkide gruppe. TOORU arvutab  
laskemoonaveo vajadust ning teavitab sellest kasu-
tajaid. Täpse tule tingimusteks vajalikku ilmainfot le-
vitatakse üle kogu operatsiooniala ning seda saavad 
kasutada kõik TOORU-s olevad relvasüsteemid. Ühend-
tulede kasutamiseks võimaldab TOORU koostada nende 
sihitajatel tuletellimusi, suunata need õhutulejuhtidele 
ja sealt edasi lennuvahenditele, mis võivad paikneda 
sihtmärgiandmete saamisel kaugel väljaspool vastase 
õhutõrjerelvade laskeulatust. Tuletoetus ohvitseridel 
on hea olukorrapilt teoksil tuleülesannetest, või-
malus kehtestada parasjagu vajalikke tuletoetuse  

koordineerimismeetmeid ning jaotada ümber ressurs-
se ja prioriteete. Meie ja liitlaste kaudtulesüsteemid on 
võimelised vahetama tuletellimusi ning muud olulist 
informatsiooni ilma inimliideseta kahe süsteemi vahel. 
Kokkuvõttes tõuseb meie tuleavamiskiirus ja tule täp-
sus tasemele, kus vastase võitmisest lahinguväljal saab 
vaid logistiline probleem. 

TOORU KUI TEADUSPROJEKT

TOORU projekt on teadusprojekt. Sihtimispunktide jao-
tamise algoritmi lõi TOORU tarbeks oma magistritööga 
kapten Andre Adamson5. Kasutuslugude loomist ja va-
lideerimist sõjamängumeetodiga uuris kapten Kaspar 
Põder magistritöös „Kasutajalugude metoodika raken-
damine EKV tuletoetuse tarkvara loomisel“6. Loodava 
logistikamooduli kirjeldus pärineb kapten Ain Tõnissaare 
magistritööst7. Lisaks sellele on koostöös Tallinna Teh-
nikaülikooliga käsil teadusprojekt mürskude ja miinide 
mõjumudelite loomiseks, mille jaoks projektimeeskond 
katsetab uudseid kildude kogumise meetodeid. 

TOORU projekti üheks suureks edulooks saab luge-
da välearenduse põhimõtete kasutamist. Pidev prog-
ramminõuete täpsustamine ja programmiarendus on 
võimaldanud luua programmi, mida on kasutajal liht-
ne mõista ja millega oma ülesandeid täita. Välearen-
dus erineb traditsioonilisest arendusest selle poolest, 
et nõudeid ei ole ette ära määratud, vaid need tekivad 
töö käigus koostöös kasutajaga. Traditsioonilise aren-
dusmeetodi valimisel oleks suur osa projekti ajast ku-
lunud nõuete kirjeldamisele ning esmalt kirja pandu ei 
oleks lõppkokkuvõttes vastanud kasutajate vajadusele. 
Näiteks kirjeldasid kasutajad esmaste kasutuslugude 
kogumisel tööpõhimõtteid ja loogikat, mis vastab ma-
nuaalse arvutuse ja häälside loogikale, aga millel ei ole 
digiteeritud tuletoetussüsteemis tähendust. Kui need 
nõuded oleksid olnud programmi loomise aluseks, oleks 
loodud projekti käigus programm, mis üksnes kopeeri-
nuks analoogmaailma loogikat ega oleks võimaldanud 
tegelikult kasutada ära kogu digiteeritud süsteemi või-
malusi ja dünaamikat. Autori laiem soovitus on muuta 
välearenduse meetodite kasutamine avalikus sekto-
ris tarkvaraarenduse tellimisel normiks, et vähendada 
ebakõla kasutajate vajaduse ja lõpp-produkti vahel.
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1 TRL – technology readiness level. TRL 6 on määratud, kui tehnoloogia toimi-

mist on demonstreeritud asjakohases keskkonnas.
2 Smart dust – arupuru: hajussüsteem, mille osised koosnevad lokaalsest sen-

sorist ja võrgusõlmest, võimaldades koguda ja töödelda andmeid erinevates 
süsteemi asukohapunktides, samuti koondada andmeid keskseteks arvutus-
teks.

Kalvantula raadioseireprojekt
Mjr VEIKO DIEVES
projekti juht

aitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli 
koostöös viimastel aastatel arendatud 
tarkvararaadiosensorite projekt kood-
nimetusega Kalvantula on jõudnud 
esialgsete tulemusteni. Kalvantula pro-

jekti põhitegevusi viidi ellu aasta jooksul maist 2020 
kuni maini 2021. Projekti eesmärk oli arendada välja 
tarkvara raadiosensorite füüsilised komponendid, mil-
lega teha raadioeetri seiret, kasutades olemasolevaid 
antennilahendusi neid raadioantenne samal ajal kasu-
tavate raadiojaamadega. 

Kalvantula seadmed suudavad seirata raadioeetrit 
laias sagedusvahemikus ning edastada avastatud sig-
naale välisele rakendusele. Neid signaale analüüsides 
on võimalik teha kindlaks anomaaliad ning sidevõrgu 
vead ja puudujäägid. See võimaldab luua sideohvitseri-
del olukorrateadlikkust oma sidevõrgu seisu kohta ning 
avastada ja kõrvaldada sidevõrgu vigasid seire käigus, 
ilma vajaduseta korraldada sidevõrgu olukorra testimi-
seks sideõppusi.

Projekti Kalvantula prototüüpsüsteemi lõid Tartu 
Ülikooli arukate materjalide ja seadmete laboris Jaanus 
Kalde, Kalle-Gustav Kruus ja Erik Amor. Kalvantula pro-
jekti esimene etapp oli tehnilise hüpoteesi püstitamine. 
Kuna see oli juba kolmas sama laadi projekt Kaitseväe 
Akadeemia ja Tartu Ülikooli koostöös, kulus esmasest 
tehnilisest hüpoteesist esimeste prototüüpideni jõud-
miseks kõigest pool aastat. Juba 2020. aasta detsemb-
ris suutsime demonstreerida suuremat osa põhifunkt-
sionaalsusest, tõsi küll, eraldiseisvate funktsioonidena. 
Nendeks funktsioonideks olid avastatud signaalide 
märkimine ja lahterdamine sageduste kaupa ning kok-
kuviimine võrgugruppidega, signaalide tugevuse ja aja 
hindamine, avatud signaalide äratundmine ning vaja-
dusel järelhindamiseks audio salvestamine. 

Detsembrikuus toimunud esitluseks jäi lahenda-
mata suunamääramise funktsionaalsus, mille jaoks 
arendas projektimeeskond järgmise poole aasta jook-
sul välja algoritmi, mis on võimeline määrama suunda 
sagedusvahemikus 30–512 MHz. Samal ajal suuna-
määramise algoritmi arendusega täiustati ka proto-
tüüpsüsteemi ehitust lähemale tehnoloogilise valmidu-
se tasemele (TRL) 61. 2021. aasta mais demonstreeriti 

Kalvantula suunamääramise funktsionaalsust sel viisil, 
et kaks prototüüpsüsteemi seadet asusid kahel eri sõi-
dukil (kolme antenniga Kaitseväe maasturid GD 250) 
ning mõõtsid avastatud signaali suunda. Avastatud sa-
masageduslikud suunad kuvati kaardirakendusele.

TARKVARAARENDUSE LAI TÖÖPÕLD

Projekti riistvarakihi valmimise järel on võimalik ehita-
da jätkuprojektis tarkvarakiht, millega kasutaja saab 
kontrollida seadmete tööd ja andmetöötlusprioriteete. 
Kalvantula projekti käigus loodud süsteem on mõeldud 
toimima hajussüsteemina, nn arupuruna2, mida saab 
kasutada üle kogu lahinguvälja neil Kaitseväe sõiduki-
tel, millel on raadiojaamu korraga peal kaks või rohkem. 
Süsteem võimaldab tekitada olukorrateadlikkust raa-
dioeetris toimuva kohta. 

Kuna Kalvantula seadmed on tarkvaralised raadiod, 
mis koguvad raadioeetri kohta andmeid, nagu signaali 
sagedus, suund, aeg ja tugevus, siis on võimalik ehi-
tada nende andmete töötlemiseks mitmesuguseid 
kasulikke rakendusi. Näiteks rakenduse, mis mõõdab, 
kas kasutusel on parajasti põhi- või varu sagedused. 
See võimaldab sideohvitseridel olla teadlik sellest, 
millises järgus on üksuste liikumine põhi sagedustelt 
varusagedustele. Kui kombineerida mõõtepunktide 
koordinaate, signaalide suunda ja tugevust, oleks tei-
ne võimalik rakendus raadiolevimudelite täpsustamine 
peaaegu reaalajas. Nii saaksid sideohvitserid hinnata 
oma sidevõrgu seisukorda ning sidelevi ulatust erine-
vatest asukohapunktidest maastikul. Kuna Kalvantula 
seade mõõdab signaali väljumist kohalikust kasutata-
vast raadiojaamast, on võimalik luua ka rakendus, mis 
kontrollib raadiojaama töökorras olekut ning teavitab 
sellest nii kasutajaid kui ka võrkude peakasutajaid  
(sideohvitsere). 

Kokkuvõttes on Kalvantula süsteemile võimalik luua 
mitmesuguseid praktilisi rakendusi, mis suurendavad 
kasutajate olukorrateadlikkust raadioeetri kohta ning 
võimaldavad avastada enda raadiosüsteemide puudusi 
ja langetada otsuseid nende kõrvaldamiseks.
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Koostas SVETLANA GANINA, PhD
didaktika arendusjuht

Viis küsimust 2020/2021. õppeaasta 

PARIMA ÕPPEJÕU 
TIITLI SAAJATELE

1.  Kui meenutada õpinguid, milline õppija ja tu
deng Sa omal ajal olid?

2.  Mida pead õpetamises ja õppimises oluliseks?
3.  Oled saanud sel aastal parima õppejõu tiitli. 

Mis tundeid see Sinus tekitas?
4.  Kui mõtled oma õpetamise peale, kuidas Sulle 

tundub, mis läks õppuritele eriti korda?
5.  Mida oled ise viimasel ajal juurde õppinud? Kes 

või mis oli seejuures Sinu õpetaja?

Kolltn JANEK KESSELMANN
lektor

1.  2001. aastal Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumine oli 
mulle küllaltki lihtne, kuna avastasin ajateenistuses, et 
sõdur tahaks olla küll. Sõjakoolile edastasin riigieksami-
tulemused, tuli teha vaid kutsesobivusvestlus ning 
sooritada üldfüüsiline test. Minu kursuse ülem oli toona 
leitnant, praeguseks major Kaido Lusik. Tunnen, et ta 
andis mulle palju. Olen talle tänulik. Kaido hoiakud, 
mõned remargid, mida ta õppe ajal tegi, kuidas ta käitus, 
said mõni aasta pärast sõjakooli lõpetamist selgemaks. 
Kadetile ja ohvitserile on vaja eeskuju, kelle järgi hoiakuid 
kujundada. Vähem tähtis ei olnud ka kursuse veebli roll 
– meie kursusel olid kõik administratiivsed asjad paigas. 
Vanemveebel Veljo Saarniit hoidis meid toonuses, vajadu-
sel ka isikliku aja arvelt. Veljo tegevus ja suhtumine aitas 
mõista, milline võiks olla vanemallohvitser üksuses. Kaido 
ja Veljo moodustasid suurepärase kursuse juhtkonna.

2.  Nii õpetamisel kui ka õppimisel on võtmesõnaks huvi 
valdkonna vastu. Ideaalses maailmas tegeleb iga inimene 
sellega, mis temas kirge tekitab – pidev huvi tagab 
enesearengu. Mida vähem pakub õpetatav valdkond huvi, 
seda enam peab edukaks õppeaine läbimiseks kasutama 
tahtejõudu. Ja vastupidi. Õpetamise puhul on oluline sõ-
nastada väljaõppe eesmärk. Peab olema selge arusaam, 
kuhu õppiva koosseisuga jõuda tuleb. Kui fookus on 
olemas, siis on lihtne tekitada rada, mis viib eesmärgile. 
Tarvis on valdkonnapädevust, mis eeldab paratamatult 
huvi valdkonna vastu.

ÜLLE SÄÄLIK, PhD
lektor-suunajuht

1.  Kuna astusin ülikooli hiljem, juba töötava, lasterikka 
pere emana, olin ilmselt seetõttu ka pisut ebatavaline 
tudeng. Vähemalt 1990-ndate lõpus ei olnud tavapärane, 
et pereema ülikoolis õpib. Ühest küljest olin selle tõttu 
võib-olla rohkem õppimisele keskendunud. Mind kõne-
tasid laste arengu teemad, osalesin igal võimalikul juhul 
õppetöös ning puudumise korral viksisin kõik konspektid 
usinasti ümber. Koopiamasinad juba ikka olid, aga raha 
eest, ja raha mul väga ei olnud. Vaimustusin psühholoo-
giast. Võtsin mitu lisakursust, nii et ületasin ainepunktide 
normi. Sihikindlus ja jäärapäisus lõi mul ka millalgi sel ajal 
välja, sest inglise keelt ei olnud ma koolis õppinud, aga 
lugeda ja kasutada oli vaja just ingliskeelseid artikleid. 
Mäletan, et istusin Tartu Ülikooli raamatukogus, Silveti 
sõnaraamat ees, ja kirjutasin suurele lehele üksteise alla 
sõna kõik võimalikud tähendused, et mõistliku lauseni 
jõuda. Aga mingi kuivik-oivik ma ka ei olnud. Tegin ära 
suure osa tudengitempe: mõned peod, öised Toomemäe 

3. Parima õppejõu tiitli saamine oli suur üllatus – iseära-
nis seetõttu, et põhikursusega oli minu kokkupuude 
võrdlemisi põgus. Mulle tundub, et määravaks võis saada 
minu tegevus mentorina, mitte lektorina. Suur tänu teile, 
lugupeetud kadettkond, selle tunnustuse eest! Parima 
õppejõu tiitli taga on samuti meeskond, kelle hulka kuu-
luvad rambivalgusest eemal märkamatult tööd rassivad 
inimesed.

4.  Ma arvan, et õppuritele läheb korda see, kui nendega 
suhelda kui kolleegidega. On üsna tõenäoline, et igas 
klassis on keegi, kes on intellekti poolest õpetajast üle. 
Teadmiste puudujääki on lihtne kõrvaldada, võimet 
süsteeme hoomata ja ennast harida on raske arendada. 
Tuleb rääkida õppijatele oma valdkonnast võimalikult 
siiralt – nii, nagu sa tunned. Õpetaja on kohustatud siiralt 
ütlema „ma ei tea“, kui ta ei tea.

5.  On kange tahtmine nimetada inimesi, kellelt olen viimase 
paari aasta jooksul loodetavasti üht-teist (ära) õppinud. 
Kokkuvõetult ütleksin, et Kaitseväe Akadeemias tööta-
mise ajal on mul olnud õnn kokku puutuda väga heade ja 
professionaalsete inimestega. Olen teile kõigile tänulik!
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Kolltn TARMO KUNDLA
taktika õppetooli ülem-lektor

1.  Õpitulemustelt kuulusin alati kolme-nelja parema hulka. 
Tundides mõtlesin aktiivselt kaasa, aga küsimusi esitasin 
harva. Kodutööd olid tehtud hoolimata sellest, et tudengi-
elu õhtud venisid pikale.

2.  Ütleksin nii, et õppimine on oma olemuses õppija ja õpe-
taja vaheline individuaalne kahekõne. Selleks, et õppimine 
toimuks, peab õppijal olema sisemine motivatsioon tea-
da, mõista või osata midagi paremini kui enne. Õppejõud 
on siin pigem tingimuste looja ja tagant õhutaja. Aga see 
on võimalik ainult siis, kui õppejõud tunneb oma teemat 
nii teoorias kui ka praktikas ja on sisemiselt huvitatud 
selle edasiandmisest.

3.  Ilmselgelt on see suur tunnustus ja väga meeldiv tagasi-
side tehtud tööle. See innustab pingutama ja kindlasti 
mitte loorberitele puhkama jääma.

4.  Raske öelda. Olen alati rõhutanud, et ma ei jutusta õpi-
kuid ümber. Pigem peegeldan oma mõtteid ja kogemusi 
teooria taustal, et saada õppurid kaasa mõtlema ja 
arutama. Võibolla just mõtlema ärgitamine ongi see, mis 
on enamikule sobinud. Pettunud on kindlasti need, kes 
ootavad klassikalist loengut ja konkreetseid vastuseid.

5.  Ma õpin kogu aeg midagi uut. Mu õpetajad on kõik, kes on 
mu ümber: kaaslektorid, kolleegid väeosades, kadetid- 
kuulajad klassiruumis, aga ka pereliikmed koduses elus. 
Üksi võib kabineti vaikuses raamatuid lugeda ja mõtteid 
mõlgutada, aga arutelusid, vaidlusi, katsetusi, refl eksioo-
ne ei asenda miski. Olen seda usku, et nende tegevuste 
käigus toimubki see päris õppimine.

hulkumised ja laulmised, nii Pirogovi juures õllejoomised 
kui ka Kaarsilla kaare ületamise …

2.  Vist kõige enam üksteise väärtustamist, üksteise vää-
rikuse hoidmist, ja seda nii õppijate kui õpetajate poolt. 
Et igaüks annaks panuse, et see protsess, millesse me 
mingil põhjusel kokku oleme sattunud, tuleks välja üht-
aegu võimalikult kasulik ja nauditav. Et aktsepteeritakse 
üksteise ekslikkust, ollakse mõistvad ja mõeldakse koos 
lahendusi. 

3.  Vastuolulisi … Muidugi on väga ergutav ja toetav mõelda, 
et keegi on su pingutust märganud. Eriti kuna akadee-
miasse tööle tulles mõistsin ja aktsepteerisin täiesti en-
nast kui pisut nagu võõrkeha selles Kaitseväe keskkonnas 
– tsivilist, pedagoog … Seega ei hellitanud mingeid lootusi 
tunnustust saada. Pigem pidasin vaikselt pöialt, et päris 
ära ei tõrjutaks, et suudaksin seda keskkonda ja inimesi 
mõista ning panustada, kus vaja. Teisalt on aga iga tun-
nustusega kaasas ports vastutust: nüüd on latt nii kõrgel, 
kas suudan nii jätkata? Või siis ka hirmu, ega see paksu 
verd ei tekita … Aga vist ei tekita, ma loodan. Kollektiiv on 
ju meil lahe! 

4.  Tundumise peale ma lootma ei jääks. Saan lähtuda 
sellest, mida olen õppuritelt tagasisidest teada saanud. 
Erinevaid gruppe õpetades on sagedasti ära märgitud õp-
petöö aktiivsust, mõtlema panevaid küsimusi ja harjutusi 
nii, et õppetöö tundub õppija jaoks kulgevat kiirelt ja põ-
nevalt. Ka energilisust õpetamisel ning „kaasa mõtlema 
ja tegutsema panemist, isegi kui ei olnud kursuse alguses 
üldse motiveeritud kaasa tegema“. Vahel on ära märgitud 
ka vastutulelikkust, paindlikkust probleemide korral. 

5.  Minu viimaste aastate siht ongi olnud mõista seda kesk-
konda, süsteemi, neid inimesi ning nende ootusi ja hirme. 
Selles vallas olen õppinud väga palju, kuidas keskkonna 
eripärad võivad hakata mõjutama inimese mõtlemist, 
õpivõimet ja -tahet. Olen jõudnud äratundmisele, et 
juhtimisel ja õpetamisel on päris suur ühisosa. Seega 
hariduspsühholoogia pagasiga juhtimise teemasse sise-
neda on täiesti võimalik. Mis oli minu õpetaja? Kogemu-
sed, korduvad nii väga positiivsed kui ka emotsionaalselt 

rasked kogemused, mida kolleegid aitasid ventileerida 
ja superviseerida ning nendest kasulikke järeldusi teha. 
Kes? Väga paljud väga hoolivad ja toetavad inimesed, 
nagu Tanel Otsus, Sulev Raudsepp, Antek Kasemaa, Aarne 
Ermus, Andri Harkmann, Svetlana Ganina ja muidugi palju 
innustavaid õppureid. Nii minu tänu kui ka suur osa mu 
tunnustusest kuulubki neile! 

Tänavused parimaks 
valitud õppejõud said 
oma kristalse meene 

kätte õppeaasta ava
aktusel 1. septembril 
Kaitseväe Akadeemia 

aulas
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RAAMIDEST 
VÄLJA MÕELDES, 
eelkõige mereväe noorem-
ohvitseride väljaõppe kontekstis

„Don’t fight the settings!“ on kuulnud igaüks, kes on osalenud suu-
remal õppusel. Olen vahel vastanud, et Eesti ohvitserina olen ma ko-
hustatud setting’utega võitlema, sest päris sõjas on need kõik minu 
vastu ja reeglite järgi mängides mul võiduvõimalust ei ole. Muidugi 
ei tähenda see vaenlase kaardi pealt ära mõtlemist, vaid võimaluste 
leidmist tema võitmiseks. Seda, et taktikaliste kaotuste kiuste on 
võimalik sõda võita, tõestas hiljuti Taliban. Iseasi, kui palju rõõmu 
see võit Afganistani rahvale toob. 
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Kptltn TAAVI URB
vanemstaabiohvitser, NATO mereväejuhatus 
(MARCOM HQ)

astaid tagasi korraldati sõjakoolis kur-
sustevaheline orienteerumisvõistlus. 
Orienteeruti lahinguvarustuses rogaini 
meetodil: kindlaks määratud aja jooksul 
pidi iga võistkond võtma oma valikul eri-

neva väärtusega punkte, paremusjärjestuse määras 
punktisumma. Kooli ja kursuste juhtkonnad moodus-
tasid eraldi võistkonna. Pärast võistlust selgus, et osa 
võistkondi oli saatnud punkte võtma kõige paremad 
jooksjad ja orienteerujad, aga nõrgemad olid jäänud 
neid kuhugi ootama. Kooli ülem sai väga pahaseks ja 

tühistas võistluse tulemused. Olen sellele juhtumile 
palju mõelnud. Kooli ülemal oli muidugi õigus: kui hin-
nati orienteerumisoskust ja vastupidavust, käitus osa 
võistkondi ebasportlikult. Aga võibolla oli kadettidelgi 
õigus või vähemalt ei teinud nad teadlikult sohki, sest 
nende meelest hinnati ka nutikust ja nad ei eksinud ot-
seselt ühegi välja kuulutatud reegli vastu.

Ma usun, et probleem tekkis sellest, et kooli juht-
kond ja kadetid mõistsid orienteerumisvõistluse ees-
märki kardinaalselt erinevalt: ühtedele oli see sportlik 
mõõduvõtt, aga teistele lahendamist vajav ülesanne. 
Raamidest välja mõeldes on väga oluline mõista ees-
märki. Kui üksus harjutab varitsust, aga „vastane“ on 
nii nutikas, et valib hoopis teise tee või hiilib varitse-
jate selja taha, jääb väljaõppe eesmärk saavutamata. 
(Aga see ei tähenda, et vastutegevus ei võiks harjuta-
va koosseisu elu kiire reageerimise ja agressiivse te-
gutsemisega keeruliseks teha.) Samuti jääb eesmärk 
saavutamata, kui rünnakukäsu saanud ülem otsustab 
eesmärki mõistmata „nutikalt“ kaitsesse jääda või 
hoopis teist objekti rünnata.

Oma ajateenistuse keskel sattusin Paljassaarel 
noorterühmade esimesele väliharjutusele vastutege-
vust tegema. Kuna noored meie enda arust ülikavalalt 
üles seatud varitsusse sisse ei jooksnud (ehkki olime 
neile jäljed ette ja suure lõkke üles teinud, et nad ikka 
teaks, kuhu minna!), pidime improviseerima ja rühm 
pudenes jagude kaupa laiali. Järgnes segu väike-
üksuste taktikast, luurekast ja kaosest. Hanitasime 
noori igat moodi. Teravmoonaga oleksime nad kõik 
ja ilmselt ka mõned enda omad maha tapnud. Meil 
oli väga lõbus ja noortel oli vist ka tore, sest neile jäi 
mulje, et meie kogu aeg eemaldusime ja järelikult olid 
nemad võidumehed. Kas mingid väljaõppe eesmärgid 
saavutati, ma ei tea, sest eelmisel sajandil seda keegi 
ajateenijatele selgitama ei vaevunud.

Selleks, et reegleid edukalt rikkuda või isegi reeglite 
järgi mängida, tuleb neid tunda, muidu võib rumalas-
se olukorda sattuda. Mõnigi enda meelest raamidest 
välja mõtleja möllab tegelikult üsna kitsaste raamide 
sees, sest ta ei tea, kus ühed või teised raamid asuvad. 
Muu hulgas jäävad füüsika, geograafi a ja muud fun-
damentaalsed faktid kehtima ka siis, kui neid eitada. 
Raamidest ja reeglitest tuleb aru saada ka koostöö-
võime pärast. Kui kõik on ainult isemõtlejad, muutub 
igasugune koostöö keeruliseks ja läbirääkimised väga 
pikaks. Ühise mõistmise annab kas kogemus või ha-
ridus.

MEREVÄEKADETTIDE TEHNILINE MAAILM

Nikolai Reek on kirjutanud: „Et mõistet saada ratsa-
väest, on eeskätt tarvis tundma õppida hobust; et 
suurtükiväest aru saada, on eeskätt tarvis tundma 

Mereväekadettidelt eeldatakse oma 
ainese põhjalikku praktilist tundmist. 
Mereväe baaskursuse lõpuharjutusel 

õpitakse kõiki meremehele merel 
ellujäämiseks vajalikke oskusi
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 V I I D E
1 Reek, Nikolai 2015. Sõjateaduslik testament. Seene, Andres (koostaja ja ees-

sõna autor). Tartu: Ilmamaa, lk 40.

õppida suurtükkide omadusi; et tehnilistest väge-
dest mõistet omada - on tarvis tunda lahingujõu-
vankrite (tänkide), soomusrongide, lendmasinate ja 
muude hävitusabinõude omadusi, sest ei ole ratsa-
väge ilma hobusteta, suurtükiväge ilma suurtükkide-
ta, tehnilist väge ilma tehniliste hävitusabinõudeta. 
Et aga aru saada jalgväest, on eeskätt tarvis tundma 
õppida inimest, sest inimene on jalgväe alus, sõjariist 
on tema abinõu.“1 

Merevägi on tehniline väeliik. Maaväes on peamine 
vahend inimene, kuid mereväes on selleks laev kõigi 
oma mehhanismidega. Lisaks tuleb õppida tundma 
inimese jaoks ebaloomulikku merekeskkonda. See eri-
nevus pole niivõrd põhimõtteline, kuivõrd tingitud eri-
nevatest rõhuasetustest: army equips the man, navy 
mans the equipment. Seepärast tuleb ka mereväelas-
te väljaõppel lähtuda teistsugustest eeldustest. 

