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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 tasemel 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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SAATESÕNA 
ANDRES SAUMETS, peatoimetaja

Eelmise Academia Militarise numbri ilmumisest on möödunud napilt pool aastat, aga 
maailm meie ümber on selle ajaga tundmatuseni muutunud. Venemaa juhtkonna maskide 
lõplik langemine ja alatu rünnak iseseisva Ukraina vastu raputas Euroopa julgeolekuhoone 
alusmüüre ning tõi kaasa seniolematu kaose. Kaitseväelased on kaose halda-
miseks ette valmistatud, nad suudavad säilitada kriisis külma pea ja kaine 
mõtlemise ning teha kõik endast oleneva, et kaitsta oma riiki ja põhiväärtusi. 
Ukrainlased on tõestanud kogu maailmale, et armastus kodumaa vastu 
koos raudse kaitsetahte ning erialaste teadmiste ja oskustega moodus-
tavad võitmatu sümbioosi. Nad on maksnud oma sõjakogemuste eest 
väga rängalt, et olla tulevikus õpetajaks nendele, kes neile varem „oma 
tarkuses“ üleolevalt alla vaatasid.

Kriis vajab kindlakäelist ja laiapindset ohjamist, sõjapidamine 
tarka ja vastutustundlikku juhtimist. Kaitseväe Akadeemia põhiüles-
anne on valmistada ette sõjaväelisi juhte ja arendada sõjateadust, et 
tagada Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus. Kardinaalselt muutunud 
julgeoleku olukord ja esimesed sõjakogemused rõhutavad meile antud 
ülesande olulisust. Akadeemia põhiväärtused – loovus, haritus ja tõhusus – 
esindavad meie parimaid omadusi, mida tahame tulevastele juhtidele kaasa 
anda. Meie lõpetajate kätte usaldatakse Kaitseväe hinnalisim vara – inimesed. 
Inimesi vajavad juhtideks nii lahinguüksused ja keerukad relvasüsteemid kui 
ka innovaatiline arendustegevus ja teadusuuringud, millega aitame kaasa 
Kaitseväe võimearendusele. Sestap tahame olla kõrgkooli tegemistes 
jätkuvalt targad ja vastutustundlikud, et ohu korral oleksid meie üksu-
sed hästi juhitud ning kogu riik valmis vaenlasele vastu astuma ja teda 
oma tahtele allutama.
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MÕNINGAID ASPEKTE 
TÄPPISRÜNDEVÕIMEST
Täppisründevahendite kasutamisest 
tänapäeva sõjalistes konfl iktides räägi-
takse üha enam. Täppisründevõimega 
seoses tuleb sõjaväelastel hinnata 
ümber nii mõnigi kinnistunud arusaam. 
Kaitseväe Akadeemias on ellu kutsutud 
täppisründevõime arendamise ja 
Minerva projekt, mille abil on nüüd-
seks võimalik teha algoritmide põhjal 
arvutused mõne sekundiga. Joonisel 
on esitatud täppislahingumoona 
sihtmärkide tabamistäpsust kirjeldava 
termini tõenäoline keskmine ringhälve
(CEP) graafi line kujutis.

µ – 3a µ – 2a µ – a µ µ + a µ + 2a µ + 3a

50% 43,7% 6,1%

68,27%

95,45%

99,73%

µ – 3a µ – 2a µ – a µ µ + a µ + 2a µ + 3a

99,73%



  3    

S I S U K O R D
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

L K  4 7   

SAAGE TUTTAVAKS – KAITSEVÄE AKADEEMIA 
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Traditsioonilised üritused, nende seas mälumäng 
Mäller, on kadettidele kasulikud, sest aitavad tunda 
end osana millestki suuremast. Juba viisteist aastat 
on mälumäng paelunud aina uusi osalejaid. 
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RAHVUSVAHELINE 
MILITAARPSÜHHOLOOGIA 
KONVERENTS INNUSTAB 
SÕJATEADUST TEGEMA
Rahvusvahelise sõjaväe-
lise personaliarenduse ja 
-uuringutega tegeleva ning 
teadus- ja õppeasutusi 
ühendava organisatsiooni IMTA 
64. konverents Põhja-Carolina 
osariigi pealinnas Raleigh’s on 
alanud.
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Hea kamraad!
ul on rõõm tutvustada Sulle järjekordse 
Academia Militarise põhiteemat, mis on 
seekord juhtimine. Miks on juhtimine 
nii tähtis, et sellest pidevalt rääkida 
ja kirjutada? Juhtimine on kõige 

tähtsam kompetents, mida Kaitseväe Akadeemia 
meie Kaitseväe juhtidele õpetab. Juhtimine on kõige 
tähtsam lahingufunktsioon, sest see loob kõikide 
teiste funktsioonide koosmõjus ühe kindla löögirusika, 
annab mõtte, suuna ja sisu. 

Juhiomadustest rääkides tuuakse teoorias tihti 
välja märksõnad, nagu inimesetundmine, uudishimu, 
paindlikkus, koostöö, tehnilised oskused, enesevääri-
kus ja põhimõttekindlus. Kõik need osised on meil kõi-
gil suuremal või vähemal määral olemas, aga vajavad 
oskuslikku kätt, sõna ja silma, et need särama panna 
ja esile tuua. Selleks ongi Kaitseväe Akadeemias meie 
õpetajad ning väeosades meie vanemad kolleegid, 
meie juhid ja ülemad. 

Looduses on kivimi tekkeks vaja põhiliselt kahte 
füüsikalist suurust: aega ja survet. Sama lugu on ka 
juhtidega. Kindlasti on inimesi, kellel tuleb juhtimine 
lihtsamalt, kes on paremad jutuvestjad, kes kiirga-
vad endast usaldust. Meie ülesanne on tuua juht välja 
samuti nendes, kellel on tahe, kuid puudub oskus ja 
võib-olla ka usk endasse. Mõlema kategooria puhul on 
oluline lähtuda eelkirjeldatud kivimi tekkimise põhi-
mõttest. Aeg annab kogemused, küpsuse ning oskuse 
asju näha ja analüüsida. Surve tekib vajadusest saada 
paremaks ja võtta rohkem vastutust, samuti teadmi-
sest, et sõdurikutse on ajatu.

24. veebruaril 2022 algas Euroopas brutaalne 
sõda. Venemaa otsustas alaväärsuse ja hirmu ajel 
rünnata Ukrainat, kelle ainus soov oli olla tema ise ja 
luua endale oma tulevik. Minu isiklik veendumus on, et 
Venemaa Föderatsiooni kukutusrünnak ebaõnnestus, 
sest üks juht Ukrainas võttis vastutuse ning läitis sel-
lega tuhandete teiste juhtide südametes sädeme, mis 
ei võimaldanud muud kui astuda oma tõekspidamiste 
kaitsele. See juht võib olla kogenematu, noor ja oma 
varasemate tegude eest pilgatud, aga sellel õigel het-
kel oli temas veendumus, et Ukrainat saab kaitsta ja 
peab kaitsma. Selleks on vaja väärikust ja julgust. Sa-
mas on tema ümber meeskond, kes teda toetab – iga-
üks oma parima nõu ja teadmisega. See ei ole kuidagi 
erinev kompanii, pataljoni, brigaadi või kaitseväe juh-
timisest, riigist rääkimata. Aga selleks, et see toimiks, 
on vaja oskust inimestega koos töötada, neid tunda. 
Selleks on vaja inimlikku uudishimu ja alandlikkust 
oma võimete hindamisel ning arusaamist, et tegelikult 
peab juht teadma natuke paljudest asjadest.

Seepärast on osa sellest Academia Militarise 
numbrist pühendatud elektroonilise võitluse labori loo-
mise ja kompetentsikeskuseks arendamise teemale. 
Igasuguse juhtimise puhul on kommunikatsioon ja 
suhtlus elulise tähtsusega. Tänapäevased vahendid 
annavad meile selleks kõik võimalused ja tehnoloogia 
areng võimaldab meil selles järjest paremaks saada. 
Samas on tehnoloogial oma varjuküljed ning juhid 
peavad olema neist informeeritud. Elektroonilise 
võitluse labor annab meie juhtidele tulevikus mõistmise 
tehniliste vahendite piirangutest ja võimalustest. 
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Tehnoloogia varal õpime arvult väikese 
rahva kaitsmist efektiivsemalt, kui seda 
on tehtud seni.

Eelseisval õppeaastal oleme õppe-
tegevuse arendamisel astumas uude 
etappi, mis tähendab Eesti suuremate riigi-
kaitsevajaduste rahuldamiseks ka suuremate 
kursuste avamist, et Kaitsevägi saaks motivee-
ritud ja nutikate õppurite näol uut hingamist. 
Ka edumeelseim tehnoloogia ei kaota kunagi 
vajadust haritud, loovalt mõtleva ja tõhusalt 
tegutseva jalaväelase järele, kes on endi-
selt maailmapoliitika tugevaim argument. 
Elektro magnetspektri mõistmine ja ära-
kasutamine oma eesmärgi saavutamiseks 
teeb Eesti jalaväelasest kardetud, enese-
kindla, väärika ning pühendunud kaitsja. Just 
sellise, kelleks me Kaitseväe Akadeemias noo-
ri juhte ja kolleege õpetame. 