Pedagoogi või kasvataja roll on mereväes väiksem 
kui maaväes. Ajateenijaid on laevadel vähe. Noorem-
ohvitser peab saama hakkama olukorraga, kus tema 
kaadriallohvitseridest alluvad tunnevadki oma vald-
konda temast paremini. Tehnilised ja protseduurilised 
oskused on olulisemad taktikalistest või juhioskustest. 
Enne komandöriks tõusmist mereväe nooremohvitser 
taktikaga ei tegele, vaid tegutseb tehnilisel või prot-
seduuride tasandil, kus on objektiivselt õiged ja valed 
vastused ning taktikalisele loovusele vähe ruumi. 

Kui mereväeohvitser on halb juht, ei tegutse mees-
kond nii hästi, kui peaks. Kui ta aga ei oska navigee-
rida või tehnikat kasutada, lõhub ta laeva ära enne, 
kui meeskonna teovõime mingit mõju avaldab. Eriti 
olulised on tehnilised oskused ja tehniline taip üldiselt 

just tehnika erialal. Ma väidan, et seoses kogu Kaitse-
väe tehnilisemaks muutumisega on mereväe tehnika-
ohvitserid väärtuslik vara kogu Kaitseväele. Nende eri-
alaste oskuste omandamisele peab jääma piisav osa 
väljaõppe mahust, vajadusel muude õppeainete arvel.

Harjuda tuleb omapärase töökeskkonnaga, kus 
meri on avar, aga laevaruumid kitsad; ilm ja asukoht 
on iga päev uued, aga laevarutiin ja näod ümberringi 
samad; kõik kõigub ja müriseb, aga katus on pea ko-
hal ja neli korda ööpäevas pakutakse sooja toitu. Seda 
kõike saab kogeda ainult praktika käigus. Seepärast 
on meresõidupraktika mereväeohvitseride väljaõppes 
väga oluline. Üks päev laeval on väärt vähemalt kahte 
klassis. Muidugi eeldusel, et praktika on mõtestatud 
ja kadetiga laeval tegeletakse. Erinevate praktikate  
läbiviimine on laevade jaoks suur koormus ja vähe-
malt lähitulevikus pole tõelist õppelaeva loota. See ja  
õppeaja pikkus seavad oma piirid (nt mereakadeemias 
saadakse tüürimeheks viie aastaga, meie püüame 
teha meremehe ja ohvitseri kolme aastaga). Õnneks 
on laevastikus mõistetud, et tänane praktikant on 
homne meeskonnaliige ning neile pööratakse piisavalt 
tähelepanu. 

Tundub, et Eesti kaitseväelased ei ole kuigi usinad 
eeskirju ja juhendeid kirjutama. Väga palju tehakse pa-
rima praktika alusel „nii, nagu alati on tehtud“. Ka sel-
lepärast on vaja mereväekadetid võimalikult varakult 
ja tihti mereväkke saada, et neil tekiks arusaam „me-
reväe tegelikkusest“, ühine mõtlemine ja taustsüs-
teem. Kahjuks ei ole akadeemias enam kursuseülema 
institutsiooni, kes oli samuti eeskuju ja teenäitaja. 
Praeguse mentori võimalused on selleks väiksemad. 
Selle eest, et mereväelased liiga oma suunas ei kas-
vaks, hoolitseb juba ülejäänud akadeemia.

Akadeemia on näinud palju vaeva, et muuta õppe-
keskkond akadeemiliseks-ülikoolilikuks ja õppuri-
sõbralikuks. Võibolla oleme sellega isegi liiga kaugele 
läinud. Igapäevateenistus ja ammugi mitte sõda ei ole 
aga õppuri- või ohvitserisõbralik. Alati leidub tuimi aja-
teenijaid või ebamugavaid olukordi, kus tulemuse saa-
vutamiseks on vaja kasutada kogu oma tahet ja ener-
giat. Rääkimata veel sõjast, kus vastane kogu jõust 
igale su plaanile vastu töötab. Ma ei ole kindel, kas 
õppurisõbralik keskkond on see, mis kasvatab kõige 
paremal moel tahet vajadusel läbi betoonseina minna 
ja vastase käest võit küünte ja hammastega ning kui 
vaja, ka alatuid võtteid kasutades ära rebida.

Niisiis: fight the settings ja mõelge raamidest 
välja, aga saage aru, mis on eesmärk ja millised on 
raamid.

Mereväelane peab õppima peensusteni tundma laevaelu 
rütmi ja oma aluse tehnilisi omadusi. Nooremleitnant 
Indrek Kuusk mereväe põhikursuse viimasel õppeaastal 
õppusel Open Spirit 2021
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VANEMVEEBEL OTSUS. 
Tanel Otsus

Kohtume vanemveebel Tanel Otsusega intervjuuks Kaitseväe Aka-
deemia peamaja ruumis, mida vanad olijad teavad nimega Kabel, 
pealtvaatajateks tosin kolleegi ja kaameramees. 

SVETLANA GANINA, PhD
didaktika arendusjuht

ui ma lähenesin Tanelile intervjuu tege-
mise jutuga, oli tema esimene imestu-
nud küsimus: „Miks minuga?“ Vastus 
oli: „Meil on inimesi, keda tunnevad 
kõik. Aga meil on väga vähe inimesi, 

kes tunnevad kõiki teisi. Julgen väita, et Sa oled ai-
nuke, kes tunneb hästi paljusid inimesi meie akadee-
mias, kaasa arvatud õppureid. Ja mitte ainult nime- ja  
nägupidi, vaid Sa tunned nende sisemust.“ 

Tanel, tean, et Sinu teekonda võib nimetada 
„metsast akadeemiasse“. Milline oli Su kokkupuude 
Kaitseväega? Ja kuidas Sa akadeemiasse sattusid?
Pärast põhikooli lõpetamist avanes mul võimalus õp-
pida Rootsis vahetusõpilasena metsatehnikuks. Keelt 
ma hästi ei osanud ja tegelikult oli jube raske, aga koju 
ma ei põgenenud. Pärast lõpetamist aastal 1996 läk-
sin ajateenistusse sõjaväepolitsei rühma Lahingukoo-
lis. 1999. aastal käisin missioonil Kosovos, tollel hetkel 
oli hirmsasti vaja sõjalist kogemust. Lõpuks muutis 
see mind Inimesena. Ja aastal 2000 suunati mind appi 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppeosakonda. 
Kaitseväe Akadeemias olen olnud juba 21 aastat.

Sa oled töötanud siin akadeemias hästi värvikate 
inimestega. Meenuta palun mõnd kentsakat lugu, 
mis on seotud Sinu töökaaslastega. 
Aastate jooksul on siin nii palju asju toimunud. Kind-
lasti üks värvikamatest inimestest on staabiveebel 
[Koit] Vunk, kellega olime koos 16 aastat. Veeblid 
[Andri] Harkmann ja Vunk võtsid mind siin vastu. Nad 
panid mu klassi kinni ja lasid mul relvatundi ette val-
mistada ja neile läbi viia. Ja seda ma mäletan päris 
hästi: mina valmistusin tunniks ja nemad tulid mingi 
aja pärast. Ma ei jõudnud esimesel päeval kaugemale 
kui „Tere!“, sest kõik oli halvasti: küll ma ei olnud valvel, 
küll mu hääl ei olnud hea, küll olid käed valesti, ja nad 
vist täitsa nautisid seda relvatundi. (Naerab.) Arvan, 
et ma jõudsin äkki sissejuhatuseni, aga tükk aega läks 
tunni alguse protseduuridele. 

Kunagi tahtis üks kolleeg õppeaine „Rahuajal“ 
admi nistreerimise raames õpetada distsiplinaarjuurd-
luse tegemist ja palus meil anda õppuritele uurimis-
materjali. Mõtlesime, et lihtsalt rääkimine oleks igav, 
ja otsustasime näitlikustada. Huvitav oli teada saada, 
mis sellest saab. Nii ma viskasin pudeli vastu seina pu-
ruks, siis leidsin ühe katkise kuvari ja siis me vanem - 
veebel [Andres] Palliga röökisime – uks oli lahti – teine- 
teise peale. Mõte oli jätta mulje, et seal toimus jooming 
ja kaklus ning selle põhjal saaks harjutust läbi viia. Mu-
reks oli aga see, et keegi inimestest, kes mööda kori-
dori käisid, ei julgenud meid üles anda. (Muigab.) Ja 
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siis väitsid kõik, et mitte midagi ei juhtunud, kuigi nad 
teadsid, et midagi juhtus. Ja see õppetöö läks tegeli-
kult natuke lörri. Lõpuks meid kuulati küll üle, aga päris 
eesmärki see ei täitnud. 

Sinu peres on praegu viis liiget: Sina, abikaasa ja 
lapsed – neid on kolm. Sa oled olnud isa rollis juba 
kaheksa aastat. Mida on Sulle õpetanud Su lapsed?
Olen õppinud neilt lapseks olemist – kui on vaba het-
ke, siis saan mängida. Enne seda olin tõsisem. Män-
gime peitust, sõda, nukkudega, olen olnud beebi. 
Kunagi ammu ei sallinud ma lapsi, nad olid tüütud. 
(Naerab.) Kui läksin kuhugi, elasid võõrad lapsed 
mul seljas ja selle tõttu mulle lapsed ei meeldinud. 
Teine asi oli, et teenistuse kõrval oli raske lapsi saa-
da. Alan Christopher Sheppard ütles mulle kunagi, 
et enne ei ole mõtet peret või lapsi saada, kui oled 
35-40 kanti. Tegelikult hoidsin ma sellest päris hästi 
kinni. Esimese lapse saamise ajal olin 37. Ja nüüd on 
kõik nii teistmoodi, see on kuidagimoodi parem. Nüüd 
tuleb leida aega töölemineku jaoks. Enam ei saa siin 
istuda õhtuni kadettidega aknalaua peal.

Kui rääkida aga Sinu enda lapsepõlvest, siis 
meenuvad mulle sellised sõnad nagu terroriakt ja 
riigipööre. Kõnele palun sellest.
Kui olin kuuene, oli selge, et tahan saada kas sõja-
väelaseks ja meremeheks või siis midagi metsaga 
seoses. Aga pidin hoopis käima lasteaias, mis oli mul-
le väga ebameeldiv koht. Käisin internaatlasteaias 
(esmaspäevast reedeni), ja mis seal toimus, see ei 
olnud just kõige lõbusam. Viimasel lasteaiapäeval 
läksime sõbraga poodi, ostsime kummiliimi ja läksi-
me lasteaeda põlema panema – päriselt. Ja seda ma 
nimetan terroriaktiks, just sellepärast, et see oli pla-
neeritud, ja oli planeeritud väga üksikasjalikult. Me läk-
sime sinna, määrisime seina liimiga, viisime välja kõik 
lapsed koos nende asjadega. Aga kasvatajad olid oma 
ruumis kohvipausil ja nemad pidid sinna jääma, sest 
nad olid väga halvad. Puudu jäi tikutõmbamine, kui me 
täiskasvanutele vahele jäime. Siis olid vist minu elu kii-
reimad jalad, aga kahjuks telefon oli kiirem – ema-isa 
ja sõbra vanemad võtsid meid juba avasüli vastu. Nii 
sain ma läbi küla vitsaga ja kodus veel rihmaga. Tollel 
ajal oli see veel normaalne. Annan endale siiamaani 
aru, et see ei olnud päris õige. 

Veel meenub mulle 1991. aasta august, kui olime 
teiste poistega Keeni kandis Reinukese järves ujumas. 
Nägime, et meile läheneb lahingumasinate kolonn 
(nagu hiljem selgus – Pihkva polgu omad). Nad pea-
tusid ja küsisid viisakalt meie käest, kas siit tohib vett 
võtta, sest mootorid kuumenevad üle. Mina vene keele 
oskajana suhtlesin nendega ja aitasime poistega neile 
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vett tuua. Pärast küsisin ka, kuhu nad sõidavad, ja vas-
tuseks oli: „Mässu maha suruma.“ Paar päeva hiljem 
saime teada, et toimus riigipööre. (Muigab.)

Teame Sind väga tööka ja toetava kolleegina, kes 
on alati abi ja nõuga kõigi jaoks olemas. Mõne uue 
inimesega rääkides Su nime mainides kuuleb: „Aa, 
Otsust ma tean!“ Kui rääkida aga Sinust endast – 
mis on see, mis Sind praegu töö juures rõõmustab ja 
mis kurvastab?
Jah, olen vanem kui Kaitseväe Akadeemia muuseum. 
(Muigab.) Töö on minu jaoks asi, mis peab olema.  

Vahet ei ole, kas see on see töö, mida teen palgalisena 
siin või kodus, aga ma pean kogu aeg saama midagi 
teha. Tööl on iga päev tegelikult rõõmustav. Eelkõige 
rõõmustavad mind inimesed, kellega teen koostööd. 
Ja veel see, kui näen, et sellest, mida olen teinud, on 
midagi kasu. 

Kurbust tekitavad liiga enesekesksed inimesed: 
„Mina tahan, mina ei saa, minule ei meeldi, minule teh-
ti liiga, …“. Mulle meeldivad avatud inimesed, vähemalt 
tööalaselt avatud. Olen suhteliselt kinnine, see rääki-
mine siin on minu jaoks väga-väga raske. Aga töös ma 
proovin olla nii avatud kui vähegi võimalik. Ma näen 

Vanemveebel Tanel Otsus 
oma töökeskkonnas, 

taustal akadeemia 
väljaõppeplaanid
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 K O M M E N T A A R I D

KOLLEEGID VANEMVEEBEL  
TANEL OTSUSEST
Kolltn TÕNIS VAU
taktika õppetooli jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi lektor

Minu jaoks on olemas kaks üsna erinevat 
Tanelit. Üks on selline, võiks ütelda, tüüpili-
ne allohvitser, keda huvitavad ja kõnetavad 

detailid igas asjas, mida ta ette võtab. Süvenedes talle 
antud ülesandesse, võib ta selles leida hulga mõjureid, 
millega tegeleda, ning lahendada seeläbi talle püstitatud 
ülesande vägagi omapärasel moel. Seejuures ei jäta ta 
midagi ebameeldivat enda teada, vaid tõstab selle alati 
esile. Teine Tanel on rõõmus ja elu nautiv. Tänu tervele 
huumorimeelele suudab ta kõiksugu jamadest üpris 
tervelt välja ujuda. Viimast on ta võimeline süstima ka 
kamraadidesse. Nii mõnelegi on ta jätnud oma mitte just 
tavapärase huumorimeele tõttu pisut kentsaka mulje, 
aga päeva lõpuks on tulemus maksev. Oluline nende kahe 
Taneli puhul on see, et ta on hea ja vastutulelik inimene. 
Temas peitub – ehk kaitseväelasele mitteomaselt – palju 
lihtsat inimlikkust, mida ei pruugi esmapilgul tajuda.

Stvbl ANDRI HARKMANN 
Kaitseväe Akadeemia veebel

Tanelist rääkides peab ära märkima meie tutvumise. 
Nimelt Tanel läbis ajateenistust endises Kaitseväe 
Lahingukoolis ja mina olin seal instruktor. Pidime 

harjutuste ja õppetundide jaoks sel ajal harjutuskäske ja plaan-
konspekte tegema ning arvutid olid alles meile jõudmas.  
Tanel aga valdas arvutit minust paremini. Ja juhus viis meid 
kokku nii, et ta trükkis minu ette antud teksti arvutisse. Nii me 
istusime kantseleis, veebel Harkmann etlemas ja reamees- 
nooremseersant Otsus seda kirja panemas, mitu tundi … 

Kui kohtasin teda juba 1999. aastal Tartus, kuhu me 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega Tallinnast kolisime, 
oli selge, et tahan teda oma instruktorite meeskonda. Just 
tehnilise täpsuse ja kohusetundlikkuse pärast, mida olen 
oma teenistuses alati kõige tähtsamaks pidanud. Mõne aasta 
pärast oli ta juba nii tugev instruktor, et nägin teda enda 
järeltulijana instruktorikursuse läbiviijana. Nii ka läks. Tanel on 
noor mees, kes püüab ennastsalgavalt kõiki aidata. Tehes tihti 
sellega karuteene inimkonnale, loe: akadeemiale, Kaitseväele, 
kolleegidele, õppuritele … Tema kavatsused on olnud ja jäävad 
alati olema üliõilsad. Tanel on hea kolleeg ja koots1. On hea, et 
ta on akadeemias paljusid mõjutanud. On aeg, et ta mõjutaks 
veel Kaitseväes meie uut generatsiooni, ning selleks (hinges 

ennast tegelikult klienditeenindajana – see tähendab, 
et mul ei tohi olla oma tujusid ja tundeid, sest teie kõik 
olete kliendid. Te tulete minu juurde ja ma proovin teid 
aidata – minu eesmärk on aidata, seega minu tunded 
on teisejärgulised. Kahjuks olen muutunud siin majas 
omamoodi Google’iks. (Naerab.) Selle asemel, et infot 
otsida, tullakse minu juurde küsima. Ja see segab mul 
tööülesannete täitmist. Küsitakse, et miks sa ei keel-
du. Aga kui sa oled juba seda teed läinud, siis on väga 
keeruline ära öelda, kui inimene tuleb ja eeldab, et ma 
tean vastust. Ja tegelikult ma tean. Kuidas ma seda 
siis ei ütle?

Oled üks esimestest akadeemia mentoritest – kuidas 
see juhtus ja mida see Sulle andis?
Kuidas asjad siin majas juhtuvad? Nele Rand, Svet-
lana Ganina, Andri Harkmann – need on inimesed, 
kes tõmbavad mind kogu aeg mugavustsoonist väl-
ja. Mentorlusega oli ka nii, et aastal 2011 ütlesid 
sina mulle, et tänu mu isikuomadustele võiks saada 
minust mentor, ja ma läksin koolitusele. Mentorite 
koolituse lõpetuseks, koolitaja Angi Malderez palus 
meil kirjutada kirja iseendale: millisena me ise näeme 
ennast mentorina aasta pärast. Korjas kirjad kokku 
ja saatis need meile aasta pärast Inglismaalt tagasi. 
Mina ei julgenud seda kirja lahti teha, hoidsin seda 

oma kuus aastat. Ja kui lõpuks lahti tegin, siis sel-
gus, et kõik plaanid olid täide läinud: olin tegutse-
nud mentorina ja teinud mentorite kogu. Kusjuures 
ma olen seda kirja kirjutamise võtet ise kadettidega 
kasutanud. See oli viimane kursus, keda ma õpeta-
sin, siis saatsin ka neile aasta hiljem. Aga pole ühtegi 
vastust saanud. 

Sa olid hea instruktor, Sind valiti mitu korda 
parimaks õppejõuks. Kas igatsed õpetamist taga? 
Ja kuidas instruktorist planeerija sai?
Aeg-ajalt tunnen õpetamisest puudust, aga kui ma 
näen õppurite vähest õpimotivatsiooni, tunnen, et ka 
minu säde või entusiasm on kusagile ära kadunud. Ma 
lõpetasin õpetamise, sest ei jaksanud enam nende 
eest tööd teha: kogu aeg motiveeri ja motiveeri. Usun, 
et instruktorid saavad aru, millest ma räägin. See, et 
minust sai planeerija, oli juhus ja inimeste mõju. Ma 
jäin teise lapsega lapsehoolduspuhkusele ja kui tulin 
tagasi, nõustusin Koit Vungi soovitusel proovima kätt 
õppeosakonna planeerimisjaoskonnas. Lubasin, et 
teen kolme aastaga korda kõik asjad, mis on katki.

Tanel, oled täitnud Kaitseväe Akadeemias viimasel 
ajal väga erinevaid ülesandeid, ka neid, mis on 
koloneli tasemel. Kui Sul oleks võimalik kaasa lüüa 
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 V I I D E
1 Tuletatud ingliskeelsest sõnast coach – arengu-, suhtlustreener, arengu-

nõustaja, -toetaja; terapeut; koots.

nuttes) sooviks, et ta läheks nüüd edasi, nii kaitseväelise 
karjääri kui ka tema enda seisukohalt. Tanel, jään Sind alati 
toetama, küsi ainult …

Mjr MARIO LEMENTA
Scoutspataljoni staabiülem

Minu mälus on Tanel aastast 2004, kui õppisin 
kadetina Kõrgemas Sõjakoolis. Tanel oli noore 
veeblina meie õpetaja instruktorikursusel ja viis 

läbi relvaõpet. Teiste kogenud veeblite kõrval jättis ta tookord 
küllalt ebakindla, aga samal ajal sümpaatse mulje, sest oli 
näha, kui palju ta oli pingutanud, et tunnid oleksid hästi ette 
valmistatud ja läbi viidud. Üle kümne aasta hiljem ristusid 
meie teed uuesti, seekord kolleegidena Kaitseväe Akadeemias. 
Mulle avaldas sügavat muljet tema tahe panustada paljudes 
erinevates valdkondades, millega oli akadeemias võimalik 
kokku puutuda, sh tegutsemine mentorina. Tanelit iseloomus-
tabki tema töine pühendumine ja äärmiselt toetav suhtumine. 
Vahel tundus, et ta on inspireeritud Hollywoodi filmist „Yes 
Man“, sest „ei“ ütlemine ei tule tal kuidagi välja. Tanel tunnis-
tas mulle ühel omavahelisel vestlusel, et talle väga meeldib 
teha kõike, mida ta teeb. Päeval olla nagu kangastelgede 
operaator ja õhtul, töövälisel ajal sättida nt klasse korda ning 
hoolitseda selle eest, et järgmine päev oleks õpilasel kõik ole-

mas. Nii palju kui mina tema töökaaslasi tunnen, imestavad 
kõik, kuidas ta seda jõuab. Ilmselt ammutabki Tanel jõudu 
tegevustest, kus saab teisi teenindada ja olla olemas ees-
kujuga, näidates, et kõik on võimalik. 

Vbl SULEV RAUDSEPP
juhtimise ja pedagoogika õppetooli pedagoogika suuna õpetaja

Vanemallohvitser on Kaitseväe mõistes struk-
tuuri selgroog. Tanel Otsus on pika kogemusega 
vanemallohvitserist tegevväelane ja arvan, et ta 

on KaitseVäe Akadeemia Aju Tüvi (KVAAT). Kiire olukorras 
kohanejana ja rahuliku olemisega genereerib ta peaaegu 
kõigile probleemidele lahendused. Akadeemias teavad 
kõik, et kui sul on probleem, mine Taneli juurde. Tanel teab, 
kuidas ja mida sa tegema pead, ja enamasti lööb ise käed 
külge, olgu see siis laskemoona vedu keldrisse, mööbli 
kolimine või hoiakutega seotud metatasandi teema. Kui 
aga juhtub, et oled ise oma probleemides süüdi ja pead 
ennast muutma, siis Tanel ütleb ka seda, jäädes osavõtli-
kult diplomaatiliseks. Ta oskab enda üle naerda, on peene 
huumorimeelega ja teab rohkem, kui välja näitab.

Kaitseväe väga kõrgel tasemel, millised oleksid Su 
kolm esimest otsust?
(Muigab.) Minu kolm esimest „Otsust“ on kodus. Kui 
rääkida tõsiselt, siis paneks kõik korraks pausi peale. 
Tundub, et alumine ja ülemine pool on omavahel nii 
lahku kasvanud, et ei teagi, kuidas meil asjad käivad. 
Teine otsus oleks seotud personaliga – teeksin nii, et 
inimesed ei liiguks suvalistele ametikohtadele suvalisel 
ajahetkel, vaid igaüks peaks ikkagi mingisuguse spet-
sialiseerumise läbi tegema. Oma liini pidi arenema. Ja 
kui nüüd fantaseerida, siis tahaks, et inimesed üldiselt, 
mitte ainult Kaitseväes, saaksid sellest tohutust enese-
kesksusest üle. Olen hästi väsinud, et paljud räägivad 
ainult minavormis: „Mina tulen, mina teen paremaks, 
mis tuleb pärast mind – vahet ei ole. Kõik, mis on siin, on 
hästi. Kõik, mis on seal – halvasti. Homme lähen sinna, 
on siin kõik halvasti ja seal kõik hästi.“ Kogu aeg peavad 
nad end teistest paremaks pidama. See häirib mind. 

Sa rõhutad alati, et ei oska midagi, aga teed. Kust 
Sa oma oskused saad? Mõne aja eest läksid õppima 
kutsekooli võrgutehnikuks. Mis sundis Sind tegema 
just sellise valiku ja kui palju Sa sellest, mida seal 
õppisid, nüüd oskad?
Tegelikult ka ei oska mitte midagi. (Muigab.) Ma lihtsalt 
teen asju ja kui ma ei oska, siis uurin, kuidas teha – 

see on vist minu jäärapäisus. Näiteks ei teadnud ma 
mitte midagi väljaõppe planeerimisest, aga tuleb teha. 
Ja siis tegevuse käigus õpin, eksin ja nüüd juba tean ja 
teen arvatavasti paremini, kui enne tehti, ja nii on iga 
asjaga. Kutsekooli ühe aasta õpingud lõpetasin cum 
laude, aga tegelikkuses kahtlen oma oskustes. Kui tu-
leb tegutsema hakata, eks siis oskan päriselt. Õppima 
läksin sellepärast, et see ala huvitab mind. Ja vaadates 
oma teenistusstaaži, tuleb mõelda ka tuleviku peale.

Tunnen Sind väga abivalmi inimesena, Sa oled kõigi 
meie jaoks alati abi ja nõuga olemas. Kust see kõik 
tuleb? Me peame võtma Sinust eeskuju, see on 
nii hea – pakkuda teistele abi. Ma tean, et Sulle ei 
meeldi komplimendid, aga see oli kompliment.
Sellest ma sain aru küll. (Punastab.) Mina ei tea, kust 
see kõik tuleb. Võib-olla sellest, et kui kunagi ise abi 
vajasin, siis keegi ei aidanud ja tuli endal hakkama 
saada. Ma olen olnud selline kogu aeg. 