See ongi minu ülesanne ja teie olete minu 
üksus. Minu järel edasi!

Lugupidamisega

Kaitseväe Akadeemia rektor
brigaadikindral Vahur Karus
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Mõningaid aspekte 
TÄPPISRÜNDEVÕIMEST

Täppisründevahendite kasutamine on tänapäeval sõjaliste konflikti-
de lahutamatu osa. Täppisründevahendid jagunevad kõrgtehnoloo-
gilisteks militaarseadmeteks ja kahese kasutusega tehnoloogiateks, 
mis põhinevad tarbetehnoloogial. Viimaste laialdane kasutuselevõtt 
on praeguse Ukraina konflikti käigus andnud võitlevatele üksustele 
iseseisvuse ja autonoomia ning võimaluse kujundada lahinguväljal 
reaalajas sündmuste käiku.

Kol-ltn RIIVO PIIRSON
operatsioonianalüüsi grupi ülem

leme alustanud Kaitseväes täppis-
ründevahendite asendusprojekti, mille 
eesmärk on ennekõike toetada vastavat 
võimearendust otsustega, mis tugine-
vad oskusteabel ja eksperdihinnangutel. 

TÄPSUSE MÄÄRATLUSEST

Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi tähendab täp-
sus lubatavat viga või suurimat võimalikku kõrvale-
kallet1. Sõnaveebis on defineeritud täppis rünnak 
(ingl precision attack) kui sihtmärkide hävitamine 
või neutraliseerimine suure eristusvõime, täpsuse ja 
surmavusega. Täppislahingumoon (precision-guided 
munition) on vahend, mis teeb kiirgusotsija abil kind-
laks sihtmärgist või viitepunktist peegelduva elektro-
magnetenergia ja edastab andmete töötlemise jä-
rel relva sihtmärgile suunavale juhtimissüsteemile 
käsklusi.

NATO ühendtuletoetuse doktriinis2 kirjeldatakse, 
miks on tänapäeva lahinguväljal üha rohkem kasutusel 
täppislahingumoon:
1)  suurenenud tõhusus, mis on tingitud tavapärase 

laskemoonaga võrreldes suurema tõenäosusega 
toimet avaldavast mõjust;

2)  kaasneva kahju vähendamine laskemoona taba-
mistäpsuse tõttu;

3)  võimalus täita tavarelvade laskemoonaga võima-
tuid missioone.

Täppislahingumoona kasutamise peamised põhjused:
1)  kujundab lahinguvälja otsustavaks tegevuseks, 

hävitades vastase kõrge tasuvusega sihtmärke 
(high pay-off target; HPT) ja mõjutades kriitilise 
haavatavuse (critical vulnerability) kaudu tema 
raskuskeset;

2)  võimaldab rünnata vastast täpselt silmapiiri taha 
(kontaktita lahingupidamine), et siduda teda la-
hinguga ja luua tingimused eduks põhilahingutes;

3)  võimaldab täita tuleülesandeid väga kiiresti, suu-
rendades vastase HPT-de ja teiste sihtmärkide kii-
re hävitamise kaudu operatsiooni tempot;

Täppislahingumoona tüübid

haubitsast lastav 
lahingumoon

raketiheitjast lastav 
lahingumoon

miinipildujast lastav 
lahingumoon

õhuründevahendist 
lastav lahingumoon 

juhitavad  
tankitõrjeraketid 



  7    

A K T U A A L N E
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

4)  võimaldab kasutusele võtta uut tüüpi ülesandeid, 
sh asustatud piirkondades, minimeerides seejuu-
res kaasnevaid kahjusid;

5)  tabamistäpsuse suurendamine võimaldab laske-
moonavarusid harvemini täiendada ja vähendada 
neist sõltumist;

6)  võimaldab maaüksuste lähitoetust, vähendades 
ohutut vahemaad.

TÄPPISSÕJAPIDAMISE DEFINEERIMINE

STANAG-i 4635 („The NATO Armaments Error budget“) 
järgi tähendab täpsus keskmiste tabamispunktide 
(mean point of impact – MPI) ümardatud viga ehk 
seda, kui kaugel on tabamused keskmiselt sihtimis-
punktist3. Tabamused võivad vastavalt sooritusele va-
rieeruda ning erinevused on tingitud ka relvasüsteemi 
ja laskemoona omadustest.