Ja nii meie vestlus lõpeb. Publik plaksutab, Tanel kor-
jab asju. On näha, et ta on väsinud. Aga kui kuuleb, et 
kaameramehel pole kaasas mälukaardilugejat, et vi-
deot arvutisse salvestada, jookseb kohe oma tuppa 
ja toob ühe. Selline ta on, vanemveebel Otsus. Tanel 
Otsus.
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KAITSEVALDKONNA 
innovatsioonist

Pandeemiaajastul on märgatavalt suurenenud tähtsate eluvaldkon-
dade huvi uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste loomise ja kasu-
tuselevõtmise vastu. NATO annab lähiaastatel üha suurema panuse 
liikmesriikides teadusrakenduste arendamisse. Uudsete lahenduste 
loomisel on oma roll ka Kaitseväel ja Kaitseväe Akadeemial.

Kolltn RAUL JÄRVISTE, PhD
rakendusuuringute osakonna ülem

nnovatsiooni all mõistetakse idee-
de ja teadmiste kasutamist uudsete 
lahenduste rakendamiseks. See hõl-
mab toodete ja teenuste väljatööta-
mist ning uuendamist (tooteinno-

vatsioon), samuti turgude hõivamist ja laiendamist 
(turuinnovatsioon). Innovatsioon tähendab ka uute 
tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomist ning juu-
rutamist (protsessiinnovatsioon), uuendusi juhtimi-
ses ja töökorralduses (organisatsiooniinnovatsioon) 
ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist 
(personali innovatsioon).

Oslo1 käsiraamatus määratletakse innovatsiooni 
kui uut või oluliselt täiustatud toodet, teenust, prot-
sessi või nende kombinatsiooni, mis erineb märkimis-
väärselt eelmisest tootest, teenusest või protsessist 
ning mis on võetud kasutusele või tehtud kasutajale 
kättesaadavaks. Kaitsevaldkonnas mõistetakse inno-
vatsioonina eelkõige teadustulemuste alusel muude-
tud tooteid, teenuseid ja protsesse, mis on võetud ka-
sutusele üksuste koosseisu- ja varustustabelites või 
mida on rakendatud juhtimises või tugisüsteemides.

Kaitseväe näitel saame hinnata toodete valmidus-
astet tehnoloogilise valmiduse taseme (TVT) alusel. 
Alates tasemest 5 (joonisel 1 otsustuskoht A) on ris-
kidest piisav ülevaade, et testida varustust Kaitseväe 
üksuste koosseisus. Kuni tasemeni 5 testitakse Kait-
seväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna juhen-
damisel ja järelevalvel. Alates tasemest 7 on toode või 

teenus valmis koosseisu- ja varustustabelites ilma pii-
ranguteta kasutuselevõtmiseks (joonisel 1 otsustus-
koht B). Tehnoloogilise valmiduse tase 8 (otsustuskoht 
C) iseloomustab eelkõige toote või teenuse standardi-
seeritust ja suuremahulist või laiapõhjalist kasutust. 
Joonise 1 alumises osas on toodud kaitsevaldkonna 
teadus- ja innovatsioonitegevuse kulude katmise põ-
himõtted, kus alusuuringuid finantseeritakse Haridus- 
ja Teadusministeeriumi eelarvest. Alates tasemest 4 
on võimalik taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasu-
tuse (EAS) või Euroopa Kaitsefondi (European Defence 
Fund, EDF) toetusi.

Innovaatiliste toodetena on kolonelleitnant Rii-
vo Piirsoni juhtimisel valminud Kaitseväe olukorra- ja 
lahinguteadlikkuse süsteemi KOLT automatiseerimise 
algoritmid, millest on kasutajatele kättesaadavaks 
tehtud maastikuanalüüsi (lahinguvälja luure-ette-
valmistus, LLE) masinõppemudel. Arendus toetab 
kiiret operatsiooniplaanimist ja -juhtimist (projekt 
MINERVA). Koostöös Tartu Ülikooliga on välja töötatud 
suunamäärajad, mille kohta on Kaitseväe Akadeemia 
esitanud kasuliku mudeli taotluse (side-eetri seire 
tehnoloogiline lahend). Innovaatilisuse hea näide on 
Kaitseväe peastaabi üldosakonna juhitav tugiteenuste 
tsentraliseerimine, kus lisaks funktsioonide optimee-
rimisele automatiseeritakse dokumendihaldussüstee-
mi menetlemist ning korrastatakse juhtimissüsteemi.

ALGATUS UUDSETE JA KAHESE KASUTUSEGA 
TEHNOLOOGIATE ARENDAMISEKS NING 
RAKENDAMISEKS

NATO 2021. aasta tippkohtumisel otsustati rajada 
tsiviil-militaarvaldkonna innovatsioonialgatus DIANA 
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TVT 1 TVT 2 TVT 3 TVT 4 TVT 5 TVT 6 TVT 7 TVT 8 TVT 9

KVA TAI roll 

HTM

60% kaitsekuludest

70% kaitsekuludest

KaMi arendustoetused

EAS, EDF

Kaitsekulud

Programmi kasutuselevõtmise 
teaduslik põhjendus (perspektiiv) 

ning innovatsioonikeskkonna 
kujundamine

Võimalike 
tehniliste 

lahenduste 
analüüs

Vajalike tehnoloogiate väl-
jatöötamine ja meetmed 
riskide vähendamiseks

Esmased prototüübid (töömudelid ja maketid)

Prototüübid, mis on loodud enne teadus- ja arendustegevu-
se tulemuste kasutuselevõttu nende tööstuslikuks (seeria-)

tootmiseks (piiratud eksperimentaalseeria loomine)

Prototüübid, mis on ette nähtud üksuste  
varustamiseks

Katsed, 
hindamised, 
kasutusele-
võtt, tarne

Kasutamine ja 
utiliseerimine

A B C

TEHNOLOOGILISE VALMIDUSE TASEMED JA KULUDE KATMISE PÕHIMÕTTED
 J O O N I S  1

Tehnoloogilise valmiduse tasemed

kaitseotstarbelise põhivarustuse arendamisel

Alusuuringud

Rakendusuuringud

Tehnoloogia arendus

Kaitsevaldkonna teadus ja innovatsioonitegevuse kulude katmise põhimõtted

Testid, projekteerimis- ja 
arendustööd ning tehno-
loogilised tööd prototüübi 
tööstusliku tootmise ette-
valmistamiseks

Prototüüpide väljatöötamine (T&A)

Hankimine/tootmine, kasutamine, arendus ja/või elutsükli pikendamine ning utiliseerimine

(Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) 
ning vabatahtlik NATO innovatsioonifond. Algatusega 
soovitakse toetada NATO ja liitlaste innovatsioonivõi-
met, samuti soodustada iduettevõtete aktiivsemat 
kaasamist alliansi vajadustega arvestava tehnoloogia 
arendamisel. Kavas on luua uue tehnoloogia testimis-
keskuste võrgustik, iduettevõtete kiirendivõrgustik 
ning usaldusväärse kapitali andmebaas. Praeguseks 
ei ole NATO-s veel määratud kriteeriume DIANA tes-
timiskeskustele ja kiirenditele, samuti ei ole tehtud 
otsuseid ühisrahastuse kohta, kuid Kaitseministeeriu-
mi eestvedamisel käivad läbirääkimised peamiste liit-
lastega. DIANA esmane operatsioonivõime (IOC) ning 
täielik operatsioonivõime (FOC) on planeeritud vasta-
valt 2023. aasta keskpaika ning 2025. aastasse. 

Kaitseväe Akadeemia on esitanud rahastustaotlu-
se õppuritele ja teadustöötajatele mõeldud elektroo-
nilise võitluse labori rajamiseks. Kavas on luua elekt-
roonilise võitluse esmane teadus-arendustegevuse  
võime koos teadustaristuga Kaitseväe Akadeemia juu-
res. Teadus- ja arendustegevus on olnud Eestis elekt-
roonilise võitluse valdkonnas seni väga vähene ning siin 
puudub selleks koondatud pädevus ja taristu. Projekti 
käigus plaanitakse luua esmane võime elektroonili-
se sõjapidamise teadussuuna rajamiseks. Kavas on 
moodustada interdistsiplinaarne uurimisrühm, mis 
koosneb riigikaitse, sisejulgeoleku ja tehnoloogia 

valdkonna teadlastest ja ekspertidest, kes esindavad 
Kaitseväe Akadeemiat, Sisekaitseakadeemiat ja tsiviil-
ülikoole. Samuti on kavandatud teadustaristu (labor) 
elektroonilise sõjapidamise mudeldamiseks. 

Laboris luuakse tingimused autonoomsete süs-
teemide sõjamängudeks, mis aitaksid välja arendada 
uuel tehnoloogial põhinevaid kontseptsioone ja dokt-
riine. Seejuures on üksikute süsteemide kasutami-
se kõrval olulisem just mitme süsteemi omavaheline 
koostöö (nt swarming, jamming) ning autonoomia 
usaldusväärsuse ja ohutuse hindamine. Uurimis suuna 
loomine annab Eestile võime järjepidevaks teadus- ja 
arendustegevuseks elektroonilise võitluse alal. See 
soodustab ka NATO teadusalgatuste jõudmist Eestis-
se, võimaldades suurendada teadus- ja tehnoloogia-
organisatsiooni tellitavate uuringute mahtu. Liitlased 
on näidanud üles järjest rohkem huvi teadusprojektide 
Eestis valideerimise vastu, kuid praegu on seda piiranud 
sobiva teadustaristu ja koordineerimise puudumine. 

Kolme Balti riigi ja Ühendkuningriigi ühisel alga-
tusel on uuritud elektroonilise sõjapidamise testimise 
võimet, kuid seni on koostöö piirdunud vaid demoüri-
tusega EW Live. Laiemat teaduslikku käsitlust on ta-
kistanud ühtse kompetentsikeskuse puudumine. 

NATO võrgustikuna toetab DIANA Eesti ettevõtete ja 
teadusasutuste koostööd teiste riikide lõppkasutajate 
ja suurettevõtetega. Kui osa innovatsioonialgatusest  

Projekteerimis- 
ja arendus-
tööd seeria-
tootmiseks
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EUROOPA KAITSEFONDI RAAMPROGRAMMI RESSURSIJAOTUS AASTAL 2021
 J O O N I S  2

Meditsiiniline rea
geerimine ja KBRT

• KBRTohtude avastamine ja tuvastamine
• Meditsiinilised vastumeetmed 
68,5 miljonit eurot

Informatsiooniline 
üleolek

• Stratosfääri platvormid
• Sidestandardid, sh 5G kasutamiseks kaitsevaldkonnas
70 miljonit eurot

Sensorid
• Infrapunadetektorid
• Radarid
38 miljonit eurot

Kübervaldkond
• Küberkaitse koos tehisintellektiga
• Küberväljaõppe ja õppuste tõhusus
33,5 miljonit eurot

Kosmosevaldkond
• Kosmoses ja maismaal paiknevad meresõjapidamise jälgimissüsteemid 
• Euroopa kaitstud Waveform
50 miljonit eurot

Üleminek 
digilahendustele 

• Tehisintellekt
• Operatsioonipilved
58,5 miljonit eurot

Energia ja keskkond

• Laagrites vajaminev energia
• Energia salvestamine eesmistele baasidele
• Veojõud ja energia, mis on vajalikud lahingusüsteemide tegevuseks õhus
133 miljonit eurot

Materjalid ja 
komponendid

• Vaenuliku keskkonna kaitse
• Raadiosageduse komponendid
40 miljonit eurot

Lahingutegevus 
õhus

• Järgmise põlvkonna robootika
• Täiustatud kokpitid
• Koostegutsemine õhulahingutegevuses
190 miljonit eurot                                        (finantseerimine jätkub aastal 2022)

Õhu ja raketitõrje
• Ballistiliste rakettide vastane kaitse 
100 miljonit eurot  (finantseerimine jätkub aastal 2022)

Lahingutegevus 
maismaal

• Täiustatud lõhkepead
• Ajakohastatud modulaarsed sõidukid
• Mehitamata maismaasõidukid
• Koostegutsemine maismaa lähivõitluses 
160 miljonit eurot           (finantseerimine jätkub aastal 2022)

Kaitse ja liikuvus
• Üksikvõitleja süsteemid
• Liikuvuse tagamiseks mõeldud infotööriistad
50 miljonit eurot

Lahingutegevus 
merel

• Digitaalsed laevad ja laevade digitaalne arhitektuur
• Laevade tehnilise seisukorra jälgimine
• Korvetid
103,5 miljonit eurot

Murrangulised 
tehnoloogiad

• Kvanttehnoloogiad
• Ülehorisondiradar 
• Väljapoole nähtavuspiiri ulatuvad sensorid                       + suunatud taotlusvoor
• Lisandite tootmine
70 miljonit eurot

Väikeettevõtted ja 
keskmise suurusega 

ettevõtted

• Avatud taotlusvoor teadustegevuseks
• Avatud taotlusvoor arendustegevuseks
53,5 miljonit eurot
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 V I I T E D
1 Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on 

Innovation. 4th ed. Paris: OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en 
(11.11.2021).

2 Vt https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/SitePages/Euroopa%20
Liit.aspx.

kaitse-eelarve kõrval ka välisraha. Paranevad  
Eesti teadusasutuste ja ettevõtete võimalused osa-
leda kaitsevaldkonna teadus- ja arendusprojektides 
ning siinsete kaitsetööstusettevõtete ligipääs rahvus-
vahelistele tarneahelatele. Tänavuses EDF-i projektide 
taotlusvoorus on Eesti ettevõtetel huvi osaleda enam 
kui kahekümnes konsortsiumis. See tähendab arves-
tatavat kasvu võrreldes eelmise aastaga, kui osalejaid 
oli kaksteist. Ühelt poolt on positiivne, et Eesti ette-
võtted ja ülikoolid on nii aktiivsed ja edukad, teisalt 
on meil riigina keerulisem otsustada, keda toetada ja 
keda mitte. 

Kaitseväe Akadeemia rahvusvaheline uurimisrühm 
uurib Euroopa Liidu projektide raames mehitamata 
maismaasüsteemide sotsiaalseid ja õiguslikke as-
pekte (vt joonis 3), mille tulemusi tutvustatakse 2022. 
aasta suvel.

Lisainfot käimasolevate teadusprojektide kohta 
leiab valitsemisala teadusportaalist2.

KAITSEVÄE AKADEEMIA RAHVUSVAHELINE UURIMISRÜHM, MIS VAATLEB 
MEHITAMATA MAISMAASÜSTEEMIDE SOTSIAALSEID JA ÕIGUSLIKKE ASPEKTE

 J O O N I S  3

Elanikkonna ja kaitseväelaste hoiakud mehitamata maismaasüsteemide 
(UGS) arendamise ja kasutamise suhtes

Sotsiaalsed 
aspektid

Eetilised 
aspektid

Teemad:
• Eetilised aspektid 

UGSi arendamisel ja 
kasutamisel

• Autonoomsed relva-
süsteemid

Teemad:
• UGS ja sõjaõigus
• UGS ja rahvusvaheline humanitaarõigus
• EGS ning Euroopa Liit ja riiklikud õigusnormid

Teemad:
• Elanikkonna uuring 

(UGSiga seotud 
arvamused, hoiakud 
ja hirmud)

• UGSi rakendamine ja 
kasutamine militaar-
sektoris

Prof. dr. habil. Wolfgang Wagner (AUT)
sotsiaalpsühholoogia

Õiguslikud 
aspektid

PhD Kairi Talves 
(EST)

sotsioloogia

Doktorant 
Auli Viidalepp 

(EST)
semiootika

Doktorant 
Eleri Lillemäe 

(EST)
sotsioloogia

Doktorant 
Markus Otsus 

(EST)
tehnoloogia

Doktorant 
mjr Janar 

Pekarev (EST)
õigusteadus, 
sotsioloogia

PhD Camilla G. 
Cooper (NOR)
õigusteadus

PhD Cecilie 
Hellestveit (NOR)

õigusteadus

paikneks Eestis, oleks koostöö tihedam ja tõhusam. 
DIANA suund kahese kasutusega (ingl dual use) 
tehnoloogiatele aitab tsiviilsektorile keskendunud  
ettevõtetel leida turgu ka riigikaitse- ja julgeoleku-
sektoris. DIANA suund süvatehnoloogiatele (ingl deep 
tech) toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumi ja SmartCapi eestvedamisel intensiivselt 
teadusega tegelevate ettevõtete toimekeskkonna loo-
mist. 

EUROOPA KAITSEFOND KUI 
INNOVATSIOONIKESKKONNA OLULINE TOETAJA

Euroopa Liit investeerib kaitsevaldkonna teadus- ja 
arendustegevusse aastatel 2021–2027 Euroopa Kait-
sefondi (European Defence Fund, EDF) kaudu umbes 
kaheksa miljardit eurot. Programm aitab vähendada 
Euroopa Liidus relvasüsteemide killustatust ning suu-
rendada Euroopa konkurentsivõimet ja koostööd kait-
sevaldkonna teadus- ja arendustegevuses. 

2021. aasta raamprogrammi suunad on kajasta-
tud joonisel 2, kus sinise värviga on märgitud teadus-
projektid ja rohelisega võimearendused.

Euroopa Liidu teadus-arendustegevuse koostöö-
projektides osalemine annab Eestile võimaluse kaasa-
ta tähtsamate võimearendusprojektide ellu viimiseks  
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Tee avaliku arvamuse 
uuringutest 
KOMPLEKSUURINGUNI

Vajadusest mõõta elanikkonna arvamusi ja hoiakuid, et toetuda 
nendele riigikaitse planeerimisel, on iseseisvuse taastamise järg-
sete aastakümnete vältel pärast mitut vaheetappi välja arendatud 
eraldiseisev militaarsotsioloogiline suund Eesti sotsiaalteaduste 
valdkonnas. 

JUHAN KIVIRÄHK
Tartu Ülikooli Strateegilise Jätkusuutlikkuse 
Kompetentsikeskuse (SJKK) analüütik

KAIRI KASEARU, PhD 
Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia professor, 
SJKK uurimisrühma juht

leri Lillemäe ja Tiia-Triin Truusa artik-
list „Kaksikkonverents: virtuaalsust ja 
reaalsust“ nähtub, et Eestis võib mi-
litaarsotsioloogia laiemast levikust 
rääkida alates 2000. aastate algusest, 

kui Kaitseministeeriumi tellimusel hakati korraldama 
iga-aastast elanikkonna uuringut „Avalik arvamus rii-
gikaitsest“. 

Regulaarse riigikaitseteemalise arvamusuurin-
gu alustamine oli tähtis samm militaarsotsioloogia 
kui iseseisva uurimisvaldkonna kujunemiseks, sest  
tsiviil-militaarkoostöö uurimisel on selles valdkon-
nas oluline koht. Siiski on avaliku arvamuse küsit-
lused pigem kommunikatsiooniuuringud, mille ees-
märk on mõõta elanikkonna arvamusi ja hoiakuid, 
et neid riigikaitse planeerimisel arvesse võtta ning 
vajaduse korral strateegilise kommunikatsiooni abil 
kujundada. Riigikaitseteemaliste küsimuste lisamine  

arvamusküsitlustesse ei muuda neid veel militaar-
sotsioloogiaks, pealegi esitati küsimus, kas avalikkus 
toetaks Eesti saamist NATO liikmeks, esimest korda 
juba 1994. aastal. 

AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD

Riigikaitseteemaliste avaliku arvamuse uuringute 
alustamist Eestis on põhjalikumalt kirjeldatud kogu-
mikus „Eesti NATO lugu. 1991–2004“1, mistõttu siin-
kohal neil pikemalt ei peatu. Oluline on vaid märkida, 
et NATO liikmeks pürgivas ning veelgi enam – liikmeks 
saanud riigis on riigikaitse ühiskonnateaduslik mõtes-
tamine vältimatu tingimus. Siiski on tähelepanuväär-
ne, et Brüsseli algatusel sündinud arvamusküsitlustes 
ei piirdutud üksnes rahva NATO-ga liitumisse suhtu-
mise mõõtmisega, vaid loodi metoodika elanikkonna 
riigikaitset puudutavate hoiakute põhjalikuks tundma-
õppimiseks. Selle eest väärivad tänu tolleaegne kait-
seminister Jüri Luik ning avalike suhete osakonda juh-
tinud Madis Mikko.

Arvamusuuringul „Avalik arvamus riigikaitsest“ on 
siiski oluline roll selles, et 2006. aastal Kaitseminis-
teeriumi juurde loodud sihtasutuses Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus (RKK) avati teiste seas ka sot-
sioloogiline uuringusuund. Nii tekkis Kaitseministee-
riumi avalike suhete osakonnale erialast oskusteavet 
valdav partner, kellega koos arvamusuuringu tulemusi 
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mõtestada ning uuringumetoodikat täiendada. Kuid 
RKK-s said alguse ka uued, juba spetsiifiliselt militaar-
sotsioloogilised uuringud. 

RKK ja Kaitseressursside Ameti koostöös sai 
2007. aastal alguse uuring „Enne ja pärast ajatee-
nistust“, mille käigus küsitleti kümne aasta jooksul 
(2007–2016) ajateenistusse minevaid kutsealuseid 
ning ajateenistuse lõpetanud reservväelasi. Piisavate 
vahendite puudumisel tehti küsitlused enne ja pärast 
ajateenistust teineteisest sõltumatult, mis ei võimal-
danud jälgida ühe ja sama vastanute kohordi hoiaku-
te muutumist. Selle vea parandas 2016. aastal Tartu 
Ülikooli, Tervise Arengu Instituudi ja Kaitseväe Akadee-
mia algatatud inimvara kompleksuuring, mille puhul 
küsitleti ajateenijaid teenistuse alguses ja lõpus ning 
loodi võimalus sel viisi kogutud andmebaaside ühen-
damiseks.

RKK egiidi all alustati ka Afganistani missioonil 
käinud kaitseväelaste küsitlemist – enne missiooni-
le minekut ja pärast missioonilt saabumist. Küsitlu-
si tehti alates ESTCOY-12 missioonilt tulekust kuni 
ESTCOY-17 puhul nii mineku kui ka tulekuni 2011. 
aasta detsembrist 2014. aasta maini. Küsitlused 
missioonide teemal on jätkunud Kaitseministeeriumi 
eestvedamisel. Nende küsitlustulemuste põhjal on 
valminud Tartu Ülikooli Strateegilise Jätkusuutlikkuse 
Kompetentsikeskuse (SJKK) teadurite Kairi Kasearu ja 
Tiia-Triin Truusa artikkel „Rahuvalve missioonidel osa-
lejate ootused sotsiaalsetele garantiidele“2. 

RKK tegi 2008. aastal ka kaitsejõudude (nii Kait-
seväe kui ka Kaitseliidu) tegevväelaste ja teenistujate 
ning Kaitseliidu liikmete rahulolu-uuringu. 

KOMPLEKSUURINGUTE AJAJÄRK

Uurimisprioriteetide ümberhindamisel kaotati RKK-s 
alates 2014. aastast sotsioloogiline uuringusuund. 
Kuid oli selge, et aastatega kogutud empiiriline and-
mestik lausa nõudis põhjalikumat akadeemilist ana-
lüüsi. Selle võttis üle Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu 
Instituudi teadlastest moodustatud SJKK uurimis-
rühm. 

SJKK eesmärgiks sai seniste rakendusliku iseloo-
muga küsitluste põhjalikum analüüs ning uute uu-
ringute tegemine juba kindlast teoreetilisest baasist 
lähtudes. SJKK uurimis- ja teadustegevuse põhiline 
empiiriline telg on iga-aastane kompleksuuring3. Ala-
tes 2019. aastast küsitletakse kõiki kutseid ja seda nii 
teenistuse alguses kui ka lõpus. Seega on meil olemas 
viie aastakäigu ajateenijate longituudandmed. 

Viie aasta jooksul on vähemalt ühes küsitluslaines 
osalenud enam kui 14 000 ajateenijat. Sellise ma-
huka ja pikaajalise uuringu teevad võimalikuks ainult 
väga head koostöösidemed Tartu Ülikooli, Kaitseväe 

Akadeemia ja Kaitseväe vahel. Uuringut koordineerib 
Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakond, 
metodoloogiline ja analüütiline töö on Tartu Ülikooli 
SJKK uurimisrühma kanda ning Kaitsevägi võimaldab 
juurdepääsu küsitletavatele, kogudes ja koondades 
vajaduse korral lisaandmeid. Ühiselt uuringu vedamine 
on avanud teisigi koostöösuundi.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis on 
militaarsotsioloogia valdkonda kuuluva teemaga dok-
torantuuris kuus doktoranti, kellest suurem osa on 
Kaitseväe taustaga ja/või töötab Kaitseväe Akadee-
mias. Doktoritööd koosnevad teadusartiklitest, millest 
paljudes on kasutatud empiirilise alusena kompleks-
uuringu käigus kogutud andmeid. Kompleksuuringu 
andmed leiavad rakendust ka madalamate õppeast-
mete lõputöödes nii Tartu Ülikoolis kui ka Kaitseväe 
Akadeemias. TÜ SJKK uurimisrühma liikmed on opo-
neerinud Kaitseväe Akadeemia lõputöid ning osale-
nud komisjonide töös, samuti on Kaitseväe taustaga 
doktorandid olnud Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja ma-
gistritööde oponendid. Ridamisi on kirjutatud ja kirju-
tamisel ühiseid teaduspublikatsioone ning selleks on 
kaasatud ka teadlasi teistest riikidest. 

Nüüdseks on tekkinud kogukond, kelle tegevuse 
tulemusel saame rääkida eraldiseisva militaarsotsio-
loogilise suuna arengust Eesti sotsiaalteaduste maas-
tikul. Militaarsotsioloogia valdkond on pidevas arengus 
ja kõik huvitatud on oodatud sellega liituma.

 V I I T E D
1 Kivirähk, J. 2014. Avalik arvamus ja NATO. – Eesti NATO lugu. 1991–2004. Tal-

linn: Eesti NATO Ühing, lk 237–242.
2 Kasearu, K.; Truusa, T.T. 2016. Rahuvalve missioonidel osalejate ootused sot-

siaalsetele garantiidele. – Trumm, A. (toim). Riigikaitse inimvara arendamine: 
võimalused ja väljakutsed. Tartu: Tartu Ülikool, lk 84–97.

3 Kompleksuuringu põhimõtteid ja metodoloogilist ülesehitust on täpsemalt 
avatud järgmistes publikatsioonides: Allik, S.; Talves, K. 2016. Inimressur-
si kompleksuuringu väljatöötamine kaitsevaldkonnas. – Trumm, A. (toim). 
Inimressurss ja riigikaitse: tervis. Artiklikogumik. Tartu: Strateegilise Jätku-
suutlikkuse Kompetentsikeskus, lk 13–23. Kasearu, K.; Murakas, R.; Talves, 
K.; Trumm, A.; Truusa, T.T. 2017. Ajateenijate kompleksuuring: metodoloogili-
ne ülevaade. – Trumm, A. (toim). Riigikaitse inimvara kaardistamine: uuringute 
tulemused. Artiklikogumik. Tartu: Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsi-
keskus, lk 9−14.