Vene sõjandusterminoloogias on täppisrelva 
defineeritud kui lennutrajektooril juhitavat raketti, 
mis võimaldab esimese lasuga hävitada teatud tüüpi 

strateegilised
operatsioonilis- 

taktikalised
taktikalised

Sõjapidamistasandite järgi (lahinguvälja sügavus)

massihävitus-
relvad

tavarelvad
mittesurmavad 

relvad

Tabamuse iseloomu järgi

punktsihtmärgid
maa-ala sihtmärgid  

(kild- ja süütefugass)

Sihtmärgi mõõtude järgi

Täppislahingumoona tüübid

laserjuhitav 
lendkeha

lõplikult 
isesihtuv 
lendkeha 

trajektoori 
korrigeeriv 

lahingumoon

kurssi 
korrigeeriv 

lahingumoon

varitsev 
õhuründe-

moon 

sensor-
sütikuga (ala)- 

laskemoon

videolingiga 
sihtmärgil 
lukustuv 

laskemoon

LAHINGURUUMI SÜGAVUSMÕÕDE
 J O O N I S  1

Üle 1500 km
600–800 km

250–350 km

50 km

Strateegiline 
sügavus

Operatsioonilis-strateegiline 
sügavus

Operatsiooniline sügavus

Operatsioonilis-taktikaline 
sügavus

Taktikaline 
sügavus

xxxxx

xxxxx

xx
xx

xx
x

xx
x

xx
x

xx
x

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Strateegiline 
ründeobjekt

sihtmärgi (objekti) ning mille tabamistõenäosus on 
kõikides taktikalis-tehnilistes tingimustes ≥ 0,8–0,94.

Venelased liigitavad täppislahingumoona järgmi-
selt.
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NORMAALJAOTUSEGA CEP
J O O N I S  2

µ – 3a µ – 2a µ – a µ µ + a µ + 2a µ + 3a

50% 43,7% 6,1%

68,27%

95,45%

99,73%

µ – 3a µ – 2a µ – a µ µ + a µ + 2a µ + 3a

99,73%

LAHINGU-
VÕIMELINE – 
üksus ei ole 

kandnud kaotusi 
rohkem kui 30%

PIIRATUD 
LAHINGUVÕIME – 
üksus on kand-
nud kaotusi kuni 
60% ja juhtimine 

on osaliselt 
säilinud

EI OLE LAHINGU-
VÕIMELINE – 

üksus on kand-
nud kaotusi kuni 

70%

Pataljoni lahinguvõime tasemed

juhitavad mittejuhitavad

Lennutrajektoori muutmise järgi

individuaalsed kollektiivsed

Relvasüsteemi käitlejate arvu järgi

üksiksihtmärgid

põhisihtmärgid
toetavad 

sihtmärgid

gruppsihtmärgid

Sihtmärgi iseloomu järgi

automaatsed
pool -

a utomaatsed
mitte-

automaatsed

Automatiseeritusastme järgi

haubitsad
raketi-
heitjad

õhu-
vahendid

paiksed 
(nt miinid 
ja aktiiv-
soomus)

Kohaletoimetatava relva tüübi järgi

Võttes arvesse vastase võimalike relvasüsteemi-
de mõõtusid, saab täppislahingumoona sihtmärkide 
tabamistäpsust kirjeldada ka terminiga tõenäoline 
keskmine ringhälve (circular error probable; CEP)5, 
mille väärtus peab olema väiksem kui üks meeter ehk 
50% tabamustest peab olema ühe meetri raadiuses. 

Seega peab punktsihtmärkide puhul sihtmärgi 
asukohaviga (target location error; TLE) vastama CAT 
I nõuetele6 ehk olema kuni kuus meetrit, kuid see näi-
taja võib olla maa-ala sihtmärkide puhul ka suurem. 

Näiteks on suurtükilöökide tabamuse kohta teh-
tud statistikat, et keskmist tabamispunkti mõjutavad 
järgmised tegurid7:

65% meteoroloogiast tingitud mõjud;
23% väline ballistika;
10% mürsu algkiirus;
2% muud mõjud.
Käsitulirelvade puhul mõjutavad keskmist 

tabamis punkti lisaks eespool nimetatud teguritele 
veel muud omadused, nt inimlik eksimus.

Vene lahinguvõime teooriate8 põhjal võib järelda-
da, et 30% kaotuste tekitamine ei sunni veel vastast 
üksusi välja vahetama9 (relief in place). Seejuures 

peetakse kaotuste kandmisel ja pärast lahingut ük-
suse ümberkorraldamisel oluliseks, et esmalt tuleb 
taastada luurefunktsioon, seejärel juhtimisfunktsioon 
(määrata hukkunute asemele allüksustes uued üle-
mad) ning alles siis taastatakse ülejäänud funktsioo-
nid. Ümberkorraldamise normiks pataljonitasemel 
peetakse nelja tundi.