Viie aasta jooksul on 
vähemalt ühes küsitluslaines 

osalenud enam kui 14 000 
ajateenijat.
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Mida teeb 
Kaitseväe Akadeemia õppejõud 
MISSIOONIKOGEMUSEGA

Kaitseväe Akadeemia (KVA) taktika õppetooli õppejõud õpetavad 
meie tulevastele ohvitseridele ja vanemallohvitseridele tegelikku 
lahingujuhtimist just selles maastikupunktis, nüüd ja praegu. Kui 
ülesande täitmise vajadus tabab üksust ja tema ülemaid, ei ole 
enam aega vanadelt lahinguhuntidelt tarka nõu küsida. Juhtimis-
otsused tuleb teha kohemaid oma teadmiste, koolis õpitu ja instink-
tide põhjal. Just selleks, et KVA-s õpitu ei läheks vastuollu reaalses 
olukorras ette tulevaga, on vaja, et akadeemia lõpetanutel oleks 
õppejõududelt kaasa võtta parimad võimalikud teadmised, mis on 
kriitilistes oludes järele proovitud.

Mjr TAAVI LIIAS
taktika õppetooli jalaväerühma grupi ülem

aitseväe osalemine missioonidel algas 
juba 1995. aastal, kui käidi ÜRO rahu-
valveoperatsioonil UNPROFOR (Taani 
üksuse koosseisus ESTPLA-1) Horvaa-
tias. Autor – praegu üks vanimaid oh-

vitsere KVA taktika õppetoolis – omandas tollal alles 
tehnikumis keskharidust. Kaitseväe esimesed rahvus-
vahelised sõjalised operatsioonid algasid pärast 2001. 
aasta 11. septembri terrorirünnakuid, kui algatati kam-
paania „War on Terror“. Meie kaitseväelaste jaoks tähen-
das see välisoperatsioone Iraagis ja Afganistanis. Alates 
sellest ajast on KVA taktika õppetooli lektorid, õpetajad 
ja instruktorid osalenud erinevatel missioonidel. 

Praegune taktika õppetooli õppejõud on osale-
nud keskmiselt kahel-kolmel missioonil, peamiselt 
Afganistanis. Vaid ESTCOY 13 koosseisus Afganista-
nis pole meie õppejõud teeninud. Lisaks on osaletud 
operatsioonidel Bosnias, Kosovos, Iraagis, Liibanonis, 
Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis. Erialaselt on kaetud 

erinevaid valdkondi: luure, demineerimine (EOD), pio-
neerindus, sõjaväepolitsei, meditsiin ja lahingutoetus. 
Valdavalt on kogemus siiski jalaväest. Enamasti on 
teenistuskoht olnud kompaniitasemel, kuid on teeni-
tud ka pataljoni või brigaadi staapides. Võib ju vaielda, 
kas missioonipiirkonnas saadud kogemus on esiletõst-
mist väärt. Kas seda kodust kaugel saadud kogemust 
on võimalik kasutada ka Eestis tulevaste ohvitseride ja 
vanem allohvitseride väljaõppes? Et vastust saada, kü-
sitlesin meie lektoreid. Kokkuvõttes võib öelda, et saa-
dud kogemust hinnatakse kõrgelt ja seda, mida meie 
oludesse üle kanda, on piisavalt. 

KOGEMUSTE KASU PÄDEVUSMUDELI PÕHJAL 

Et vaadelda kogemust süsteemsemalt, toetun KVA 
õppejõudude eestvedamisel välja töötatud juhi päde-
vusmudelile1. Mudel käsitleb kolme pädevusvaldkonda. 
Esimene valdkond hõlmab ülesandele suunatud pä-
devusi ning jaotub tehniliseks ehk erialaseks pädevu-
seks ja korralduspädevuseks. Teises pädevusvaldkon-
nas on suhetele suunatud pädevused, mis jagunevad 
suhtluspädevuseks ja enesekohaseks pädevuseks. 
Kolmandas valdkonnas on muutustele suunatud  
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pädevused, mis jaotuvad eestvedamis- ja mõtestamis-
pädevuseks. Olenemata juhtimistasandist on ühtviisi 
tähtis suhetele suunatud pädevuste hoidmine. Üles-
andele suunatud pädevused on olulisemad madalama 
juhtimistasandi juhtidel. Sammudes karjääriredelil 
ülespoole, muutuvad järjest olulisemaks muutustele 
suunatud pädevused. 

Enamik taktika õppetooli lektoreid, õpetajaid ja 
instruktoreid teenis jao-, rühma- või kompaniiülema-
na, nii on ka nende missioonikogemus kasvatanud just 
ülesande täitmisele ja suhetele suunatud pädevusi.

ERIALASTE JA KORRALDUSPÄDEVUSTE KASV

Kõige rohkem mainiti erialaste pädevuste kasvu missioo-
ni käigus. Luureohvitserina toon ise samuti esile just selle 
valdkonna. Mõlemad missioonid luureohvitserina andsid 
mulle eelkõige luureteadmisi. Inimluurevõrgustiku loo-
mine, haldamine ja allikate üleandmine olid põhiteemad, 
millega seotud kogemusi sai missioonil omandatud. Info 
kogumisega seotud küsimuste kõrval andis missioon 
võimaluse läbi harjutada kogu luuretsükkel: kuidas saa-
dud infot käidelda, analüüsida, jagada ning selle põhjal 
kogumissuuniseid andes uus tsükkel algatada. 

Ka jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi ülem kolo-
nelleitnant Raul Kütt nimetab missioonil saadud suu-
repärast kogemust tehnilise pädevuse kasvatamisel. 
Teenides 2004. aastal EOD meeskonna ja 2005. aastal 
EOD rühmaülemana Afganistanis, sai ta hindamatu 
kogemuse eri tüüpi lõhkekehade kahjutuks tegemisel. 
See oskus on Kaitseväe iga tasandi juhtidele vägagi 
vajalik, kui vaadata Ukraina näidet. Ainuüksi aastatel 
2014–2015 tuli seal ette üle 650 intsidendi lõhke-
kehadega ning hukkunuid oli 65 ja haavatuid 1522. 
Seesuguseid juhtumeid lisandub veel praegugi. 

Nii mõnigi õppejõud märgib ära side, soomus-
üksuste, õhutoetuse ja kaudtulevahendite kasutamise 
kogemuse. Vanemveebel Reijo Malinen kutseõppe-
grupist toob välja, et missioonid andsid talle võimaluse 
juhtida lahinguolukorras pooljagu, jagu ja rühma. Pi-
dev oht tekitab ajapikku arusaama, kuidas kohandada 
olukorrast lähtudes väikeüksuse drille. Jalaväerühma 
grupi instruktor veebel Rivo Arro lisas, et missioon an-
dis talle mõistmise, milline drill töötab ja milline mitte. 
Võib vaielda, kas saadud kogemus on püsiv. Iga konflikt 
on erinev, taktikat mõjutab õigusraam, kultuuriruum 
ning relvastuse ja tehnika areng. Kuid millegi uue õp-
pimine on lihtsam, kui sul on eelteadmisi ja kogemusi.

Korralduspädevuse omandamine on teine vald-
kond, mida taktika õppetooli õppejõud esile tõid. Jala-
väekompanii grupi ülem major Kristjan Karist mainis 
kogemust, mille ta sai üksuse võitlusvõime säilitami-
sel. Üksuse siirmine uuele lahingutandrile tõi kaasa 
probleeme peaaegu kõikide võitlusvõime komponen-
tide puhul. Füüsilise komponendi puhul tuli ette prob-
leeme soomukite, relvade ja sidega. Kontseptuaalse 
komponendi puhul tuli kohandada üksuse taktika 
Prantsuse emaüksuse omaga ja saavutada koostöö-
võime. 

Nendele erialastele pädevustele toetudes on takti-
ka õppetool olnud rühma ja kompanii taktikat ning pa-
taljoni juhtimist puudutavate õppematerjalide välja-
töötaja ja arendaja Kaitseväes. Missioonil tuli vastavalt 
piirkonnale ja olukorrale drille ja taktikat kohandada, 
sama kehtib ka kodus. 

MORAALNE ASPEKT JA SUHTLUSOSKUS

Moraalset aspekti puudutavat väljakutset on koge-
nud kõik missioonidel osalenud juhid. Major Mattias 

Missiooni ees
märgi täitmiseks 
tuleb kasutada 
diplomaadi võimeid, 
olla empaatiline 
ning tunda koha
likku kultuuri, usku 
ja olusid, et hoida 
kohalike hõimu
juhtidega asjalikke 
suhteidFO
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Puusepp tõi välja üksuse moraali hoidmise tähtsuse 
võitlusvõime säilitamisel. Üksuse ülem peab suutma 
murda rutiini ja anda korraldusi, mis võivad mehi ohtu 
seada ka pärast esimese mehe rivist väljalangemist, 
kaotamata seejuures meeste usaldust ja olles va-
jaduse korral ka nende pihiisa, nagu tõi esile kutse-
õppegrupi ülem kapten Kadri Rodima.

Suhetele suunatud pädevustest võib ka üksuse 
moraali hoidmise liigitada osaliselt suhtluspädevuse 
alla, kuigi siin on olulised erinevad aspektid. Nii üksuse-
sisest kui ka väljapoole suunatud suhtlust pidasid 
tähtsaks kõik vastanud. Jalaväepataljoni ja -brigaadi  
grupi lektor major Andres Sarits rääkis, kuidas ta  
mõistis alles missioonil ohvitseri rolli diplomaadina. 
Seda, et relvaga samavõrra tähtis töövahend on juhi 
esinemis- ja veenmisoskus. Sai selgeks, kuivõrd olu-
line on mõista kultuuri- ja ajalookonteksti. Samuti 
mainis enamik üksust juhtinud ohvitsere hea suht-
lusoskuse tähtsust üksuse juhtimisel pingelises kesk-
konnas. Juht võib leida ennast olukorras, kus hirm 
halvab meeste tahet ja lõhub üksuse distsipliini. Olu-
korras, kus tal on valida, kas innustada mehi eeskuju 
ja veenmisega või ähvardada karistusega. Võitlus-
tahte loomine ja hoidmine, ühise moraalse ja eetilise 
aluse loomine, distsipliini hoidmine ja kamraadluse 
tekitamine on ülema põhitöö võitlusvõime moraalse 
komponendi hoidmisel, millele me üksust juhtides igal 
sammul ehk piisavalt tähelepanu ei pööra.

Suhetele suunatud pädevustest on enesekohane 
pädevus samuti üks valdkond, mida mainis enamik 
vastanutest. Arusaam, millist pinget ollakse valmis 
taluma, kuidas mõjutab pinge juhi mõtlemist ja käitu-
mist. Milline on juhi kohanemisvõime, kuidas avaldub 
algatusvõime. Kogetu andis alust eneseanalüüsiks. 
See pani mõtlema, millega saame lahinguväljal hästi 
hakkama, milliseid valdkondi peab veel arendama või 
kas tuleks hoopis muuta oma vaadet tulevasele kar-
jäärile. Missioonil ei ole ruumi enesepetmiseks. Kui 
jätkata enesele valetamist, ütleb keegi sulle tõe ikka-
gi välja, sest sinu enesepetmine võib ohustada teiste 
elusid. Taktika õppetool on võtnud kadettide arengu 
suunamisel ja juhendamisel enda kanda olulise rolli, 
püüdes anda põllul omandatud teadmisi ja kogemu-
si tulevastele ohvitseridele ja vanemallohvitseridele 
edasi mentorlusprogrammi kaudu. Välja on töötatud 
juhi tegutsemiskoodeks, mis kannab endas väärtusi 
nii erialase kui ka suhetele suunatud pädevuse vallas.

EESTVEDAMIS JA MÕTESTAMISPÄDEVUS

Muutustele suunatud valdkond hõlmab eestvedamis- 
ja mõtestamispädevust. Tihti olen tsiviilisikutega 
eestvedamisest rääkides sattunud tögamise ohvriks, 
kuna on levinud arvamus, et sõjaväes valitseb range 

 V I I T E D
1 Säälik, Ü.; Ermus, A.; Männamaa, I.; Toom, L.; Kasemaa, A. 2020. Kaitseväelise 

juhi pädevusmudel. – Sõjateadlane, nr 14. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 
11–38.

2 Vt Ukraine Improvised Explosive Device Incidents. https://nato-project.
github.io/ (12.11.2021).

kord ning piisab vaid käsu andmisest, kui see täide-
takse. Väljapoole ei paista, kuidas sünnib kaitseväe-
line kord. Kindlasti on just eestvedamisel juhi käitu-
mises ülioluline roll. Nagu sõnastas major Puusepp: 
„Ülemal peab olema karismat ja „mune“, et ka 59. 
korda patrulli minnes mehed kaasa tõmmata, hooli-
mata ohtudest, ilmast, tujust ja sajast muust pisias-
jast.“ Oskamatu eestvedamise tulemusena võib tek-
kida viha, ärrituvus, kibestumine ja trots. Seda aga ei 
saa lubada missiooni niigi pingelises keskkonnas, kus 
sellised tunded võivad tekkida välise sekkumisetagi.

Mõtestamispädevuse kogemusena nägid meie 
missiooniveteranid eelkõige kohanemist uues kul-
tuuriruumis ja keskkonnas. Sellest lähtub tegevuse 
mõtestamine ja sidumine kõrgemate plaanidega. 
Jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi lektor major Rai-
nek Kuura meenutas, kuidas ta sai Iraagis pataljoni-
ülemalt rühma ülesannete kohta väga üldsõnalise 
korralduse, kus selge oli vaid suurem eesmärk, mida 
pataljon püüab saavutada. See sundis erinevaid te-
gureid hoolikalt hindama, et mõtestada, milliseid 
mõjusid suudab rühm selles keskkonnas tekitada ja 
kuidas need toetavad pataljoni üldeesmärki. Üldi-
selt nimetati siinkohal info kogumise ja süstemati-
seerimise ning kontseptuaalse mõtlemise arengut, 
mida oli tarvis olukorras edukalt hakkamasaamiseks. 
Seda valdkonda on ilmselgelt kõige raskem õpetada 
ja arendada. See-eest loovad selle pädevussuuna 
tähtsust kogenud lektorid väljaõppes matke- ja mõt-
teharjutusi, otsustusmänge ja muud mõtestamis-
pädevust arendavat. Kuigi eestvedamine tundub 
olevat juhtimise ja pedagoogika õppetooli pärusmaa, 
annab ka taktika õppetool oma panuse, hinnates väl-
jaõppe käigus tehtavaid juhtimissooritusi ja arenda-
des sedasi väärtusi, mis kajastuvad juhi tegutsemis-
koodeksis.

Kokkuvõttes võib nentida, et taktika õppetoo-
li lektorite, õpetajate ja instruktorite arvates andis 
rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil saadud koge-
mus arusaamad ja teadmised, mida ainuüksi kodus, 
rutiinsete õppuste keskkonnas harjutades poleks 
saanud. Pädevus kasvas kõigis sõjaväelise juhi päde-
vussuundades, mida kasutatakse Eesti riigikaitses. 
Ning taktika õppetool võib oma 45 välisoperatsiooni 
kogemustepagasi üle uhke olla. Meestel on kogemusi 
ja teadmisi, mida akadeemia kadettidele ja kuulajatele 
jagada.



  37    

J U H T I M I N E
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2021

KUI MA OLEN 
RESERVRÜHMAÜLEM, 
siis mis on minu roll? 

Eesti Rahvusringhäälingu 2018. aasta 8. mai saates „Foorum“ ja 
tänavu 23. märtsi Postimehes avaldatud arvamusartiklis on endine 
kaitseminister Jüri Luik nimetanud Eesti kaitseväge professionaal-
seks rahvaväeks ja ühtlasi professionaalseks reservväeks1. Haarates 
kinni endise kaitseministri mõttest, saab küsida, mis on professio-
naalne vägi ja kas professionaalse rahva- või reservväe liikmed on 
ühtlasi sõjaväelise professiooni esindajad. Veelgi enam – kui meil on 
professionaalne rahva- või reservväelane, siis milles väljendub tema 
professionaalsus? 

Kpt TIMO LEPPIK
16. keskastmekursuse kuulaja

Kaitseväelaste identiteedi uurimisest 
reservrühmaülema rolli omaksvõtu valguses

eed küsimused on Eesti kontekstis üp-
riski asjakohased, sest meie riigikaitse 
tugineb reservväelastele, kes moodus-
tavad osa reservväest. Teisest küljest 
loob reservväe ning selle liikmete rolli 

ja vastutuse selge määratlemine aluse, et suudaksime 
riigikaitset soodsas suunas arendada ja juhtida. 

Relvajõud on institutsioonid, mille koosseisu kuu-
luvad Samuel P. Huntingtoni käsitluse järgi tegevväe-
lastest ja reservväelastest ohvitserid2. Ühiskonnas  

täidavad relvajõud kindlat funktsiooni: kodanike julge-
oleku tagamine ning nende kaitsmine välise ohu eest3. 

Eesti kontekstis väljendub see Kaitseväe üles-
annetes: riigi sõjaline kaitse ja selleks valmistumine4. 
Institutsiooni ja professiooni roll on kokku lepitud 
ühiskondlikul tasandil, kuid liikmete rollid on mää-
ratud institutsiooni ja professiooni sees. Reserv-
väelastest ohvitseride hulka kuuluvad ka ajateenis-
tuses väljaõppe saanud reservrühmaülemad, kellele 
õpetatakse nende rolli täitmiseks vajalikke teadmisi 
ja oskusi ning kelle hoiakuid kujundatakse ajatee-
nistuse jooksul. Rolli asutakse täitma alles käskkir-
ja alusel, nende nimetamisel vastavale ametikohale. 
Enamasti toimub see ajateenistuse lõpus. See, kui-
das väljaõppe saanud reservrühmaülemad oma 
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rolli omaks võtavad, kuidas see mõjutab nende senist 
arusaama enesest või kuidas edaspidi tavaellu naas-
misel enda rolli tajutakse, on seni teadmata.

OHVITSERI OLEMISE PARADOKS

Erving Goffmani teooria kohaselt saab relvajõude nime-
tada totaalseks institutsiooniks, mis muudab isiksusi 
(ingl forcing house for changing persons), rebides nad 
lahti enda minevikust ning surudes neile peale institut-
sionaalsed käitumisjuhised. Nõnda muudetakse inime-
se minapilti ning sisendatakse talle uus roll.5 Sõjaväkke 
värvatud noorte identiteedi muutust on empiiriliselt 
uuritud ning on leitud, et see on selgelt tajutav nii vä-
lisel vaatlusel kui ka uuritavate endi silmis6. Eestis on 
see eriti aktuaalne seetõttu, et noored liituvad ajatee-
nistusega ajal, kui nende minakontseptsioon (ingl self-
concept) ei ole veel välja kujunenud ning jätkab tõenäo-
liselt kujunemist ka pärast ajateenistust.

Nii nagu ühiskonnas ja teistes sotsiaalsetes insti- 
tutsioonides, on ka relvajõududes välja kujunenud 
ja määratud kindlad positsioonid ehk rollid. See, kas  

indi viid kohandub ning võtab rolliga kaasas käivad 
normid ja ootused omaks, sõltub sellest, kuidas ta 
suhestub selle professiooni, institutsiooni ning en-
dale määratud rolliga neis institutsioonides. Pärast 
ajateenistust naaseb reservväelane tavaellu, jätkates 
seniste rollide täitmist või asudes uutesse rollidesse. 
Taustal jääb talle omaseks kaitseväelase roll, mida ta 
asub täitma siis, kui riik seda vajab. Kui püsivaks jääb 
tema minapildis ajateenistuses omandatud roll, sõltub 
tõenäoliselt eri teguritest.

Sõjaväelase kutse eripära on, et selle esindajad 
võivad kogu teenistuse valmistuda sõjaks, mida kuna-
gi ei saabu7. Soovides rahu, võib reservväelane para-
tamatult tajuda enda rolli kasutuna, sest teda ei lähe 
vaja. Soov olla kasulik ja vajalik tähendab, et vaja on 
sõda. Robillard nimetab seda ebakõla sõduri identi-
teedi paradoksiks (ingl paradox of soldier identity) 
ning enda sõduriks olemisele tõelise väärtuse leidmi-
ne on seega väljakutse omaette. Seetõttu soovime, et 
meie reservväelastel oleks võimalikult selge arusaam 
enese rollist ning sellega seotud identiteet oleks osa 
nende minakontseptsioonist. 
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OHVITSERI PROFESSIOON

Samuel P. Huntington on märkinud, et sõjaväelase 
kutse unikaalne oskus on vägivalla haldamine – mitte 
niivõrd tehniline oskus, kuivõrd planeerimine, organi-
seerimine ja juhtimine. See tähendab pidevat õppimist 
ja valdkondlikku kogemuste omandamist, vastutust 
riigi ja kodanike ees ning sisemisi regulatsioone, väär-
tusi ja norme enesejuhtimiseks. Huntington märgib, et 
sõjaväelise professiooni esindajaid eristab nende pro-
fessionaalsus. Mida keerukamaid vägivallaorganisat-
sioone on ohvitser võimeline juhtima, seda professio-
naalsem ta on.8 Nii jääb rühmaülema professionaalsus 
alla brigaadi- või diviisiülema pädevusele vägivalla 
juhtimises. Professiooni esindajaks olemine ei tähen-
da veel professionaalsust.

Reservväest kõneldes on Huntingtoni käsitlusest 
oluline esile tuua, et sõjaväelist professiooni võivad 
esindada ka mitteprofessionaalidest reservistid –  
ohvitserkonna ajutine täiendus. Neil on samad õigused 
ja kohustused mis sama auastmega professionaalil, 
kuid ainult ajutine vastutus. 

Kaitseväe näitel tähendab see, et ajateenistuse 
lõpetanud reservohvitser on reservväelane, kes peab 
olema valmis asuma kutse korral täitma enda rolli 
professiooni esindajana. Muul ajal aga täidab ta teisi 
rolle, mis on talle antud või ta on endale võtnud. Hun-
tingtoni seisukohast saab väita, et mitteohvitseridest 
reservväelased ei ole sõjaväelise professiooni esinda-
jad. Reservväelasest ohvitseride puhul on aga oluline, 
et nad teadvustaksid enda rolli ja esindatust sõjaväe-
lises professioonis. Selle nimel tuleb töötada alates 
hetkest, kui alustatakse nende väljaõpetamist kindla 
ametikoha või rolli täitmiseks.

Sõjaväelase kutses on tähtsal kohal eetika, dist-
sipliin, sotsialiseerumine, eestvedamine ja sõja-
väeline kultuur. Kõik need mängivad võtmerolli 
professionaalsuse arendamisel ja hoidmisel9. Sõjaväe-
lase kutse kätkeb unikaalseid ootusi selle esindajatele:  
kohusetunne, ustavus, ausameelsus, julgus ja uhkus. 
Kaitseväe puhul väljenduvad need ootused Kaitseväe 
väärtustes ning kohanduvad kõigile kaitseväelastele. 
Seega võiks eeldada, et see, mil määral ja kui edukalt 
kaitseväelane saab hakkama oma rollis, sõltub sellest, 
kui olulise koha hõivab tema minakontseptsioonis 
professionaalne identiteet.

IDENTITEEDI MÄÄRATLEMINE

Identiteediteooriaid on mitmesuguseid, kuid siin-
kohal lähtun kahest asjakohasemast: grupi- ehk sot-
siaalne identiteet ja professionaalne ehk rolliidenti-
teet. Sõjaväelaste seas tehtud identiteediuuringud 
on näidanud, et sotsiaalne identiteet on relvajõudude 
jaoks oluline. Kollektiivne meie-tunne aitab inimes-
tel tegutseda ühise eesmärgi nimel. Teisalt on leitud, 
et individuaalne identiteet on erinevalt sotsiaalsest 
identiteedist sõjaväe kui institutsiooni edukust ta-
kistav tegur. Väidan, et sotsiaalne identiteet pärsib 
professionaalset identiteeti, sest grupi tunnustu-
se ja isikliku edu nimel ollakse valmis järele andma 
professionaalsetes tõekspidamistes. Seega on olu-
line selgelt tajuda, millist identiteeti soovitakse tu-
levases reservohvitseris kujundada ning millistest 
identiteedi teooriatest lähtuda. 

Üksikisiku minakontseptsioonis on tähtis element 
inimese identiteet – kellena ta ennast määratleb ning 
mida ta teeb. Tundes inimese minakontseptsiooni ning 
seda mõjutavaid tegureid, on võimalik ennustada või ai-
mata inimese tegutsemist tunnetuslikke ebakõlasid  

Eesti reservarmee toetub reservülematele, kelle kord omanda
tud pädevuse alalhoidmine sõltub nii igast inimesest üksikult 
kui ka reservarmeest tervikuna. Järjekordsetele reserv
rühmaülematele auastmetunnuste kätteandmine tänavu  
18. juunil Kaitseväe Akadeemia aulas
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 V I I T E D
1 Vt Luik: meie eesmärk peaks olema professionaalne reservvägi 2018. Ees-

ti Rahvusringhääling, 8. mai. https://www.err.ee/829762/luik-meie-ees-
mark-peaks-olema-professionaalne-reservvagi (30.04.2021). Luik, J. 2021. 
Jüri Luik: Eesti kaitsevägi on professionaalne rahvavägi. Postimees, 23. märts. 
https://arvamus.postimees.ee/7208149/juri-luik-eesti-kaitsevagi-on-pro-
fessionaalne-rahvavagi (30.04.2021).

2 Huntington, S. P. 2013. Sõdur ja riik: tsiviil-militaarsuhete teooria ja poliitika. 
Kohandi, E.; Elings, M. (tlk); Espak, P. (toim); Kiili, M. (eessõna). Tallinn: Eesti 
Ajalehed. [Huntington 2013]

3 Ibid.
4 Kaitseväe korralduse seadus 2009. – RT I, 26.05.2020, 9. https://www.riigi-

teataja.ee/akt/126052020009 (30.04.2021).
5 Goffman, E. 1961. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients 

and Other Inmates. New York: Doubleday (Anchor).
6 Swain, J. 2016. Changing the identities of young army recruits and new ways 

of looking at hegemonic forms of military masculinity. – Culture, Society & 
Masculinities, Vol. 8, Issue 1, pp. 1–19.

7 Robillard, M. 2017. Risk, War, and the Dangers of Soldier Identity. – Journal of 
Military Ethics, Vol. 16, Issue 3–4, pp. 205–219. [Robillard 2017]

8 Huntington 2013.
9 Sarkesian, S. C.; Gannon, T. M. 1976. Introduction: Professionalism: Problems 

and Challenges. – American Behavioral Scientist, Vol. 19, Issue 15, pp. 495–510.
10 Franke, V. 1999. Preparing for Peace: Military Identity, Value Orientations, and 

Professional Military Education. Westport: Praeger.
11 Stets, J. E.; Burke, P. J. 2000. Identity Theory and Social Identity Theory. – 

Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 3, pp. 224–237. doi:10.2307/2695870.
12 Robillard 2017.

MINAKONTSEPTSIOON 
(self-concept)

IDENTITEET

PROFESSIOONI JA MINAKONTSEPTSIOONI VAHELISE SEOSE MUDEL
 J O O N I S  1

Tuletatakse sa-
mastumisel ühe või 
mitmega neist

on osa

Ligipääsmatud rollid

Institutsioon 1:
teise riigi relvajõud

Institutsioon 2:
meie Kaitsevägi

Institutsioon 3:
perekond või töö

Muud rollid

SÕJAVÄELINE 
PROFESSIOON

Ligipääsetavad rollid

R

R

R1

R4

R

R

R2

R5

R

R3

R3

nõudvates olukordades, ja seda ka sõjaväelaste pu-
hul10. Stets ja Burke on toonud teistele nimekatele teo-
reetikutele viidates esile, et identiteet moodustatakse 
enese samastamise (ingl identification) kaudu sot-
siaalses struktuuris välja kujunenud positsiooni ehk 
rolliga11 (vt joonis 1). Näiteks võidakse end siduda sa-
mal ajal sõbra, elukaaslase, õpilase, töölise või rühma-
ülema rolliga ning seesuguse määramisega kaasne-
vad ootused nii indiviidi enda kui ka teiste käitumisele. 
Just indiviidi mina (ingl self) sidumine rolliga ning 
sellega kaasnevate tähenduste ja ootuste omaksvõtt 
moodustavad aluse, mis juhib käitumist. See, milline 
roll saab mingis olukorras määravaks ning millega 
inimene ennast samastab ja kuidas tegutsema hak-
kab, sõltub olemasoleva rolli tähtsusest ja seotusest 
inimese minakontseptsiooniga. Et reservrühmaülem 
täidaks vajaduse korral oma funktsiooni suurepäraselt 
ja entusiastlikult, on vaja, et ta võtaks reservrühma-
ülema rolli võimalikult hästi omaks.

Artikli autori teada ei ole Kaitseväes reservväelaste  
professionaalset identiteeti empiiriliselt uuritud. See-
suguse laeka avamine võimaldab anda aimu sellest, 
kas ja kuidas reservväelased näevad ennast oma rol-
lis ning millised on nende ootused enda tegutsemi-
sele. Uurides, kuidas ajateenistust läbivad tulevased 
reservrühmaülemad ja -ohvitserid tajuvad enda rolli, 
võime saada kinnituse, kuivõrd me oleme reservohvit-
seride väljaõppe, mentorluse ja kujundamisega õigel 
teel. Teisest küljest aitab seesuguse valdkonna lähem 
uurimine mõista, millised rollidilemmad võivad tule-
vikus tekkida. Teadaolevalt on oht, et liiga suur soov 
tegutseda sõdalase identiteedi järgi võib mõnel juhul 

kahjustada sõduri võimet hinnata riske mõistlikult12. 
Seevastu liiga nõrk rolli omaksvõtt võib tähendada rolli 
nõrka või puudulikku täitmist. 

Milline on hea tasakaal indiviidi isiklike rollide ja 
talle riigi poolt määratud riigikaitsja (professionaalse) 
rolli vahel, ei ole teada. Kuid mõistame ju kõik, et riiki 
suudab tõhusalt kaitsta vaid see, kes on mõtestanud 
enda jaoks lahti riigikaitsja rolli, võtnud omaks vastu-
tuse ja ülesanded ning on valmis asuma täitma seda 
rolli teisi rolle kõrvale lükates. Järelikult on vaja uurida 
identiteedi, rolli omaksvõtu ning kogu selle teekonna 
dilemmade ja raskustega seostuvat. 
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Mõjutustehnikate 
õpikeskkond 

„ÕPI ÄRA TUNDMA 
MANIPULATSIOONI“

Avate arvuti ja loete sotsiaalmeediast uudist pealkirjaga „NATO 
sõdur ronis granaadiheitjaga langenud sõjameeste mälestusmärgi-
le“. Või on seal lugu alaealise tüdruku vägistanud NATO sõdurist või 
on atraktiivse ja seksika välimusega tundmatu saatnud teile Face-
bookis sõbrakutse. 

ANDREAS VENTSEL, PhD
Tartu Ülikooli semiootika kaasprofessor

n loomulik, et seesugused sõnumid 
äratavad tähelepanu ning kutsuvad 
mingil viisil reageerima. Näiteks võivad 
liitlaste korda saadetud väidetavad si-
gadused teis tekitada viha ning tõenäo-

liselt vallandab kauni tundmatu tähelepanu elevuse ja 
uudishimu ning tunnete ahvatlust kontaktiloomise 
soov vastu võtta. Sellega võiks ju asi lõppeda, aga ... 
niisugused sõnumid või sõbrakutsed võivad olla teile 
saadetud ka teadlikult ja mitte just kõige sõbralikuma-
te kavatsustega. Kui jagate teid emotsionaalselt puu-
dutanud sõnumit ka sõbraga, siis on sel potentsiaali 
laiema auditooriumi hulgas levima hakata ning liitlas-
te ja Kaitseväe vastu umbusaldust tekitada. Samuti 
võib sõbrakutse taga olla pahatahtlik valeidentiteedi 
kasutamine, kus „seksika sõbraks soovija“ konto on 
loodud eesmärgiga teilt mingit informatsiooni kätte 
saada või teid muul viisil kompromiteerida. 

Soome relvajõudude infosõjauurija Saara Jantu-
nen märgib oma teoses „Infosõda“ (eesti keeles 2018, 
tlk Tuule Meri), et hübriidsõjapidamise põhimõtte järgi 
organiseeritud mõjutustegevus võib toimuda massi-
teabevahendites, sotsiaalmeedias, tavakodanike vest-
lustes ja muudes mittesõjalistes keskkondades. Vae-
nulik infomõjutustegevus võib suurendada ebakindlust 
ja vastuvõtlikkust valeinfo suhtes, mida võimendab 
infokanalite paljusus. Probleem on seda akuutsem, et 
viimastest Eesti elanikkonna seas tehtud Kaitseväe 
tellitud uuringutest aastatel 2018, 2019 ja 2020 on 
selgunud, et üheks suurimaks julgeolekuohuks on kuju-
nenud valeuudiste levik ja vaenulik infomõjutustegevus. 

Just niisugusest probleemipüstitusest lähtus Tartu 
Ülikooli semiootika osakonna ja ühiskonnateaduste ins-
tituudi uurimisprojekt „Vaenulike infopettetegevusstra-
teegiate ja taktikate uuring infojulgeoleku teadlikkuse 
tõstmiseks“, mida toetati RITA1 rahastusmeetme abil. 
Projekti eesmärk oli tuvastada vaenulikust infomõjutus-
tegevusest tulenevad probleemid ja töötada välja inter-
aktiivne veebipõhine õpiplatvorm „Õpi ära tundma 
manipulatsiooni“ (https://imt.rwd.ee/), mis võimaldab 
arendada infomõjutusvõtete tuvastamise oskusi. 
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ÕPIPLATVORMI ARENDAMINE 

Erinevaid väärinfoga võitlemise platvorme on viimastel 
aastatel loodud üsna palju. Ka Eestis arendati samal 
eesmärgil interaktiivne veebileht Tõesõna (https://
tõesõna.ee), mis, tõsi küll, ei paku konkreetseid õpi-
ülesandeid. Lisaks ülesannetele seisneb meie õpiplat-
vormi eripära sihtrühma spetsiifikas: see on loodud 
ennekõike ajateenijatele ja tegevväelastele. Nemad 
on hübriidsõja korral vaenuliku infomõjutustegevuse 
üks esmaseid sihtmärke, kuna eduka inforünnakuga 
on võimalik õõnestada Kaitseväe isikkoosseisu kaitse-
tahet ja tekitada usaldamatust riiklike struktuuri-
üksuste vastu. See on omakorda otseselt seotud riigi 
kaitsevõime järjepideva suutlikkusega. 

Auditooriumi veenmine on üldjuhul edukas siis, 
kui toetutakse identiteedi ja kultuurimälu seisukohast 
olulistele sündmustele, juttudele ja märksõnadele, 
mis tekitavad emotsionaalset vastukaja. Artikli algu-
ses osutatud näited on võetud päris elust, st nii Eestis 
kui ka teistes Balti riikides on tehtud varem seesugu-
seid infomanipulatsioone. Et saada paremat ülevaa-
det vaenulikku mõjutustegevust puudutavast teadlik-
kusest ja võimalikest probleemidest, kombineerisime 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimismeetodi. Kva-
litatiivne analüüs hõlmas (sotsiaal)meediatekstide 

analüüsi, kus tuvastasime desinformeerivate teksti-
de põhisõnumeid ning nende konstrueerimise viise.  
Uurimismaterjalina kasutasime eesti-, vene- ja inglis-
keelset (sotsiaal)meediat ajavahemikus 2019–2020. 
Teine uuenduslik aspekt seisneski projekti teoreetilis- 
metoodilises interdistsiplinaarsuses, kus ühendasime 
semiootikat, diskursuseanalüüsi ning kvantitatiivset 
lähenemist. Ühelt poolt võimaldas meie kvalitatiiv-
ne metoodika selgitada välja strateegilise pette-
tegevusega seotud sõnumite põhisisu. Teisalt andis 
kvantitatiivse suunitlusega ankeetküsitlus ülevaate, 
milliseid infomõjutusega seotud tegevusi tajuvad 
kaitse väelased ohtlikuna ja millised on peamised krii-
tilise meedia pädevuse probleemkohad. 

Ankeetküsitluse ja kvalitatiivse meediadiskursuse 
analüüsi alusel valisime õpiplatvormi prototüübi jaoks 
välja neli infomõjutusega seotud teemat: väärinfo, 
polariseerimine, vastase halvustamine ning botid ja 
valeidentiteet. Ülesannete kõrval andsime iga teema 
sisukirjelduste juures soovitused, mida niisuguse info-
ga kokku puutudes teha. 

ÕPPE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kõnekas materjal ning põnevad näited ei tähenda 
veel, et inimesed sellest õpiksid. Seetõttu lähtusime 

Interaktiivse veebipõhise õpiplatvormi  „Õpi ära tundma manipulatsiooni“ kuvatõmmis
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õpikeskkonna loomisel kolmest kesksest õppe kujun-
damise põhimõttest. Esiteks oli meie siht meedia
pädevuse arendamine. Siin eristatakse nelja omavahel 
seotud oskust, mille arendamist loodud õppeplatvorm 
toetab. Need on järgmised: 
1)  oskus leida eri meediumites informatsiooni ja 

pääseda sellele ligi; 
2)  oskus analüüsida eri meediumites edastatud sõ-

numeid; 
3)  oskus hinnata edastatud sõnumite usaldusväär-

sust; 
4)  oskus luua ise eri meediumites uusi sõnumeid2. 

Teiseks oli meile oluline mängulisus. Lähtusime 
pedagoogiliselt eeldusest, et mängijate asetami-
ne olukorda, kus nad on sunnitud strateegiliselt läbi 
mõtlema, kuidas paremini manipuleerida, annab neile 
tulevikus võime ära tunda olukordi, kus keegi kasutab 
nende peal sama strateegiat3. Sellest ideest kantuna 
lõime õpikeskkonna prototüübis ülesandeid, mis an-
navad õpilastele võimaluse katsetada infomõjutus-
võtete kasutamist sõnumite loomisel. Niisuguse koge-
muse kaudu saab süvendada nende võimet vaenulikku 
infomõjutustegevust ära tunda. 

Kolmandaks oli meie lähenemise keskmes 
tagasi side andmine veebikeskkonnas. Uuringu-
test nähtub, et sisuline ja põhjalik tagasiside aitab  

 V I I T E D
1 RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu toetatav programm, mille 

eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning tea-
dus- ja arendusasutuste võimet ühiskondlikult oluliste uuringute tegemisel. 
Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest 
lähtuvaid sotsiaal-majandusliku eesmärgiga rakendusuuringuid.

2 European Commission 2007. Communication from the Commission to the Eu-
ropean Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions – A European Approach to Media Literacy 
in the Digital Environment. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM%3A2007%3A0833%3AFIN%3AEN%3APDF (05.11.2021). Li
vingstone, S. 2004. Media Literacy and the Challenge of New Information and 
Communication Technologies. – The Communication Review, Vol. 7, Issue 1, 
pp. 3–14. Koltay, T. 2011. The media and the literacies: media literacy, infor-
mation literacy, digital literacy. – Media, Culture & Society, Vol. 33, Issue 2, pp. 
211–221.

3 Roozenbeek, J.; van der Linden, S. 2019. The fake news game: actively 
inoculating against the risk of misinformation. – Journal of Risk Research, Vol. 
22, Issue 5, pp. 570–580.

4 Wang, S.L.; Wu, P.Y. 2008. The role of feedback and self-efficacy on web- 
based learning: The social cognitive perspective. – Computers & Education, 
Vol. 51, Issue 4, pp. 1589–1598.

5 Arguel, A.; Lockyer, L.; Kennedy, G.; Lodge, J. M.; Pachman, M. 2019. Seeking 
optimal confusion: a review on epistemic emotion management in interactive 
digital learning environments. – Interactive Learning Environments, Vol. 27, 
Issue 2, pp. 200–210.

õpilastel juhtida oma õppetööd digitaalses kesk-
konnas palju tõhusamalt.4 See lubab vältida liigse  
segadustunde või ärevuse tekkimist, mis võiks haka-
ta õppimist pärssima5. 

Mõjutustehnikate õpikeskkonnas oleme nii valik-
vastustega testide kui ka pikemaid kirjalikke vastuseid 
nõudvate juhtumianalüüside puhul pakkunud õpilas-
tele tagasisideks põhjalikumaid selgitusi ja arutlus-
käike, millega vastuseid võrrelda. Niisugune tagasiside 
loob dialoogi õppija ja õpikeskkonna vahel, stimuleeri-
des õpilasi neil teemadel iseseisvalt edasi mõtisklema. 
Sellise lähenemise olulisus on tingitud ka uurimis-
objekti enda eripärast. 

Vaenulike infomõjutusstrateegiate analüüsi puhul 
ei ole sageli võimalik anda ühest hinnangut, kas vastus 
on õige või vale. Seesugused mõjutusvõtted on ras-
kesti piiritletavad ning kasutavad ära ebamäärasust, 
mitmetähenduslikkust ja inforuumis peituvaid vastu-
olusid. Seetõttu on nende tõlgendamiseks enamasti 
mitu võimalust ning õpikeskkonnas antava tagasiside 
keskmes on ennekõike arutlusoskus ja kriitilise mõtle-
mise arendamine. Kuna loomingulisemate ülesannete 
puhul ei ole võimalik anda automatiseeritud tagasi-
sidet, lisasime selliste ülesannete puhul õpilastele 
võimaluse saata töö tulemus otse platvormilt õpetaja 
e-posti aadressile. 

RITA rahastusprogrammi toel välja töötatud õpi-
keskkond on prototüüp. See on loodud viisil, et seda 
saab edasi arendada nii uute teemade kui ka õpiüles-
annete lisamisega. Samuti ei pea selle kasutajaskond 
piirduma üksnes kaitseväelaste ja ajateenijatega, sest 
nagu ütleb Jantunen, ei piirdu infosõda üksnes vaenu-
like riikide tegevusega, vaid seda peetakse tsiviilisikute 
ja kõrvalseisjate abiga. Ehk siis meie kõigiga.
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Kaksikkonverents: 
VIRTUAALSUST JA 
REAALSUST

Tänavu suvel leidis Tartus aset konverents, mis erines tavapäras-
test. Seda võib nimetada ka kaksikkonverentsiks, mis hõlmas plaa-
nitud ERGOMAS-i konverentsi kõrval ka COVID-19 üleilmse pandee-
mia tõttu mullu Lõuna-Aafrika Vabariigis Stellenboschis ära jäänud 
Rahvusvahelise Sotsioloogiaühingu uurimiskomitee RC01 konve-
rentsi.
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ELERI LILLEMÄE
uuringute koordinaator-analüütik

TIIATRIIN TRUUSA
ERGOMAS-i president

õte pidada kaks konverentsi korra-
ga tuli militaarsotsioloogia ühenduse 
ERGOMAS (European Research Group 
on Military and Society) juhatusel. Nii 
tehtigi Rahvusvahelise Sotsioloogia-

ühingu [International Sociological Association, ISA] 
uurimiskomiteele RC01 [Armed Forces and Confl ict 
Resolution] ettepanek korraldada kaksikkonverents, 
et teadlased saaksid siiski kohtuda, arendada edasi 
koostööprojekte ja pidada diskussiooni valdkonna-
le olulistel teemadel. Planeerimise alguses loodeti 
korraldada klassikaline konverents, kuid ajapikku sai 
selgemaks, et parim võimalus on pidada kahe juhti-
va militaarsotsioloogiavõrgustiku hübriidkonverents 
meie heade mõtete linnas Tartus.

Militaarsotsioloogia kui sotsioloogia allharu 
areng sai tõuke ajalooliselt pärast Teist maailma-
sõda ja külma sõda, mille järel tekkis vajadus uurida 
süsteemselt militaarsfääri ja ühiskonna omavahe-
list toimimist. Eestis võib militaarsotsioloogia laie-
mast levikust rääkida alates 2000. aastate algusest, 
kui Kaitse ministeeriumi tellimusel hakati korraldama 
iga-aastast elanikkonna uuringut „Avalik arvamus 
riigikaitsest“. Viimase kümnendi jooksul on militaar-
sotsioloogia suund saanud üha enam levinuks, viies 
sealjuures ka uurimisrühma loomiseni ja ühendades 
nii Kaitseväe Akadeemia kui ka Tartu Ülikooli teadlasi.

Üheks olulisemaks militaarsotsiolooge koonda-
vaks organisatsiooniks võib pidada ERGOMAS-i, mis 
ühendas esialgu vaid Euroopa teadlasi. Nüüdseks ku-
jutab ERGOMAS endast aga üle maailma militaar- ja 
tsiviilsfääri suhteid uurivate teadlaste võrgustikku.

ERGOMAS-i juhib president, kes valitakse kaheks 
aastaks. Ühtlasi korraldatakse üle kahe aasta konve-
rents just selles riigis, kust president on pärit. Kuna 
konverentsi korraldamine nõuab häid sidemeid nii üli-
koolide, militaarõppeasutuste kui ka kaitseministee-
riumi ja kaitseväega, sai eeltöö tegemine Eestist pärit 
presidendikandidaadi esitamiseks alguse juba 2018. 
aastal. Aasta hiljem Lissabonis peetud konverentsil 
esitasid oma presidendikandidaadi nii eestlased kui ka 
prantslased. Eestlaste suureks eeliseks kujunes see-
kord asjaolu, et meil on militaarsotsioloogia valdkonna 
teadlasi nii tsiviilülikoolides kui ka Kaitseministeeriumis 

ja Kaitseväes. See tähendas, et juba varakult oli või-
malik esitada hästi läbi mõeldud ning üsna üksikasjalik 
plaan konverentsi korraldamiseks. Lisaks tuli kindlasti 
kasuks see, et viimase kaheksa aasta jooksul on Eesti 
teadlased olnud militaarvaldkonna uurimisel üha ak-
tiivsemad ning nende sulest on ilmunud kaitseväe ja 
tsiviilühiskonna suhteid, eelkõige sotsioloogilisi as-
pekte puudutavaid teadusartikleid. 

KAKSIKKONVERENTSI KUJUNEMISLUGU

Pandeemia aegu on meie sõnavaras juurdunud üha 
enam sõna hübriid. Varem rääkisime näiteks hübriid-
autodest ja -sõjast, nüüd üha enam hübriidõppest ja 
-koosolekutest. Ühiskonnas toimunud muutuste val-
gel sai kevadel selgeks, et ka ERGOMAS-i konverentsist 
saab nüüdisaja konverents: hübriidkonverents.

Miks valida hübriid ja miks mitte korraldada vaid 
veebipõhine konverents? Eks ole me ju kõik kogenud, 
et veebipõhised üritused pole päris see. Veeta nädal 
aega virtuaalkonverentsil paneb proovile nii tähele-
panuvõime kui ka ajaplaneerimisoskuse, lisaks on 
teadlastel sel viisil tunduvalt raskem võrgustuda. Eri-
alane suhtlus on uute ideede, mõtete ja koostöö tek-
kimise alustala ning ka leevenevad piirangud andsid 
tõuke hübriidkonverentsi kasuks – kel võimalik, koh-
tume, ja päriselt!

Hübriidkonverentsi eripära on see, et sisuliselt 
korraldaks, natuke küll liialdades, justkui kolme konve-
rentsi korraga. Üks konverents toimub veebis neile, kes 
kohapeal liituda ei saa, ning teine kohalviibijatele. Kol-
mandaks peavad need kaks konverentsi moodustama 
terviku. Kõike on topelt. Toimumiskohti on kaks (veebi-
platvorm ja füüsilised ruumid), vaba aja programme 

ERGOMASi kauaaegne juhatuse liige René Moelker tutvustab 
peaesinejat Anthony Kingi
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Külalised võeti pidulikult vastu Kaitseväe Akadee-
mia aulas, kus konverentsilisi tervitasid nii ERGOMAS-i 
president Tiia-Triin Truusa kui ka Kaitseväe Akadeemia 
ülema asetäitja kolonel Riivo Valge. Rahvusvahelistele 
külalistele tutvustas Kaitseväe Akadeemiat ja selle tra-
ditsioone kadettveebel Markus Rosin. Järgmise päeva 
avaüritusel pidas Eesti kaitsejõudude esindajana kõne 
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. Ta tõs-
tis esile Eesti militaarsotsioloogia arengule tugeva tõu-
ke andnud tsiviil-militaar(teadus)koostööd, mis tekitas 
huvi ka konverentsi väliskülalistes.

Konverentsinädal möödus laia teemaringi arute-
lude tähe all: sidusus, moraal, avalik arvamus, värba-
mine, patriotism, ajateenistus, sooperspektiiv kaitse-
valdkonnas jm. Hübriidlahendus teenis oma eesmärki 
ning kuigi kohalviibijate jaoks toimis võrgustumine pa-
ratamatult paremini, sündis videosilla kaudu produk-
tiivseid diskussioone ning sai vestelda teiste osaleja-
tega nii rühmades kui ka individuaalselt.

Jätkuva pandeemia tõttu tõusis konverentsi tee-
ma „Dynamic armed forces in changing societies“ 
eriti tugevalt päevakorda. Nii mõnegi riigi relvajõude 
kasutati pandeemia ajal abistavas rollis, varem ei ole 
seda niisugusel kujul tehtud. Arutelud selle üle, kuidas 
pidada sammu ühiskondlike muutustega, andmata 
järele sõjalises valmiduses ja professionaalsuses, ku-
junesid väga huvitavateks, tuues kaasa pigem veelgi 
enam küsimusi kui vastuseid, mis ongi selliste konve-
rentside üks eesmärke. 

TAGASIVAADE

Hübriidkonverentsi korraldamine pani vaieldamatult 
proovile, üllatades kogu selle aja uute, läbi mõtlemist 
ja lahendust vajavate detailide ilmsikstulekuga. Välja-
kutse on see tehniliste aspektide kõrval ka sisuliselt, et 
ühendada kõik konverentsil osalejad ühtsesse muga-
valt toimivasse aruteluruumi ning kaotada tunnetuslik 
barjäär virtuaal- ja reaalkonverentsi vahel. Praegusel 
pandeemiast varjutatud ajal on aga ülioluline luua ja 
hoida kontakte kolleegidega teistest riikidest, et rah-
vusvahelise teaduskoostöö areng jätkuks. Seetõttu oli 
hea meel kohata rohkem kui neljandikku konverentsil 
osalejatest kohapeal ning tutvuda lähemalt ka vir-
tuaalkonverentsil osalejate tegemistega.

Kolm aastat ettevalmistust nõudnud konverents 
võimaldas tuua Eesti teadusmaailmas kaardile võrdse 
partnerina militaarsotsioloogia uuringute valdkonnas 
ning ühtlasi teadvustada valdkonna olulisust Eesti 
enda teadlaskonna ja kaitsevaldkonna jaoks. 

Korraldusmeeskonna nimel täname kõiki, kes and-
sid panuse konverentsi õnnestumisse, aidates Eestil 
populariseerida valdkonda nii meil kui ka mujal maa-
ilmas.

on kaks (virtuaaltuurid ja füüsilised tuurid). Korral-
damine kestab ööpäev läbi ja iga päev, sest alati on 
kusagil maailmas päev. Tuli arvestada ajatsoonidega  
alates USA läänerannikust kuni Austraalia idaranni-
kuni. Korraldav meeskond jagunes Brasiilia, Kanada, 
Lõuna-Aafrika Vabariigi, Hollandi ja Eesti vahel. Välja-
kutse missugune! Kas see kõik õnnestub?

AEG ON KÄES

Juuli keskel toimunud kuueteistkümnenda ERGOMAS-i 
ja ISA RC01 ühiskonverentsi teema oli „Muutuvad rel-
vajõud muutuvates ühiskondades“ („Dynamic armed 
forces in changing societies: Challenges for research 
in and on the military“).

Konverentsi viiel toimumispäeval korraldati töö tuba 
noorteadlastele ja peeti üle 180 teemaettekande. Ko-
hapeal osalejaid oli 40 ning virtuaalse osalejana regist-
reerunuid 70. Ettekandeid esitati nii eelsalvestatud vi-
deotena kui ka virtuaalsete ja kohapealsete esitlustena.

Selleks, et nii kohalviibijad kui ka virtuaalsed osale-
jad saaksid osa mõlemast konverentsist, loodi video-
sild. See tähendas, et kohapeal olijad viibisid Tartu Üli-
kooli ühiskonnateaduste instituudi ruumides, kus oli 
video- ja heliühendus veebiplatvormi osalejatega. Eri-
line tänu läheb vabatahtlikele, kes olid pidevalt toeks 
vestlusringide korraldamisel veebis ja kohapeal.

Konverentsi avab Tartu Ülikooli aulas TiiaTriin Truusa,  
ERGOMASi president
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Laiemalt allohvitseride 
VÄLJAÕPPEST JA 
IGAPÄEVATEENISTUSEST 

Academia Militarise avanumbris arutlesime allohvitseride korpuse 
ja allohvitseride keskse rolli üle Kaitseväes. Teadmine, et just sinu 
igapäevasest järjekindlast ja sihipärasest tegevusest sõltub Kaitse-
väe jätkusuutlik toimimine ja reservväe taastootmine, paneb  
allohvitserkonnale väga suure vastutuse. 

Stvbl ANDRI HARKMANN
Kaitseväe Akadeemia veebel

õudsime ka avastuseni, et ajateenis-
tuses nooremallohvitseride kursuse 
(NAK) läbinud ning sellele järgnenud 
teenistusest saadud positiivsete koge-
muste põhjal allohvitserikarjääri valinud 

õnnelikel inimestel on võimalik omandada oma kutse 
põhjalikumad algtõed Kaitseväe Akadeemia kutse-
õppes vanem allohvitseride sõjaväelise juhtimise eri-
alal vanem allohvitseride põhikursusel (VAPK). Pärast 
kursuse lõppu sisenevad vastselt sõjaväelise juhtimise 
erialal kutsehariduse saanud lõpetajad ühte põnevai-
masse maailma, mida üks teenistus pakkuda suudab. 
Noorte vanemallohvitseridena saavad värsked ja innu-
kad lõpetajad Kaitseväe köögipoolel täita kaasinimeste 
käekäiku mõjutavaid rolle – alates administraatorist ja 
instruktorist-õpetajast kuni sõjaväelise juhini. See ongi 
üks äraütlemata lahe väljakutse, mida mina kutsun iga-
päevateenistuseks.

Igapäevateenistus on omamoodi jätkuprakti-
ka algsele Kaitseväe Akadeemia kutse- ja hilisemale 
täiendusõppele. Selle käigus kinnistuvad kutse- või 
täiendusõppe teoreetilised õppetunnid ning kogu 
akadeemia ajal õpetatud tervik muutub sinu silme all 
lõpuks rakendatavaks õpiväljundite kogumiks ehk os-
kuseks midagi tegelikult ära teha. Siinkohal ongi hea 

meelde tuletada, et Kaitseväe Akadeemia ei tee ühest-
ki allohvitserist küpset, ideaalset, igas struktuuriüksu-
ses hakkama saavat sõjaväelist juhti. Siit saadud ideed 
ja teadmised hakkavad alles igapäevateenistuses 
arenema ja küpsema, saamata kunagi täiesti valmis. 
Ka vanadele olijatele on elul pakkuda pidevalt vaimu 
värskendavaid ja pingutust nõudvaid üllatusi. See ongi 
elukestev areng ja õpe. Et nüüd tuli jutuks mõiste elu-
kestev areng ja õpe, on paslik arendada teemat, miks 
peaksin valima ikkagi just allohvitserikarjääri ja milline 
on Kaitseväe allohvitseride võimalik karjäärimudel. 

LAHINGUPAAR ALLOHVITSEROHVITSER

Järgmisena vaatlen karjäärimudeli seda osa, mis puu-
dutab Kaitseväe Akadeemiat, ning arutlen, kuidas see 
kõik igapäevateenistusega on seotud.

Igapäevateenistuses täidab allohvitser oma rolli 
koostöös ohvitseridega. Koostöö peab olema tõhus, et 
ajateenistust läbivad reservväelased saaksid oman-
dada riigikaitseks vajalikud teadmised, oskused ja 
hoiakud ette antud ajaga parimal võimalikul viisil ning 
oskaksid nendest juhinduda ka aastate pärast. Oskus-
te parima omandamise esmaeeldus on üksust välja 
õpetavate ohvitseride-allohvitseride igakülgselt sujuv 
ja viljakas meeskonnatöö. 

Selle koostöö tõhusa tutvustamise eesmärgil toi-
muvad Kaitseväe Akadeemias VAPK-i sõjalised õppe-
ained määratud ajal koos ohvitseride põhikursuste 
õppekavade sõjaliste ainetega. Nende õppeainete 
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Ohvitseri ja allohvitseri igapäevane koostöö 
käib kõigil juhtimistasanditel. Kaitseväe 
Akadeemia ülem kolonel Vahur Karus ja aka
deemia veebel staabiveebel Andri Harkmann 
tänavu suvel kadettide väljaõpet külastamas
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sõjaaja tegevusi pataljoni staapides. See annab või-
maluse matkida olukorda staabis, kus VAKAK-i lõpetaja 
peab olema pärast kursuse lõppu võimeline teenima 
oma erialal. Vanemallohvitseride keskastmekursuse 
täies mahus läbimine annab lõpetanule karjäärimudelis  
sõjaväelise väljaõppe kolmanda taseme. 

ALLOHVITSERIKARJÄÄRI PARIMAD AASTAD

Allohvitseride võimalused mitmekesiseks teenistuseks 
jätkuvad pärast VAKAK-i kõikides väeliikides ja struk-
tuuriüksustes. Pärast piisavat teenistust on võimalik 
jätkata õpinguid akadeemias vanemstaabiallohvitse
ride kursusel (VSAK). 

VSAK-i põhieesmärk on keskenduda juhtimises 
eneseväljendusele, riigikaitse ülesehitusele, organisat-
sioonide toimimispõhimõtetele, operatsioonikujustu-
sele ja ühendrelvaliikide koostööle. Kõikide õppeainete 
lõimitus on ka VSAK-i puhul väga oluline. Õppeained on 
lõimitud vertikaalselt ja horisontaalselt. Selline ülesehi-
tus võimaldab saavutada paremini õppeainete õppe- 
eesmärgid ja õpiväljundid. Kõik õppeained on seo-
tud reaalsete ülesannetega, mille täitmist oodatakse 
VSAK-i läbinult pärast akadeemia lõpetamist igapäeva-
teenistuses. Lisaks on VSAK-i õppekava seotud mitme 
teise Kaitseväe Akadeemia õppekavaga, mida läbivad 
nii rakenduskõrgharidus- kui ka magistriõppe õppurid. 

Näiteks on VSAK-i kavas õppeaine „Tsiviil-sõjaline 
koostöö“, mida õpetatakse akadeemias korraga mit-
mele õppesuunale, et anda ülevaade teemadest ja toi-
mingutest, mida on vaja tunda erinevates brigaadi või 
ühendrelvaliigi staapides tegutsedes. Uus teoreetiline 
oskus proovitakse kohe järele kogu akadeemiat kaasa-
val õppusel, kus VSAK-i õppurid tegutsevad koos ma-
gistriõppe ohvitseridega matkitud brigaadi või kaitse-
ringkonna staabitöö olukorras. Nii saavad allohvitserid 
võimaluse näha ja kogeda tuleviku töökeskkonda, kus 
nad teenima hakkavad. 

VSAK-i õppekava täies mahus läbinu saab alus-
oskused teenimiseks struktuuriüksuse veeblina ning 
brigaadi või väeliigi staabiallohvitserina, sealhulgas 
rahvusvahelises keskkonnas1.

Eelnev lühiarutelu allohvitseride kui sõjaväeliste 
juhtide arenguvõimaluste üle igapäevateenistuses näi-
tas, kuidas Kaitseväe Akadeemia toetab kutse- ja täien-
dusõppe kaudu allohvitserikarjääri. Karjääri väljakand-
mine jääb juba iga allohvitseri enda kanda. Arutlus tõi 
ka esile, et kõik akadeemias tehtav on otseselt seotud 
tegeliku igapäevateenistusega Kaitseväes. Allohvitser 
juhib ja suunab sõdureid, et koos ohvitseridega moo-
dustada ühise riigikaitselise eesmärgi nimel ühtselt 
motiveeritud sõdimisvõimeline üksus. Eesti eest! 

 V I I D E
1 Vt https://www.kvak.ee/allohvitseride-taiendope/.

lõimimisel on palju eesmärke ja õpiväljundeid. Neist 
peamine on oma ülesannete mõistmine ning oskus 
õpitut eri olukordades ühise eesmärgi nimel rakenda-
da, ja seda just ohvitseridega koos tegutsedes. 

Olukorras, milles kõigil on oma funktsioon, ala-
tes sõdurist kuni ohvitserini, on määrava tähtsusega 
igaühe parim arusaam oma rollist ja ülesandest. Just 
niisugust eesmärki teenib õppeainete lõimimine ja tu-
levaste teenistuskaaslastega tuttavaks või lausa sõb-
raks saamine akadeemias õppides. 

TÄIENDUSÕPE

Tuginedes Kaitseväes kehtivale ja peatselt täieneva-
le allohvitseride karjäärimudelile, korraldatakse Kait-
seväe Akadeemias ka allohvitseride täiendusõpet. 
All ohvitseride puhul on eripära see, et teise taseme 
läbimine akadeemias annab VAPK-i täies mahus läbi-
nule kutsehariduse viienda taseme diplomi. (Viienda 
taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe võimalus 
loodi Eestis 2013/2014. õppeaastal. Selle õppekavadel 
nõutakse õpingute alustamiseks keskharidust.) Asja-
olude soodsal kokkulangemisel on allohvitseril võimalik 
tõusta karjääriredelil. Selleks tuleb määratud aja möö-
dumisel läbi teha kindla taseme täiendusõpe. Igal koo-
litusel on oma õpiväljundid, mis tulenevad eri taseme 
ja ameti koha funktsioonikirjeldustest. VAPK-i järel on 
allohvitseril võimalik teenida rahuaja rühmavanemana, 
instruktorina või pataljoni staabis staabiallohvitserina, 
kui ta on läbinud ka vajaliku täienduskoolituse. 

Kui allohvitser on teeninud nendel ametikohtadel 
piisavalt kaua, on elukestvat õppimist silmas pidades 
võimalik akadeemias edasi õppida vanemallohvitse
ride keskastmekursusel (VAKAK). Seal pühendutakse 
all ohvitseri arendamisele paremaks juhiks, väljaõppe 
organiseerijaks, kompaniiveebliks ja heaks staabi-
allohvitseriks pataljoni või patarei staabis. Nüüdisaegset 
õpikäsitust ja allohvitseride erinevaid rolle silmas pida-
des keskendutaksegi juba VAKAK-is sellistele õppimis-
mudelitele ja õppemeetoditele, mille tundmist nõutakse 
allohvitserilt Kaitseväes igal sammul. Lisaks organisee-
rivad õppurid kursuse ajal väljaõppeürituse akadeemia 
rakenduskõrgharidusõppe noortele kadettidele. See 
omakorda annab noortele ohvitserikandidaatidele või-
maluse näha, mis tasemel on meie Kaitseväe vanem-
allohvitserid. Samuti lõimitakse akadeemias VAKAK-i 
õppurite sõjalisi õppeaineid nii, et õppurid osalevad oma 
õppeaines „Staabivanemallohvitseri tegevus jalaväe-
pataljoni ja jalaväebrigaadi staabis sõjaajal“ koostöö- 
harjutusel nii rakenduskõrgharidus- kui ka magistriõppe  
õppurite ja ohvitseridega. Selline õpikeskkond luuakse 
kogu akadeemiat kaasavatel õppustel. Nii viiakse siin  
kokku sõja ajal koos tegutsevad ohvitserid ja vanem - 
all ohvitserid, pannes nad ühiselt planeerima ja ellu viima  
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Edu Šveitsis 
SÜVENDAS SÕJAVÄELISE 
VIIEVÕISTLUSE HUVI

Oktoobrikuu eelviimasel nädalal peeti Šveitsis reservallohvitseride 
konföderatsiooni korraldatud rahvusvaheline sõjaväeline viievõist-
lus, millest võttis osa ka Eesti meeskond. Võistlustulle astusid Kait-
seväe Akadeemia kadetid Karel Sarv, Karel Kuus ja Kaarel Kaspar 
Eit. Sõjaväelisel viievõistlusel esimest korda osalenud kadetid tegid 
kohe tugeva etteaste ning tõid Eestile auväärse kolmanda koha, 
mida jäädi jagama Hollandit esindanud meeskonnaga.

Nltn MARILIIS PÄÄREN
teabeohvitser

aks päeva kestnud viievõistlusel 
tuli võistlejatel lasta püstolist ja 
automaadist, läbida takistusrajad 
maal ja vees, orienteeruda Šveitsi 
mägedes, joosta krossijooksu ning 

visata granaati. Võistlusest võttis osa 16 mees-
konda Eestist, Hollandist, Belgiast, Šveitsist, Sak-
samaalt, Soomest ja Sloveeniast. COVID-19 viiru-
se leviku tõttu ei saanud osaleda Itaalia ja Kanada 
võistlejad.

Võistluse esimene ala oli takistusriba 
läbimine maastikul. 500meetrisel rajal oli 

ridamisi 20 kindlal viisil läbitavat takistust. 
Takistuse valesti läbimisel pidi võistleja 

kordama ülesannet seni, kuni see sai õigesti 
sooritatud. Takistused nõudsid tasakaalu, 

jõudu ja ühiseid nutikaid lahendusi. FO
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MIS ON CISOR? 
Liitlasriikide Reservallohvitseride Konföderatsioo-
ni (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de 
Réserve, CISOR) asutasid 1963. aasta 1. juunil Belgia, 
Luksemburgi, Lääne-Saksamaa, Prantsusmaa ja 
Šveitsi allohvitseride esindajad.

CISOR-il on 14 liikmesriiki ning see koosneb ühest 
reservallohvitseride ühendusest iga liikmesriigi kohta. 
CISOR-i liikmed teevad koostööd liitlassõjaväelastega, 
jagades sõjaväelistel õppustel teadmisi ning toetades 
sedasi liikmesriikide relvajõudude valmisolekut ja 
võimet. CISOR tugevdab reservväelaste ühendusi ning 
toob need rahvusvaheliselt paremini esile. 

Alates 2019. aastast on CISOR-i täisliige ka Eesti 
Reservohvitseride Kogu, kes esindab ühtlasi Eesti 
reservallohvitsere.

TULEVIK
Järgmine NATO liikmesriikide reservjuhtidele mõeldud 
sõjaväeline viievõistlus leiab aset 2022. aasta suvel 
Ateenas. Sealne korraldaja on Rahvusvaheline Reserv-
ohvitseride Konföderatsioon (CIOR), mille eesistumise 
võtab Ateena võistlusega samal ajal peetaval kongres-
sil üle Eesti.

 L I S A I N F O Granaadivise 
nõudis meie 
võistlejatelt väga 
täpset kätt. Mees
konnal tuli visata 
viie minuti jooksul 
25 granaati 20 
meetri kaugusel 
asuva 5,5 meetri 
kõrguse seina 
avausse mõõt
metega 1 × 1,5 
meetrit. Iga mees
konnaliige pidi 
viskama vähemalt 
viis granaati, 
viimased kümme 
viset võis jaotada 
soovi järgi.

 Esimese päeva viimane võistlusala oli krossijooks, 
mida joosti mööda Šveitsi looklevat ja mägist maastikku. 
Teekond pikkusega 8,2 kilomeetrit kulges eri tüüpi teedel 
– asfaldil, liival ja metsarajal. Aeg läks kinni, kui kõik kolm 
võistlejat olid ületanud finišijoone.

 Teine võistluspäev algas püstolist laskmisega. Kõigil 
kolmel kadetil tuli lasta 25 meetri kaugusel asuvat siht
märki kolmest asendist: lamades, põlvelt ja püsti. Igas 
asendis pidi tegema 30 sekundi jooksul koos salvevahe
tusega kümme lasku. Kõige rohkem punkte tõi sihtmärgil 
oleva kitsa musta ala tabamine. 

Järgmine ala oli täpsuslaskmine automaatrelvast. Kõigepealt 
tuli sooritada viie minuti jooksul viis lasku, mille täpsust sai 
kohe näha elektroonilisel sihtmärgi monitoril. Seejärel tuli 
teha viie minuti jooksul 15 lasku tulemust nägemata ehk 
võimaluseta sihtimist korrigeerida. Ala viimane osa oli laske
jooks, kus võistlejatel tuli läbida kahe minutiga 200meetrine 
jooksurada, laadida padrunid salve, leida õige laskeasend ning 
sooritada kümme lasku. 
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 K O M M E N T A A R I D

VÕISTLEJAD JAGAVAD EMOTSIOONE

1. Kuidas võistlus läks? 
SARV: Kui vaadata lõpptulemust, läks tegelikult hästi 
ega tohiks nuriseda. Küll aga olime suutelised tooma 
koju ka kõige eredama medali, lihtsalt natuke ebaõnne ja 
kogenematust tuli vastu võtta.
KUUS: Tulebki arvestada fakti, et osalesime sellisel 
võistlusel esimest korda.
EIT: Minugi arvates läks meil kõigest hoolimata väga 
hästi. Pidime võistlusel olukordadega kiiresti kohanema, 
see andis juurde omamoodi närvipinget.

2. Mis oli kõige vingem osa?
SARV: Minu jaoks oli kogu võistluse lahedaim osa 
orienteerumine, sest Šveitsi mägedes orienteerumine on 
ilmselt ainukordne kogemus.
KUUS: Mulle oli meeldejäävaim kindlasti takistusraja läbi-
mine, mida tegime küll esimest korda, kuid mis läks hästi.
EIT: Mulle meeldis kõige rohkem suhtlemine teiste riikide 
võistlejatega. Meil oli võistlusjärge oodates aega ning 
seetõttu saime vestelda teiste võistlejatega erinevatel 
kultuuri ja struktuuri teemadel. Kõige ägedamaks võist-
lusalaks hindaksin samuti takistusrada, kuna see on küll 
kõigile sama, kuid võimalusi seda läbida on erinevaid.

3. Mis valmistas raskusi? 
SARV: Raskusi valmistas kindlasti reeglite mittetäielik 
tundmine. Oli asju, mida me ei teadnud ning mille tõttu 
kannatas nii mõnigi sooritus. Lisaks oli mulle raskem ka 
ujumine, kuna ma pole sellega väga sina peal.
KUUS: Reegleid ei kuvatud otseselt mitte kuskil ning 
pidimegi need ise endale välja otsima ja selgeks tegema.
EIT: Mulle valmistas enim raskusi granaadivise, seda 
just ülesehituse poolest. Pidin viskama granaati esimest 
korda 20 meetri kaugusel ja viie meetri kõrgusel ole-

vasse auku. Teenistuse jooksul pole mul kordagi olnud 
olukorda, kus oleksin pidanud heitma granaati 20 meetri 
kaugusel asuva maja teise korruse aknasse.

4. Mida võtate võistluselt kaasa? 
SARV: Tulin võistluselt tagasi suure pagasitäie koge-
mustega. Kindlasti tuleb osata ohjeldada enda emot-
sioone ning säilitada keerulistes olukordades külma 
närvi. Kui tekib võimalus, tahaksin võtta osa ka järgmise 
aasta võistlusest Ateenas.
KUUS: Mulle on oluline vahetu kogemus ja teadmised, 
mida saame teistelegi jagada ning mis võiks aidata 
suurendada Eesti osalust niisugustel võistlustel. Saime 
ka kerge võistluspisiku ning kui tekib võimalus uuesti 
osaleda, oleme selleks paremini valmis.
EIT: Võistluselt võtan kaasa kogemuse ning teadmise, et 
tegelikult on jõudu ja jaksu küllaga. Lisaks on mul nüüd 
teadmisi tehnikast, kui peaks teine kord uuesti võistlus-
tulle astuma.

5. Millised on lõpuemotsioonid?
SARV: Kuigi olen alati olnud läbi ja lõhki patrullvõistluste 
fänn, on sõjaväeline viievõistlus suure tõenäosusega mu 
uus lemmik.
KUUS: Võit läks küll Saksamaale, kuid usun, et suutsime 
siiski kõikidele näidata, kuidas ka väikesest riigist pärit 
võistkonnal on äärmiselt tugev tahe ja võimekus. Kui tii-
mis on kolm Ka(a)relit, kes on olnud ka Noorte Kotkaste 
liikmed, siis pole ükski takistus ületamatu!
EIT: Tänan võistluskaaslasi, kellega koos sai see katsu-
mus ette võetud ning kes sundisid üksteist maksimaal-
selt pingutama. Võistlus oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt 
kurnav, kuid tänu lõbusatele tiimikaaslastele oli seal 
veedetud aeg igat sekundit väärt.

 Eelviimane võistlusala oli orienteerumine Šveitsi mägisel 
maastikul. Võistlejatele jagati stardis kaart, mille järgi tuli 
leida umbes viiekilomeetrisel rajal üles 16 kontrollpunkti. 

Sõjaväeline viievõist
lus lõppes takistus

raja läbimisega vees. 
50meetrisel rajal oli 

neli takistust, mille 
läbimiseks tuli sukel

duda nii vee alla kui 
ka tõusta veepinnast 

kõrgemal asetseva 
takistuse, nn Iiri laua 

peale. Eelmistel aladel 
olid kolm võistkonna

liiget teinud kõike 
ühtselt, ent ujumisel 

pidi takistusraja 
läbima vaid üks neist 

ning teised ujusid 
meelepärasel viisil 

kõrvalradadel.  
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Koostas nltn HANS VEGA LEHEPUU
kommunikatsiooni- ja turundusgrupi 
ülem

Miks otsustasid tulla 
ÕPPIMA KAITSEVÄE 
AKADEEMIASSE?

1. Mida tegid enne Kaitseväe Akadeemiasse õppima tulekut?
2. Kus läbisid ajateenistuse, mis rollis ning mis Sulle enim meelde jäi?
3. Mis motiveeris Sind alustama õpinguid Kaitseväe Akadeemias?
4. Kes motiveeris Sind alustama õpinguid Kaitseväe Akadeemias?
5. Õpingud on kestnud juba mõned kuud. Kuidas kirjeldaksid senist kogemust?
6. Mis on õpingutes kõige rohkem üllatanud?
7. Milliseid soovitusi annaksid Sa neile, kes on huvitatud õpingutest Kaitseväe Akadeemias?

Kadett MIHKEL SILLAKIVI 
12. õhuväe põhikursus
Vanus: 22 a

1.  Enne Kaitseväe Akadeemiasse (KVA) õppima asumist töötasin 2. 
jalaväebrigaadis UAS-i (unmanned aircraft system – mehitamata 
õhusõiduki süsteem) jao instruktorina.

2.  Sõduri baas- ja nooremallohvitserikursuse läbisin Kuperja-
novi jalaväepataljonis, seejärel olin 2. jalaväebrigaadi UAS-i 
jao ülem. Võtsin ajateenistusest endaga kaasa tsitaadi ja 
mõttelaadi „valu on ajutine, au on igavene“, mida kuulsin 
esimest korda ülemalt. See on mind edasi viinud raskeima-
tes füüsilistes ja vaimsetes olukordades ning võiks kajastuda 
iga sõduri mentaliteedis.

3.  Viimase lükke õppima asumiseks andis ajateenistuse lõpp, 
kui mind enam järsku ei ümbritsenud distsipliin ega kohus-
tused. Tahtes võimalikult kiiresti süsteemi tagasi pääseda, 
kasutasin avanenud võimalust töötada aasta tegevväelasena 
instruktori ametikohal. Sealt saadud teadmised ja oskused on 
olnud abiks senisel kooliteel.

4.  Kui ajateenistuse ajal astus meie ette mõnest meist nooremgi rühma-
ülem, olime kamraadidega üllatunud, kui noorelt saab juhtida ja õpetada 
rühma, mis on võrreldav klassitäie õpilastega. Erinevus peitus selles, et klassi-
juhatajat kutsutakse siin härra leitnandiks. Sel hetkel tekkis esimest korda mõte, et 
võiksin olla ka ise nooremleitnant rühma ees.

5.  Varasem kogemus on olnud suureks abiks, kuid üha enam saan aru, kui vähe tegelikult tean. Õnneks selleks need 
kolm õppeaastat ongi, et võtta õpingutest maksimum ja viia teadmatus miinimumini.

6.  Väga pädevad ja kogenud õppejõud, kes teavad, millest räägivad ja kuidas teadmisi jagada.
7.  Õppides KVA-s sõjaväelise kutsehariduse suunal vanemallohvitseriks või kõrgharidust omandades ohvitseriks, ei ole sa 

ainult õpilane, vaid ka kaitseväelane. Kui plaanid teha karjääri ja olla edukas, ole valmis, et kooli- ja tööpäevad ei lõpe alati 
kell 17. Õppejõudude ja enda aja säästmiseks mõtle ja uuri hoolega, enne kui jätad KVA oma valikus ainukeseks kooliks.
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Kadett ANTS HENDRIK LIIVAK 
10. mereväe põhikursus
Vanus: 26 a

1. Töötasin Tartu Ülikooli laboris metall-leidude konserveerimistöödel ja olin 
Muinsuskaitseametis praktikant. Omandasin bakalaureusekraadi ajaloos ning 
hiljem magistrikraadi arheoloogia erialal. 

2.  Ajateenistuse läbisin Eesti mereväes, tegin selle otsuse teadlikult. Teenistus oli 
väga huvitav, sest madrus peab lisaks sõdurile olema ka tugev meeskonnaliige 
laeval. See hõlmab nt tuletõrjeoskusi, kaarditöötlust ja sõjatehnika hooldust, 
aga ka muid laeva püsitoiminguid. Kõige enam jäi mulle meelde meie töö oluli-
sus, kuna mereteadlikkuse loomine ja meie endi vete kontroll on pideva töö 
tulemus.

3.  Otsus tulla KVA-sse sai alguse pärast magistrikraadi omanda-
mist. Mõtlesin seejärel vaadata ka mingit muud eriala, sest 
olin tegutsenud pühendunult ühel erialal. Nägin just Kaitse-
väes võimalust enesearenguks.

4.  KVA õpingute kohta sain ajateenistuses infot oma laeva 
meeskonnalt, sest otsuse siin õppima asuda tegin juba 
enne ajateenistust. Palju sain kooli kohta infot ka oma 
korporatsiooni Ugala vendadelt.

5.  Olles olnud tudeng Tartu Ülikoolis ja nüüd paar kuud 
KVA-s, julgen öelda, et siin on ideaalsed õpitingi-
mused ja -keskkond, mida iga tudeng kadestaks. 
Erialaraamatukogu, head ühiselamutoad, treenimis-
võimalused ning mõistliku hinnaga kohv kohvikus on 
suur eeldus, et saavutada head õpitulemused.

6.  Õpingutes on mind kõige enam positiivselt üllatanud, 
et iseseisvaks tööks on meile määratud tööaeg, mis 
võimaldab vajadusel ka lisamaterjale läbi töötada.

7.  Kindlasti soovitan tulla siia mõtestatult, kuna peale kohus-
tusliku õppekava täitmise on KVA-s võimalik arendada end 
veel enam. Seda ei saa aga keegi sundida. Tuleb ise leida see 
kirg, olgu selleks huvi militaarmaailma või armastus kodumaa vastu.

Kadett INDREK TÕKKE 
25. maaväe põhikursus
Vanus: 26 a

1.  Olen Kaitseväes alates 2016. aastast. Ajateenistuse läbisin 2016.–2017. aastal 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompaniis, kus 
tekkis pärast ajateenistust võimalus jääda tegevteenistusse. Aasta aega töötasin seal instruktori-rühmavanemana, seejärel 
asusin õppima KVA kutseõppes vanemallohvitseriks. Järgnevad kaks aastat olin nii rühmavanem kui ka varustuse allohvitser 
tankitõrjekompaniis.

2.  Ajateenistuse läbisin Jõhvis tankitõrjekompaniis, olin jaoülem. Kõige enam jäi meelde see, kui sain enda alluvusse kaheksa 
meest ehk jao, kelle eest pidin hakkama vastutama, neid õpetama ja juhtima.

3.  Mõte tulla KVA-sse tekkis eelmise aasta lõpus. Tundsin, et vanemallohvitserina ei saavuta kõiki eesmärke oma karjääris. 
Tundsin, et lagi tuleb liiga kiirelt ette. Samuti tundsin, et vajan elus muudatust. Nii jäi minu silmis ainukeseks võimaluseks 
tulla ohvitseriks õppima. 

4.  Kõige suuremad eeskujud on olnud ajateenistuse koduüksuse ohvitserid, kes mõjutasid mind teadmiste, tegemiste ja üldise 
hoiakuga. Nende käest õppisin palju ning sain uurida, milline näeb välja õppetöö KVA-s ja milleks ennast valmis panna. 

5.  Siiani on kõik sujunud ladusalt. Töötajad, õppejõud ja vanemad kursused on olnud toetavad ja aidanud sisse elada KVA 
elurütmi. Õppetöö on olnud jõukohane, aga ka piisavalt proovile panev.

6.  Ei ütleks, et see on olnud suur üllatus, aga väga suur rõhk läheb mõttetööle, mitte käelistele oskustele.
7.  Kui tunned, et tahad olla sõjaväeline juht ja eeskuju, julged vastutada ja organiseerida, ei ole ilmselt paremat kohta, kus 

seda õppida.
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Kadett RISTO ANNUS 
25. maaväe põhikursus
Vanus: 28 a

1.  Enne KVA-sse õppima asumist reisisin ringi ja töötasin 
toitlustusmaailmas. Töötasin nii restoranis, baaris, laeval 
kui ka toitlustus-teenindusettevõttes. Teenindasin 
presidendi vastuvõttudel, väliskülaliste bankettidel ja 
ka Euroopa Liidu Eesti eesistumise üritustel. Samuti 
olin aktiivne reservohvitser, käies õppekogunemis-
tel nii oma üksustega kui ka vahekohtunikuna.

2.  Ajateenistuse läbisin Kuperjanovi jalaväepataljonis 
tagalakompanii ülema abi rollis. Enim on meeles 
metsas põksumised sel ajal, kui üksus oli juba har-
junud koos toimima ja saime teha oma asja nii, et 
ka päriselt tuli välja. Eredaim mälestus on õppusel 
veebel Raul Lainega vastutegevusele tulnud üksuse 
masina vargus ja juhi vangivõtmine. 

3.  KVA mõtted tekkisid juba ajateenistuses aspirantuuri 
ajal. Sel hetkel jäi puudu julgusest ning olles tsiviilmaa-
ilmast ajateenistuse tõttu pikalt eemal olnud, otsustasin 
panna mõtte ootele. See mõte vindus kaua peas, kuni 2021. 
aasta Kevadtormil ühel õhtul näljasena, väsinuna ja kange 
kehaga lõdisedes avastasin, et nägu on ikka naerul. Järelikult tuli 
see lüke ära teha!

4.  Eeskujuks olid mulle ajateenistusaegsed ülemad kapten Kadri Rodima ja veebel 
Mario Austa. Mul vedas, et õppisin samade ülemate käe all sõduri baaskursusest 
ajateenistuse lõpuni. Mul oli piisavalt vabadust ja kohusetunnet teha ise otsused ja 
õppida oma vigadest. Akadeemia kohta sain infot nooremleitnant Mihkel Veskilt, kes 
lõpetas just sel aastal KVA. Tema julgustus ja suunamine andis siia tulekuks viimase 
vajaliku tõuke.

5.  Senine kogemus on olnud mitmekülgne. Väga mõnusad olid sisseelamisüritused, 
mida korraldasid vanemad kadetid, et aidata koolieluga harjuda. Samas on olnud 
hetki, kus soovisin ja ootasin midagi enamat. Kõige huvitavamad ja harivamad tunnid 
on olnud siiani lahingutegevuse alused major Kristjan Karisti ja kapten Taavi Mooriga.

6.  Kui palju tudeng pidutseda jaksab. 
7.  Ära karda! Tee otsus kaalutletult ning mõtle välja, miks sa siia tuled. Ja võta kõik 

vastu, mis sulle õpetada soovitakse, ning küsi ise juurde. Ära karda eksida, sest see 
on ainult inimlik ja vigadest õpitakse.
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NOOREMOHVITSERI 
esimesed kuud tööpõllul

Minu nimi on Mattias Jõgi, olen auastmelt nooremleitnant ning tee-
nin esimest Kaitseväe Akadeemia (KVA) õpingute järgset teenistus-
aastat Jõhvi sõjaväelinnakus rühmaülemana. Toimetuse palvel 
vahendan oma esimesi töökogemusi pärast Kaitseväe Akadeemia 
lõpetamist.

Nltn MATTIAS JÕGI
soomusjalaväerühma ülema abi 
(jalaväerühma ülem)

inu teenistus ei alanud valitud väeosas 
Scoutspataljonis, vaid Jõhvi linnakus, 
kus sain ülesande toetada ühe välja-
õppetsükli vältel väljaõpet. Praeguseks 
olen läbi viinud peaaegu poolteist sõduri 

baaskursust (SBK). Kuigi seda ei ole ülemäära palju ja 
ma ei pea end SBK eksperdiks, vastan toimetuse pal-
vele ning võtan kokku oma senise teenistuskogemuse 
ajateenijaid välja õpetades. Etteruttavalt mainin, et nii 
minu kui ka teiste kolleegide-kursusekaaslaste koge-
mus on kindlasti erinev, sõltudes väeosast või linna-
kust. Seega kirjutan peamiselt SBK-2 ning osaliselt ka 
käimasoleva SBK-3 kogemusest Jõhvi sõjaväelinnakus.

EDU ARMASTAB ETTEVALMISTUST

KVA annab SBK väljaõppe läbiviimiseks võrdlemisi 
hea ettevalmistuse, ja enamgi. Kirjutan „võrdlemi-
si hea“, sest erinevate põhikursuste õpitu-kogetu 
KVA-s on erinev ning seda ka erialade võrdluses. Minu 
kolmas õppeaasta KVA-s möödus suuresti Scoutspa-
taljonis, seega jäi kogemust ajateenijate väljaõpeta-
misel õpingute ajal vajaka. Minu teenistus algas enne 
ajateenijate saabumist ettevalmistusnädalaga. Selle 
nädala kasu- või kahjutegur sõltub suuresti igast 
nooremohvitserist või vanemallohvitserist. Kui koo-
list tulles võib tunduda, et suudad vanast rasvast või 
ise ajateenistuses õpitu-kogetu najalt erinevaid tun-
de n-ö puusalt paugutada, siis minu kogemus näitab 

vastupidist. Alahindasin ettevalmistusnädala oluli-
sust ning kui tundus, et kõik on vist ette valmistatud, 
saanuks tegelikkuses veel enda edasist tööd märksa 
lihtsamaks teha.

Juba ettevalmistusnädalal tuleks laduda hea 
töörutiin rühma juhtkonnas ning seda vähemalt kord 
nädalas peetavate rühma juhtkonna (rühmaülem- 
rühmavanem, drillseersandid ja/või rühma instruktor) 
minikoosolekutega (mini, sest rühma juhtkonnal pole 
palju aega koos jutustada – teha on palju). 

Koosolekutel käsitletavateks teemadeks võiksid 
olla nt algava ehk järgmise nädala tunniplaan, õppe-
tundide jaotus (kes mida läbi viib), õppevahendite 
hankimine, aga ka õppetööväliste tegevuste koos-
kõlastamine. Lisakohustusi on igal juhtkonnaliikmel, 
kas teenistuslikke või teenistusväliseid: toimkonnad, 
erakorralised eemalviibimised, võimalikud vabad päe-
vad, väljaluba drillseersantidel jm. Nende kooskõlasta-
mine hoiab kogu rühma juhtkonna kursis, mis parajasti 
väljaõppes teoksil. Lisaks on sellistel välkkoosolekutel 
võimalik saada tagasisidet teistelt instruktoritelt – 
kuidas sõdurid teemat omaks võtsid, kes paistab sil-
ma, milles on puudusi või mis vajab reservajast eraldi 
tähelepanu.

Esimesel nädalal laotud vundament võimaldab 
järgnevatel nädalatel vältida ületundide kuhjumist ja 
planeerimatust, mis võibki lõppeda n-ö varrukast ra-
putamisega. Seega edu armastab ettevalmistust ning 
mida külvad, seda lõikad.

LÄBILÕIGE ÜHISKONNAST

Esimesed kaks teenistusnädalat on nii ajateenijate-
le kui ka juhtkondadele kiired ja tegevusrohked. Kui 
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ajateenijad harjuvad uue keskkonna, varustuse ning 
kaasvõitlejatega, on juhtkonnad hõivatud kõige vaja-
liku tagamise, väljavahetamise ja uute tulijate juhen-
damisega. Olenevalt sellest, kas isikuandmeid kogub 
staap või rühma juhtkond – vajaduse korral ka mõle-
mad –, tuleb tegeleda saabunud ajateenijate murede 
ja probleemidega. Mida varem väärata neis eksiarva-
mus, et ülemad on kalgid ja kõrgid, ning näidata hoo-
pis, et ollakse heatahtlikud ja abivalmis, seda varem 
julgevad nad enda teenistuslike või teenistusväliste 
probleemidega sinu kabinetti astuda. Sellele lisaks 
tuleb olla valmis, et seltskond on kirev ning see, mis 
tundub tegevväelastele iseenesestmõistetav, võib aja-
teenijale olla ääretult arusaamatu.

Peale administreerimise, varustuse vahetami-
se ning muu etteaimamatuga tegelemise mööduvad 
esimesed kaks nädalat ülimalt kiiresti ning olulisim 
on väljaõppe kõrval teha reeglid selgeks – nõuda aja-
teenijatelt sisekorra järgimist ja õigeks ajaks õigesse 
kohta jõudmist. Minu soovitus on alustada võimalikult 
varakult sõdurite seas vastutaja kohustustes olemist 
ning selle roteerimist. Sedasi vabanevad drillseersan-
did vastutaja rollist ning rühmaülemal on rohkem res-
surssi, millega väljaõpet planeerida ja läbi viia.

Ühelegi tegevväelasele ei tohiks tulla üllatuseks 
isiksuste ja iseloomude lai ampluaa, mis võib esine-
da rühma saabunud sõduritel. Seejuures tuleks püü-
da näha, mis on igaühe varasemast elust kaasa võe-
tud oskused ja võimed, et neid võimalikult varakult  

rakendada. Esimestest testidest ilmneb, kes on nak-
sik ning kel läheb kauem aega, et teema omaks võtta. 
Hakkamasaajaid on võimalik määrata erinevates olu-
kordades õppeaine kordavate tundide eest vastutama 
või järelõpet andma. Nii tekib lisaressurss, mis annab 
juhtkonnale aega hinge tõmmata. 

IGAL SAMMUL PANNAKSE PROOVILE

Tingituna kohustustest ja võimalikest eemalviibi-
mistest, mis käivad rühma juhtkonnaga kaasas, võib 
SBK ajal leida end olevat väljaõppe seisukohast kau-
nis pentsikus olukorras. Näiteks kuidas korraldada 
laske harjutusi 36 sõduriga rühmale Sirgala šahtis, kui 
vastutajaid on kaks: rühmaülem ja drillseersant. Mit-
te et see võimatu oleks, aga proovile paneb just selle 
olukorra näitel aja planeerimine ja tõhususe hoidmine. 
Kas ja kuidas viia läbi kõrvaltegevusi (samal ajal toi-
muvat väljaõpet), kuidas tagada laskjate ohutus, kui-
das pidada kinni päevaplaanist? 

SBK teemad ja laskeharjutused on piisavalt liht-
sad, neid ei saa võrrelda sõjatehnoloogia eksamitega. 
Küll aga tuleb hoolt kanda, et sõdurite väljaõpe oleks 
võimalikult positiivne, ajatõhus ning põnev. Erinevad 
õppemeetodid, mida on KVA-s instruktorikursusel kä-
sitletud ning jaanuarikuist konverentsi pidades proovi-
tud, küll töötavad, aga nõuavad rohkem läbimõtlemist. 
Seepärast ei tuleks koolituskaarte või plaankonspekte 
koostades panna rõhku üksnes tundide sisule. Eri 

Nooremleitnant Mattias Jõgi koos oma esimeste ajateenijatega
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teemade käsitlust ja sisu on võrratult detailselt ka-
jastatud ka sõdurile kättesaadavates materjalides, 
nt „Laskuri maastikuraamat“, „R-20 laskepäevik“ ja 
„Sõduri käsiraamat“. Seega: tunde planeerides soovi-
tan keskenduda just õppemetoodikale – kuidas anda 
ajateenijale info võimalikult põnevalt ning sõdurit kaa-
savalt. 

Ajendi loomine ja huvi tekitamine on märksõnad, 
mis peaksid enne tundide algust läbivalt peast läbi 
käima. Sõduritel on tohutu huvi SBK teemade vas-
tu, aga seda nii kaua, kuni rühma juhtkonnal on sära 
silmades, huvi sõdurite käekäigu vastu ning julgust 
lasta neil ise proovida. Näiteks relvi normaaljooksu-
le seades võib olla eelaimus, et sõdur ei saa sellega 
sada protsenti ise hakkama. Kui aga anda neile või-
malus ise oma relvi reguleerida ning toetada küsi-
mustega, võib jõuda tulemuseni, kus sõdur õpetab 
sõdurit ning seeriate vahel kulub reguleerimisele 
vähem aega. Soovitan viidata võimalikult palju ka 
eelmainitud materjalidele, kui need on sõduritele 
kättesaadavad. Enne algavat tundi või selle järel saab 
sõdur veel ühe korduse teema omandamiseks ning 
konspekteerimis vajadus väheneb, kui sõdur teab, et 
tal on vajalik materjal juba olemas. 

80% ASJADEST LAHENEVAD ISEENESEST

SBK vältel tekib tahes-tahtmata olukordi, kus nii 
sõduritele kui ka rühma juhtkonnale tuleb igast 
uksest-aknast informatsiooni ja ülesandeid. Pi-
dades kinni lihtsast reeglist „Kui millegi tegemine 
võtab aega vähem kui viis minutit, tuleb seda teha 
kohe“ ning suheldes enda rühma ja teiste rühmade  

juhtkondadega, jäävad paljud ootamatused tule-
mata. Koostöö rühmade vahel vähendab jalavaeva 
ja peavalu, mis võib tekkida, kui oled äkitselt viima-
ne rühm, kes läheb kompanii juhtkonnalt kompasse 
välja võtma ning kastist vaatab vastu tühjus. Paljusid 
seesuguseid probleeme on võimalik lahendada, kui 
jagada omavahel väljaõppevahendeid, -materjale või 
ideid, kuidas väljaõpet korraldada.

POSITIIVSEID ÜLLATUSI JA NÄITEID

Minu SBK-2 rühmas oli üks tugeva orienteerumistaus-
taga sõdur. Esimeste kaart-kompass-tundide järel 
sellest teada saades leidsin rühmale vastutaja, kes 
aitas järelõppes ning pakkus individuaalset tuge neile, 
kes seda rohkem vajasid.

SBK-3 rühmas on üks sõdur, kes on mänginud 
varem palju arvutimänge (nt „CS:GO“, „Call of Duty: 
Warzone“) ning vaadanud Youtube’is relvade videoid. 
Tuli välja, et ta suudab automaatrelva Galil AR lahti võtta 
ja kokku panna ühe minutiga. Abiinstruktor leitud!

SBK-3 rühmas juhtus olema esimese formeeri-
mispäeva õhtul 32 sõdurit, kellest kümme kõneles 
eesti keelt. Ja need, kes rääkisid eesti keelt, ei rääki-
nud sõnagi vene keelt. Teisel formeerimispäeval sain 
fortuuna tahtel rühma tõlgi – sõduri, kes räägib puh-
talt nii eesti kui ka vene keelt. Nüüd on meil rühmas 
„sild“, mis ühendab nende kahe keele kõnelejaid, ning 
tasapisi õpitakse teise kodukeelt.

SBK-2 rühmas juhtus olema sõdur, kes huvitus 
süvitsi meditsiinist. Sõduri huvi ära kasutades ning 
talle õhtuseks lugemiseks õppematerjale andes tekkis 
meile teine rühma parameedik, kes aitas drillseersanti 
(samuti parameedik) meditsiinitundide andmisel.

KOKKUVÕTTEKS

Teenistus väeosas on kahtlemata põnev, iga nädal on 
täis väljakutseid. Seejuures on võimalik näha ka enese 
arengut ning seda võrrelda, viies näiteks läbi kaht jär-
jestikust SBK-d. Kord nädalas refleksiooni tehes saab 
selgitada välja mitte ainult rühma hetkeolukorra, vaid 
ka luua tingimusi väljaõppe tõhustamiseks. Minu soo-
vitus teile, kes te liitute peagi eluga siinpool akadee-
mia lõpudiplomit – ärge kartke eksida, kuid ärge kartke 
ka oma eksimusi tunnistada. Sõdurid mõistavad, et ka 
rühma juhtkonnas on ikkagi inimesed, kui nendega 
avatult suhelda ning nende käekäigust hoolida. Täna-
päeva sõdur võib olla küll pehmem kui varem, aga see-
eest on temas küllaga nutikust ja pealehakkamist. Tu-
leb vaid olla mees (või naine) ning leida need vahendid, 
et väljaõpe nii sõdurite kui ka endi jaoks võimalikult 
huvitavaks luua. 

Võit on vältimatu!

Pidades kinni lihtsast reeglist 
„Kui millegi tegemine 

võtab aega vähem kui viis 
minutit, tuleb seda teha 

kohe“ ning suheldes enda 
rühma ja teiste rühmade 

juhtkondadega, jäävad paljud 
ootamatused tulemata.
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EESTI SÕJALISE MÕTTE
ajaloo uurimine 
kogub hoogu

Haritud ohvitseri tunnus on 
laialdane lugemus, süsteem-
ne harjumus jälgida muutusi 
sõjanduses ning sellest tu-
lenev oskus näha oma iga-
päevateenistust Kaitseväe, 
ühiskonna ja riigi arengu 
kontekstis. 

IGOR KOPÕTIN, PhD
strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja

evadel Kaitseväe Akadeemia (KVA) ra-
kendusuuringute osakonna algatatud 
projekt „Eesti sõjaline mõte aastatel 
1920–1940“ seadis eesmärgiks sel-
gitada välja eesti sõjateooria ja sõja-

kunsti sisu ning selle kujunemist mõjutanud tegurid. 
Selleks analüüsitakse projekti esimeses etapis Eesti 
sõjandusteoreetikute põhimõtteid ning hiljem on ka-
vas uurida nende mõju Kaitseväele.

Eesti Sõjakooli aspirandid sõjaajaloo tunnis 1936. aastal
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Projekti üks olulisi ülesandeid on kaasata tea-
dus- ja arendustegevusse KVA õppeosakonna taktika 
õppetooli tegevväelastest õppejõude. Lisaks peaksid 
projekti tulemused toetama õppetööd KVA keskastme-
kursuse õppeaines „Sõjakunsti ajalugu“, kuhu on suu-
res osas kaasatud nii taktika õppetooli ohvitserid kui 
ka KVA rektor. Ühtlasi pakutakse projekti kestel õppur-
korpusele hulganisti lõpu- ja magistritöö teemasid.

Taktika õppetooli ja teiste Kaitseväe ohvitseride 
kaasamisel on plaanis saavutada järgmised eesmärgid:
1)  avada uus uurimisperspektiiv Eesti sõjaajaloo 

probleemidele elukutseliste sõjaväelaste vaate-
vinklist;

2)  saada uut teadmist Eesti sõjaajaloost, mis aitaks 
mõtestada tänapäeva eesti sõjakunsti;

3)  arendada ohvitseride ning KVA õppurkoosseisu 
liikmete uurimis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

AVAR TEEMAVALIK

Projekti täitjatena on kaasatud neli KVA taktika õppe-
tooli lektorit, kaks tegevteenistuses vanemohvit-
seri ja üks reservvanemohvitser teistest Kaitseväe
struktuuriüksustest. KVA taktika õppetooli ülem-
lektor kolonelleitnant Tarmo Kundla analüüsib ühe Ees-
ti silmapaistvama sõjandustegelase, sõdadevahelise 
Eesti Vabariigi sõjaministri ja Sõjavägede Staabi üle-
ma kindralleitnant Nikolai Reegi tekste, et anda tema 
sõjateaduslikule pärandile tänapäevane hinnang. 
Kindral Reegil oli suur mõju Eesti sõjaväes enne 1940. 
aastat toimunule ning teda võib kahtlemata pidada 
eesti sõjateaduse suurkujuks.

Taktika õppetooli jalaväekompanii grupi lektor 
kapten Taavi Moor vaatleb lähemalt, milline oli kahe 
ilmasõja vahelises eesti sõjateoorias arusaam lähi-
sõjaajaloo konfl iktist. Teema uurimisel toetub ta 
Esimese maailmasõja kogemusega silmapaistvate 
sõjandustegelaste kolonel Herbert Grabbi ja kindral-
major Jaan Maide tekstidele. 

Kolonel Grabbi oli teeninud kaua aega käsundus-
ohvitserina, seejuures Eesti Vabariigi presidendi Kons-
tantin Pätsi vanemkäsundusohvitserina, olles varem 
tihedalt seotud Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustega 
– KVA eelkäijaga. Nii luges kolonel Grabbi tollases sõja-
koolis Esimese maailmasõja ajaloo ainekursust, koos-
tades ka loengukonspekti. Pikaaegne Kaitseliidu pea-
staabi ülem ja Otto Tiefi  valitsuse otsusega 1944. aasta 
sügisel traagiliste sündmuste keerises Eesti sõjavägede 
ülemjuhatajaks määratud kindralmajor Jaan Maide uu-
ris nii Vabadussõja kui ka Esimese maailmasõja ajalugu 
ning koostas sel teemal raamatuid ja artikleid.

Projekti teise etapi ülesannete täitmiseks kaa-
satakse ka taktika õppetooli jalaväekompanii grupi 
ülem-lektor major Kristjan Karist ning taktika õppetooli 

jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi lektor major Mattias 
Puusepp, kelle uurimisülesandeid veel täpsustatakse. 
Esialgse kava järgi uurib major Karist edasi KVA kesk-
astmekursuse läbimisel kaitstud magistritöö teemat 
„Ülema kavatsuse kasutamine Eesti kaitseväes patal-
joni ja kompanii tasemel õppuse EMKI20 näitel“, laien-
dades seda ajaloolises retrospektiivis. Major Karisti 
uurimisteema keskmes on tõenäoliselt Eesti sõjaväe 
juhtimiskultuuri väljakujunemine ehk otsustusprot-
sess ning kirjaliku käsu sõnastamine ja edastamine. 
Major Puusepa vaatluse alla jääb sõjalise operatsiooni 
mõistmine sõdadevahelises Eestis. Muu hulgas tuleb 
tal selgitada diviisi tegevuspõhimõtteid kaitsvates ja 
pealetungitegevustes.

NATO kirdekorpuse (Multinational Corps North-
East; MNCNE) vanemstaabiohvitser kolonelleitnant 
Toomas Väli on kauase Kaitseliidu teenistuskoge-
musega ohvitser, kelle uurimistöö keskmes on sel-
les projektis Kaitseliidu tegevuspõhimõtted aastatel 
1925–1940. Ta uurib Kaitseliidu tegevuse teoreetilist 
kontseptsiooni, mille mõistmine peaks aitama sün-
teesida sõjaajaloolist kogemust laiapindseks riigikait-
seks tänapäeval.

Lisaks töötavad projektis mereväe ja õhuväe va-
nemohvitser. KVA kauase teenistuskogemusega 
kaptenleitnant Taavi Urb keskendub kunagise Ees-
ti merejõudude juhataja kontradmiral Hermann von 
Salza meresõjandusliku pärandi uurimisele ning 
reservkolonelleitnant Urmet Tomp uurib toona veel 
arengujärgus olnud Eesti õhuväe kasutamise teoree-
tilisi aluseid.

Projekti käigus on välja kuulutatud mitukümmend 
lõpu- ja magistritöö teemat, mille teemaring on lai. 
See hõlmab nii sõjakunsti kui ka väe- ja relvaliikide 
koostööd, sõjaõigust ja geograafi at ning isegi sõjaväe-
ajakirjandust. Loodame, et projekt rikastab nüüdis-
aegset eesti sõjalist mõtlemist ning aitab avardada 
siinse ohvitserkonna erialateadlikkust.

Projekt aitab rikastada 
nüüdisaegset eesti sõjalist 
mõtlemist ning avardada 

Eesti ohvitserkonna 
erialateadlikkust.
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Defineerides MÕISTET
Kaitseväe Akadeemia endise ülema brigaadikindral Enno Mõtsa avasõna 
tänavu 14. mail peetud terminipäevakul

Lugupeetud terminiagendid, lauselembid ja 
keelehaldjad!

Tänane järjekordne väärtust kandev 
ettevõtmine on talguhõnguline, mitme kooli ühis-
tegemine, kaasav ühekssaamine, targa kogemuse 
vahendus.

Eneseväljenduse täpsus on oluline vastastiku-
seks mõistmiseks, kohati harv ning habras, kui puu-
dub lihtsus ja kaasav austus. Keel areneb, mõisted 
kasvavad, tähendused muutuvad. Nüüdisajastamine ja 
enesekoolitus on vajalikud päevakohasuse tagamiseks. 
Jutt peab kõnetama, siis saab vaagida selle vastuvõeta-
vust. Lihtsust ja haaravust ei ole kerge saavutada. Vaja on 
X-faktorit, geniaalsust. Terminipäevak on virtuaalkeskkon-
na kaudu seda kuulajatele lausa elutuppa kohale viimas. 
Kohe-kohe, pärast minu avangut, pärast sissejuhatavat 
mõttejagamist päevateema kohta. Mulle anti 10 minutit, aga 
ma ei järgi seda ülitäpselt, sest – selgitades švejkilikult – 10 
pole ümmargune number. Vahva sõduri totrus leevendab, 
mis sest, et tegelikult(!) peegeldab.  

Määratlus peab olema üldistatud, samas esitama 
ainuomase, mis toob välja objekti essentsi. Sattusin lugema 
ühte selgitust: 

„/…/ defi neerivaks osiseks on nõtke „kaigas“ ja sellest 
lühem kerge nöör, mille aasad kinnitatakse kaika otstele, 
kuhu on selle tarbeks tehtud nöörisooned“. 

Ma pole kindel, et kirjeldatava instrumendi funktsioon 
tuleb välja. Öeldakse, et ideaalne vorm pole see, millele on 
võimalikult palju lisatud, vaid see, millelt on eemaldatud või-
malikult palju, minetamata funktsionaalsust. Telefonid meie 
taskutes ei esinda ses mõttes enam aastaid ideaalsust. Ma 
ei tee kihutuskõnet mitmiktalitluse mahalõikamiseks, kuigi 
piiparite aeg jäi Eestis kahetsusväärselt lühikeseks. Jaapa-
nis tegi see viimase piiksu 1. oktoobril kaks aastat tagasi. 
Isegi sõna piipar kõlab nüüd harjumatult, veidralt. Mäletate 
nende reklaamkutset: „Lugege sõnumit kohustustevabalt, 
sest saatja ei tea, et saite sõnumi kätte!“ Eks ole, sellist 
iseolemist igatseme vahel taga … 

Telefon kui mõiste ei seostu nüüdsetele noortele (ja 
minagi pole vana) esmajoones helistamisega. „Hallo-hallo!“, 
see pole kõnealuse nutiseadme peafunktsioon. Sestap oleks 
korrektne ja kohane muuta selle nime. Samas, ilmselt uus 
sõna ei juurduks, sest muutuseks puudub argi-praktiline 
vajadus – pole kriitilist massi. On vaid mõistelutsutajate 
pisike kommuun. 

Mürkideta teravmeelitsemine on äge, see ergutab. 
Utsitada saab sunni ja kiiduga väljast. Rippumatust toidab 
sisemine ajend, tunnistus, omaksvõtt ja siht. Sõnamõtelus 
on minu hinnangul selleks hea meetod. Kui teame, suudame 
ka määratleda. Kui ei, ju siis ei tea päriselt. Sestap on mõiste 
defi neerimine teadmuse näitaja, tee eneseavastusele, mis 
vabastab ja seeläbi avab maailma.

Täpne, kaalutletud eneseväljendus, mõõdukalt 
mahlakas nagu poolküpsetatud lihalõik, on nauditav 

nii serveerijale kui tarbijale. Ehk mitte veganitele, 
aga kindlasti leiab neilegi analoogi. Kindel on see, 
et kõigile meeldida ei saa. Ei peakski. Ei tohiks, kui 
hoolid endast! 

Paar nädalat tagasi kõnetas mind Kong Fuzi 
ütelus:  

„Täiusele pürgija peab kasutama sõnu – need välja 
ütlema –, aga iga rääkija pole vooruslik. Need, kes hoo-

livad kaasinimestest, peavad käituma vapralt, aga vapper 
tegu pole tingimata kantud hoolivusest.“1

See lausung, 2500-aastane, samavõnkus mu meelel. 
Usun, et täiust ei ole võimalik saavutada empaatiata, hooli-
vuseta teiste suhtes. Eelneva osundi saab ühendada tõde-
museks, et täiuslik ütleja on vapper, aga vapper sõnalausuja 
pole tingimata täiuslik. 

See mõttekonstruktsioon kulub marjaks sõjaväelastele. 
Ajakulg pole kulutanud Konfutsiuse, nagu teda paremini tun-
takse, õpetuse teravust ja olulisust. Seda on mõiste muutustes 
lohutav teada. Teisalt, avardav on mäletada, et isegi Sokrates 
pidi vestlusringis kaasaegsete Ateena kindralitega tõdema: 
„Seega ei suutnud me avastada, /…/ mis on vaprus.“2

Ameerika unelma elav legend Arnold Schwarzenegger 
on avanud enda edukoodi: „Murra reegleid!“3 Ta ei räägi 
mässamisest, vaid läbilöömisest, julgusest erineda, teha 
omamoodi. Olla teeavaja, tõmmata kaasa teised, luua 
innustumisahel. Nii muutub maailm paremaks. Ma ei väsi üt-
lemast, et maarahva ussikeel on meie tugevus. Maailm vajab 
meie mõttemeelt, sest elukvaliteeti tagav elurohkus pole 
rohkem-halli-tooni. Koogates võõrkeelele emakeele arvelt, 
eirame tarkust, jahime halli, mis hajutab, tasandab, matab. 

Intellektuaalsuses ei ole ainukuuluvusega pärusmaad. 
Maailm on avatud, vapruse ja vooruse eeskujud pole ühes 
kildkonnas, vaid kihelkondades, laiali üle gildide. Lennart-
meriliku eestluse siirded meis peavad ambitsioonikalt 
vallutama iga suuna, iga kõrguse. Maailma targim inimene 
ütles kord üllatunult: „Aa-aah!“ Olgu see samastus julgus-
tuseks meile kõigile tänaseks, samuti homseks ja saabuvaks 
suveks.

Kuulutan terminipäevaku avatuks, soovin rõõmsat kaasu-
mist. 

V I I T E D
1 The Analects of Confucius 2014. Jennings, W. (transl.). Wildside Press (Kindle 

Edition), p. 64.
2 Plato: Complete Works 1997. Cooper, J. M. (ed.). Hackett Publishing Company, 

p. 685.
3 Tsiteeritud on Arnold Schwarzeneggeri üht kuuest edureeglist, millest ta kõ-

neles 2009. aastal Lõuna-California ülikoolis, olles saanud humanitaarteaduse 
audoktori kraadi. Vt Schwarzenegger, A. 2012. Motivation – 6 rules of success 
speech. – YouTube, December 28. https://www.youtube.com/watch?v=Ey-
hOmBPtGNM (10.11.2021).
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Kolltn JANEK KESSELMANN
taktika õppetooli jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi lektor

Meenub kusagilt loetud või kuuldud gerontoloogide väide, 
et lugeva inimese aju suudab seniilsust edasi lükata – 
sünapsid säilitavad sidemed ning mälu püsib korras. Niisiis 
doktor kirjutab teile mõistuse teravana hoidmiseks välja 
raamatud. Võin saladuskatte all tunnistada, et loen mee-
leldi ajaviitekirjandust. Inimene, kes loeb, on tükk maad 
meeldivam vestluskaaslane kui inimene, kes ei loe. Seega 
lugegem, sõbrad! Enne kui annan lühiülevaate raamatu-
test, mille juurde olen elu jooksul alati tagasi tulnud, mai-
nin mõnda neist, millega mul on tekkinud lähedasem side.

Hea sõber reservmajor Agur Benno on tõlkinud 
ridamisi kirjandust saksa keelest. Eesti keeles on 
kättesaadavad näiteks feldmarssal Erwin Rommeli 
mälestuste raamat „Jalavägi ründab: elamus ja kogemus“ 
Esimesest maailmasõjast, baltisaksa aadliku Woldemar 
von Löwensterni memuaarid „Ühe liivimaalase mälestused 
(aastatest 1790–1815)“, vabahärra Jürgen-Detlev von 
Uexkülli ümber töötatud ja välja antud Berend von Uexkülli 
„Sõjas ja armastuses: Boris Uxkulli päevaraamat Napo-
leoni ajastust“. Soovime seda või ei – saksa kultuuriruum 
on avaldanud meile vahetut ja tugevat mõju. Teatavasti on 
meie rahva peamine siduja meie keel. Just seetõttu olen 
tänulik nendele baltisaksa haritlastele ja saksa haridustra-
ditsioonis koolitatud eestlastele, kes võtsid vaevaks meie 
keelt kirjakeeleks vormida. Väikese kõrvalepõikena mainin, 
et meie riigis elavad muud kodukeelt kõnelevad elanikud, 
kes on ära õppinud eesti keele, on väärt tunnustust.

Sõjaväelasena peaksin autoritena mainima John Kee-
ganit, iseäranis tema raamatut „Luure ja sõda: mida teati 
vastasest alates Napoleonist kuni al-Quaidani“, aga ka 
Samuel P. Huntingtoni, kelle „Tsivilisatsioonide kokkupõrge 
ja maailmakorra ümberkujunemine“ on mind alati kõne-
tanud. Alates brigaadi staabiohvitseri sõjalisest tasemest 
ja keskastmekursusest on oluline lugeda sihipäraselt ja ka 
pisteliselt Carl von Clausewitzi raamatut „Sõjast: kindral 

Carl von Clausewitzist järele jäänud teos“. Seda kätte võt-
tes võtke enne vaevaks esitada endale mõni sõjapidamist 
puudutav küsimus ning otsige vastust nõnda, kui otsiksite 
vastust õpikust – järjest lugemine nõuab suurt keskendu-
mist, see ei ole ajaviitekirjandus.

Teatud mõttes samasse kategooriasse liigitub Alek-
sandr Svetšini 1926. aastal kirjutatud teos strateegiast1. 
See raamat jõudis hea kolleegi soovitusel minu kätte alles 
2017. aastal. Svetšin kirjutas selle Nõukogude Liidu relva-
jõudude kindralstaabi sõjaväeakadeemia kuulajatele. Aeg 
ja sihtrühm on küll teised, ent mõtlemisainet jagub küllaga 
ka meie staabiohvitseridele.

Minu südant soojendanud, lohutanud, meelt lahutanud ja 
mind õpetanud raamatutest toon esile järgmised.

 Eiji Yoshikawa „Musashi“. Raamat 
on ilmunud jaapani keeles 1935. 
aastal ning tõlgitud paljudesse keel-
tesse. Minu kätte sattus venekeelne 
2006. aasta väljaanne. Seda võib 
lugeda ajaviitekirjanduseks, kuid 
sõdur võib leida raamatust sügavaid 
viiteid sellele, mida Bushidō nimetab 
sõjamehe vaimuks: selleks, et olla hea sõjamees, ela 
iga päev nii, justkui oleks see sinu elu viimane. Yoshi-
kawa viib lugeja 16. sajandi feodaalsesse Jaapanisse 
ning kirjeldab ühe sõjamehe arenguteed. Mehest, kes 
raamatu alguses pageb lahinguväljalt ega hiilga erilise 
hariduse, ülluse ja sõjamehevaimuga, saab vintsutus-
te, eneseharimise, harjutamise ja mõttetöö tulemusel 
viimaks legend. Miyamoto Musashit peetakse kendo 
meistriks, kes lõi esimesena Jaapanis mõõgavõitlus-
tehnika, mille puhul võitleja hoiab kummaski käes 
mõõka. Musashi pani filosoofina kirja sügavaid 
tähelepanekuid strateegiast, elust ja surmast. Ta on 
jaapani kultuuris ideaalse sõjamehe kehastus. Jaapa-
ni kultuuriruum on minu jaoks paeluv. Selle pastelsed, 

Lugemise kiituseks

 Õ P P E J Õ U  R A A M A T U R I I U L

Olen noorematele kolleegidele alati rõhutanud, et sõjalise mõtlemise 
arendamiseks peab lugema ja uurima sõjaajalugu. Seda võib laien-
dada niisuguseks mõtteks: et hästi mõelda, tuleb lugeda. Püüdlen ise 
selle poole, et suuta hästi mõelda, ning kutsun selleks üles ka teid.
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1 Свечин, Александр 1926. Стратегия. Москва: Воениздат.
2 Акунин, Борис 2014… История Российского государства. Томa 1–8. 

Москва: АСТ.
3 Пикуль, Валентин 1990. Честь имею. Исповедь офицера российского 

Генштаба. Москва: Патриот.

kuid kõnekad värvid ja lihtsus, milles peitub sügavus, 
on midagi, mida tahaks veelgi enam tundma õppida.

 Mihhail Bulgakovi „Meister ja 
Margarita“ (1967) on lummav teos. 
Esimest korda lugesin seda raama-
tut 12-aastaselt, kuigi ema hoiatas 
mind, et see nõuab nautimiseks 
suuremat elukogemust. See oli üks 
väheseid kordi, kui mu ema eksis 
hinnangutes. „Meister ja Margarita“ 
on nimelt mitmekihiline teos, mille 
tuumani viib vähemalt sama käänuline rada kui see, 
mille läbis elu jooksul Mihhail Bulgakov. Mina ei ole 
veel suutnud selles teoses kõiki kihte avada. Raama-
tust leiate allusioone Johann Wolfgang von Goethe 
„Faustile“ („Ma olen osa jõust, kes kõikjal tõstab 
pead ja kurja kavatseb, kuid korda saadab head.“). 
Lisaks otsite koos Bulgakoviga hea ja kurja seoseid 
ning näete orikaks muundatud bürokraati – uskuge 
mind, toonasel Nõukogude Venemaal ja ilmselt ka 
selle õigusjärgses riigis on see paljude unistus. Näete 
ka kättesaamatut priimust parandavat gigantset 
kassirajakat ja osalete kauni daamiga, kellest saab 
ajutiselt nõid, saatana ballil. Raamat oli Nõukogude 
Liidus aastakümneid keelatud kirjandus, kuna mõni-
tas kõike seda, mille poole on praegunegi Venemaa 
Föderatsioon viimasel kahekümnel aastal väära-
matult tüürinud. Olen avastanud, et vähemalt korra 
aastas sirutub käsi seda raamatut riiulist haarama.

 Boriss Akunini (sünninimi Grigori 
Tšhartišvili) sulest on ilmunud prae-
guseks kaheksaosaline teos Vene 
riigi ajaloost2. Kuigi ülipopulaarne 
vene kirjanik Akunin on hariduselt 
ajaloolane, üllatas ta siiski üld-
sust, kirjutades arhiivimaterjalidele 
tuginedes ja tühimikke analüütiliselt 
täites mahuka teose Vene riikluse 
tekkimisest ja arengust. Raamatus avaldatud rõhuase-
tused on praeguse Venemaa Föderatsiooni ametliku 
ajaloo seisukohtadega mõneti vastuolus ning teos 
on leidnud teravat kriitikat. Soovitan seda neile, kes 
üritavad mõista, miks on Venemaa Föderatsioon ikka ja 
jälle silmitsi valitsejatega, kelle riigisisene poliitika tä-
hendab isikuvabaduse piiramist. Peale selle on Akunini 
meelelahutuskirjandus alati hea lugemine.

 Valentin Pikuli teose pealkiri võiks kõlada eesti keeles 
nii: „Mul on au. Vene kindralstaabiohvitseri pihti
mus“3. Teos kõneleb protagonisti silme läbi pöörde-
lisest ajast Venemaa ajaloos – 20. sajandi algusest 
ja Teisest maailmasõjast. Noor vene ohvitser võitleb 
Lõuna-Aafrikas buuride poolel, valvab Venemaa piiri, 

satub Serbia vabadusvõitlejaid 
toetades vahetult saatuslike laskude 
lähedusse, mis tapsid ertshertsog 
Franz Ferdinandi ja vallandasid 
Esimese maailmasõja. Protagonisti 
kindralipagunid krabab Nõuko-
gude võimu võika kehastusena 
märatsev rahvamass ning Stalini 
nurkasurutud režiim on sunnitud 
need taastama. Raamatu autor 
väidab, et kirjutas teose reaalse inimese päevikutele 
tuginedes. Lugedes tekib paraku kahtlus, kas see on 
üldse võimalik, et ohvitseri elu võib olla täis sääraseid 
keerdkäike. Olulisim õppetund on see, et tõelise sõduri 
tunnuseks on professionaalsus, truudus sõdurivandele 
ja eneseohverdus. Valentin Pikul on kirjutanud ridamisi 
ajaloolisi romaane, kuid neid tuleb lugeda targa ette-
vaatusega – autor oli olude sunnil või ka sisemiselt 
veendumuselt Nõukogude võimu pooldaja.

 Jüri Üdi ja Juhan Viidingu „Ko
gutud luuletused“ (1998). Luulet 
on raske lugeda. Minu lapsepõlves 
näidati filmi „Elektrooniku seiklused“. 
Film oli robotpoisist, kes tahtis olla 
inimene – nõukogude sotsialistlik-
ku realismi üle kantud Pinocchio. 
Filmis kõlanud lause on jäänud mind 
kummitama: „Üks lause luuletuses 
kannab endas rohkem informatsiooni kui üks lause 
proosas“. Tänapäevases väljenduses: üks luulebait on 
andmemahult suurem kui proosabait, kuna seostub 
enamate metaandmetega. Luuletuste lugemine nõuab 
süvenemist, selleks mul alati energiat ei jagu. Jüri Üdi 
– Juhan Viidingu lainele juhatas minu tee varalahkunud 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Merle Sulg. Olgu muld 
talle sulgkerge!

Siinkohal üks Juhan Viidingu luuletus, mis viitab 
minu arvates sellele, et ülesandekeskse juhtimise 
puudumine pole ainult sõdurite, vaid on ka poeetide 
probleem.

1979
Raskem on ees, ma teadku
Midagi peab juhtuma
inimelu piires.
Midagi, mis kõrvaldaks põhjuse.
Mis on põhjus?
Usalduse puudus.



ÜLEVAADE VENEMAA FÖDERATSIOONI 
INFOMÕJUTUSTEGEVUSEST MAAILMAS

IGOR KOPÕTIN
RAHVUSE KOOL: EESTI RAHVUSARMEE 
JA VÄHEMUSRAHVUSED 
AASTATEL 1918–1940

Tänavu suvel ilmus maineka teaduskirjastuse Springer Verlag sarjas „Contri-
butions to International Relations“ kogumik „The Russian Federation in Global 
Knowledge Warfare: Influence Operations in Europe and Its Neighbourhood“, mille 
toimetajad on Kaitseväe Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) teadlased 
Holger Mölder, Vladimir Sazonov, Archil Chochia ja professor Tanel Kerikmäe. 

Kogumik on Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühise uurimisprojekti „Stra-
teegiline narratiiv julgeolekudilemma kujundajana“ üks tulemusi. Kollektiivses 
monograafias on kakskümmend peatükki, mis keskenduvad Venemaa Föderat-
siooni infomõjutustegevusele Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, aga ka mujal 
maailmas. Teos annab ülevaate hübriidsõjas levinud mõjutustegevuse ja stra-
teegilise kommunikatsiooni vormidest ning vahenditest, mida kasutavad Kreml 
ja Kremli-meelsed organisatsioonid, isikud ja kanalid. Teadupärast on Venemaa 
Föderatsiooni mõjutusvahendid ja -tegevus üsna laia ulatusega. 

Arvestades üha enam maad võtva infosõja suurenevat osatähtsust areneva 
rahvusvahelise konflikti vormina, mille esmasihtmärk on teadmised ja informat-
sioon, uuritakse kogumikus Venemaa Föderatsiooni rolli ja tegevust globaalses 
teadmistesõjas (ingl global knowledge warfare). Seda mõistet on raamatu 
esimeses peatükis defineerinud ja analüüsinud TalTechi dotsent ja Kaitseväe 
Akadeemia teadur Holger Mölder ning professor Eric Shiraev, rahvusvaheliselt 
tunnustatud poliitilise psühholoogia ja rahvusvaheliste suhete uurija USA George 
Masoni ülikoolist. Kogumikku on andnud panuse autorid mitmest Euroopa ja 
USA ülikoolist ja uurimiskeskusest. Eestit esindavad Kaitseväe Akadeemia, Tartu 
Ülikooli, Kaitseuuringute Keskuse ja TalTechi uurijad-teadurid. Lai autorite ring 
koondab uurijaid ka USA-st, Portugalist, Leedust, Tšehhist, Iisraelist, Hispaaniast, 
Ukrainast, Rumeeniast, Suurbritanniast ning Norrast.

Kaitseväe Akadeemia (KVA) strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja Igor 
Kopõtini 2018. aastal kaitstud doktoritöö põhjal koostatud monograafia „Rahvuse 
kool“ on valminud Rahvusarhiivi ja KVA koostöös. Alustuseks esitab autor küsi-
muse, kas Eesti sõjaväes aastatel 1918–1940 teeninud vähemusrahvused olid 
julgeolekurisk. Lähemal vaatlusel selgub, et vähemusrahvuste osakaal sõjaväes oli 
siiski väike ning nende lojaalsuse küsimus oli riigi ja kaitseväe jaoks teisejärguline. 

Esitatud küsimus juhatab aga sisse teised teemad, muu hulgas enamus- ja 
vähemusrahvuste suhted ning sõduriks kasvamise ja Eesti Vabariigi kodanikuks 
olemise. Samuti analüüsitakse teoses Eesti ohvitserkonna ühiskondlikku posit-
siooni, hoiakuid ning rolli rahvuse kujundaja ja koolitajana. Vaadeldakse ka Eesti 
sõjaväe kui rahvusarmee toimimise põhimõtteid ning praktilisi kogemusi. Eesti 
sõjaajalugu käsitletakse uudselt kultuuriteaduslikust ja sotsiaalpoliitilisest aspek-
tist. Teose aktuaalsus peitub selles, et ka praegune Eesti kaitsevägi on olemuselt 
reservarmee ja läbilõige ühiskonnast. Ajalookogemus peaks aitama Kaitseväel 
paremini suhestuda tsiviilühiskonna, rahvusriigi ja oma rahvaga.

Teos on pälvinud Eesti ajalookirjanduse aastapreemia ning Hendrik Sepa 
raamatupreemia 2020. aastal ilmunud parima ajalooteose eest. Raamatu aluseks 
olnud doktoritööd tunnustati üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoritöö-
de kategoorias II preemiaga.



TEADUS JA ARENDUSTEGEVUS 2020

Toimetanud Andres Saumets ja Karen Kuldnokk. EMA Occasional Papers, 12/2021. 
https://www.kvak.ee/occasional-papers/.

Artiklikogumik annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse valdkonnas 2020. aastal tehtud 
koostööst ja saavutatud tulemustest. Eelmine aasta tõi Kaitseväe Akadeemia (KVA) tea-
dus- ja arendustegevusele kaasa suurenenud teadusorganisatsioonilise vastutuse, eduka 
arengu võimearendust toetavate uurimisprojektide vallas ning rahvusvaheliselt mõjukaid 
kvaliteedinäitajaid. Ülevaate saab nii aktuaalsetest uurimis- ja arendusprojektidest kui ka 
teadus- ja arendustegevusest erinevates valdkondades, nt kaitsetööstus, sõja- ja katast-
roofi meditsiin, ressursihaldus, operatsioonianalüüs ja sõjandusterminoloogia. Kogumikus 
on tutvustatud ka KVA doktorantide edusamme ning möödunud aastal KVA-s toimunud 
teaduskonverentse ja -seminare. Kogumik lõpeb detailse ülevaatega 2020. aasta teadus-
publikatsioonidest.

VÄIKERIIGI MEREKAITSE VISIOONID

Toimetanud Taavi Urb ja Andres Saumets. Sõjateadlane, 16/2021. 
https://www.kvak.ee/sojateadlane.

Mereväe erinumbri tuuma moodustavad KVA korraldatud esseevõistlusel teiste hul-
gast selgelt esile kerkinud kolm auhinnatud tööd. See on nn noorte vihaste meeste 
vaade, mis ei pruugi kattuda üldlevinud seisukohtadega, aga võiks pakkuda uusi 
vaatenurki ja mõtteainet. Näiteks on tähelepanu juhitud piisava, pigem vajadustest 
kui võimalustest lähtuva ambitsiooni vajalikkusele Eesti merekaitses. Relvakonfl ikti 
korral on Eestile olulisem säilitada mereala valdamine kui takistada vastasel selle 
valdamist. Vaadeldud on ka merekaitset laiapindselt kogu merenduse kontekstis 
ning näidatud seoseid energiajulgeoleku ja merekaitse vahel.

Ülejäänud artiklid loovad eelmistele laiema tausta. Põhjalikult on analüüsitud 
merevõimu olemust Balti riikides ja jõutud järeldusele, et see tuleneb eelkõige geo-
graafi ast. Kuigi merendus on kõigi kolme riigi majanduses suure kaaluga, ei tajuta 
selle tähtsust ega kasutata olemasolevaid võimalusi piisavalt. Arutletud on ka tasa-
kaalus laevastiku otstarbekuse ja võimalikkuse üle piiratud ressurssidega väikeriigi 
kontekstis, mis on viinud järeldusele, et tasakaalus laevastik on riigi huvide kaitseks 
merel vältimatult vajalik ning ressursid selleks tuleb leida. Veelgi laiema tausta loob 
Jacob Børreseni nüüdseks eesti keelde tõlgitud artikkel rannikuvõimu ideest, mis 
avab väikeriigi merevõimu olemuse ja võimalused.

STRATEEGILINE LOOJUTUSTAMINE INFOMÕJUTUSVAHENDINA

Toimetanud Andreas Ventsel, Mari-Liis Madisson, Vladimir Sazonov ja Andres Saumets. 
Sõjateadlane, 17/2021. Cultural, Peace and Confl ict Studies Series, Vol. XI. 
https://www.kvak.ee/sojateadlane.

Erinumber on ilmunud KVA ja Tartu Ülikooli koostööprojekti „Strateegiline narratiiv 
julgeolekudilemma kujundajana“ tulemusena. Autorite seas on tunnustatud teadlasi 
Ühend kuningriigist, Ameerika Ühendriikidest, Ukrainast ja Eestist. Artiklitest saab lugeja 
muu hulgas teada, mis on strateegilise narratiivi teooria ja kuidas seda kasutada rahvus-
vahelise poliitika uurimiseks või missugune tähendus- ja rakendusväli on mõistel üleilmne 
teadmiste sõda. Käsitletakse ka probleeme, mis kaasnevad infomõjutustegevuse mõju 
uurimisega, täiendatakse strateegiliste narratiivide kontseptsiooni antiteetilise modellee-
rimise käsitlusega ning analüüsitakse vandenõude, vandenõuteooriate ja süünarratiivide 
kujutamist Venemaa strateegilistes narratiivides. Samuti on analüüsitud, kuidas meedias 
on narratiivselt konstrueeritud Eesti ja NATO küberkaitsevõimet, kuidas Venemaa on kasu-
tanud oma mõjutustegevuses Läti ja Eesti kohta loodud ajaloonarratiive ning missugused 
vastumeetmed on olnud varuks Balti riikidel.
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