VASTUTEGEVUS PATALJONI TAKTIKALISE GRUPI 
VASTU

Vene armee peamiseks manööverüksuseks loetakse 
pataljoni taktikalisi gruppe (PTG). See on kirjas nende 
lahingumäärustikes10 ja seda on kinnitanud korduvalt 
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nii kõrgemad Vene ohvitserid11 kui näidanud ka reaal-
selt läbi viidud õppused. Selle näitel modelleerime 
avalike allikate põhjal ühe PTG12 ja püüame selgitada 
eri meetodeid kasutades võimalike täppisründeks va-
jalike sihtmärkide kogust.

Seejärel grupeerime kogu PTG organisatsiooni rel-
vastuse tüübi, lahingufunktsioonide ja tabamise priori-
teedi järgi. Näide prioriteetide grupeerimisest:
1)  väga kõrge väärtusega sihtmärk;
2)  kõrge väärtusega sihtmärk;
3)  madala väärtusega sihtmärk.

FUNKTSIOON PRIORITEET

JUHTIMINE 1

LUURE 1

MANÖÖVER 2

TULI 2

KAITSE 3

LAHINGUTEENINDUS (LaTe) 3

Prioriteetide määramiseks võidakse kasutada eri 
meetodeid, see väärib eraldi artiklit. Lisan siia näitena 

PATALJONI TAKTIKALISE GRUPI SIHTSTRUKTUUR
 J O O N I S  3

JUHTIMINE

LUURE MANÖÖVER TULI KAITSE LaTe

EW SUST

LAHINGURUUMI GEOGRAAFILINE JAOTUS
 J O O N I S  4

FLOT FLOT

LUURE- JA JULGESTUSALA

TAGA-ALA

FEbA
FEbA

OEJ OEJ

LaVE
LaVE

VA
ST

AS
E 

VA
AT

ES

OM
AD

E 
VA

AT
ES

X
X

X

X

II

II

PÕHILAHINGUALA

SÜ
VA

AL
A

TA
GA

-A
LA

PÕ
H

IA
LA

PÕ
H

IA
LA

TA
GA

-A
LA

SÜ
VA

AL
A
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üksnes ühe võimaliku riskihindamismeetodi, mille alu-
sel saab tuletada prioriteete.

Modelleerime lahinguruumi jaotuse (süva-, 
põhi- ja taga-ala) põhjal, millised elemendid vasta-
se vaates võivad nendes alades tegutseda. Näiteks 
vastase luureelemendid võivad lahingu eri etappides 
viibida kõikides lahinguruumi piirkondades, seevastu 
tuletoetusüksused saavad olla ainult põhi- ja taga- 
alal.

Grupeerides sel viisil kõik võimalikud tegevus-
variandid, saame selgitada võimalike sihtmärkide arvu 
relvasüsteemi täpsusega, millest moodustub auto-
maatselt sihtmärkide nimekiri, ning määrata neile ka 
automaatselt prioriteedid. Lisaks: kui lähtuda täppis-
laskemoona võimalustest ning võtta aluseks kontak-
tita lahingupidamise põhimõtted, et säästa oma sõ-
dureid, tuleks püstitada enamasti eesmärk, et oma 
üksuste eesjoone (OEJ; ingl forward line of own troops, 
FLOT) ja lahinguvälja eesliini (LaVE; ingl forward edge 
of the battle area, FEbA) vahel tekitatakse vastasele 
sellises ulatuses kaotusi, mis viib tema lahinguvõime 
tasemele „piiratud“. Näide modelleeritud TPG siht-
märkide nimekirjast:

Lahinguala Funktsioon Nimetus Prio 1 kogus

SÜVA-PÕHI-xxxx LUURE APC bTR 80 UNSH TKRD 
1V152

1

SÜVA-PÕHI-xxxx LUURE bRM 3K RECON VEHICLE 1

SÜVA-PÕHI-xxxx LUURE PRP 4 12

SÜVA-xxxx-xxxx LUURE bRM 3K RECON VEHICLE 1

SÜVA-xxxx-xxxx LUURE ORLAN 10 3

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE bMP 1 KSH 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE bTR 80 M1981 
COMMAND

1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 2330 TIGR 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 2330 TIGR AGL 2

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 2330 TIGR DSHK 11

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 66 7

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 66 RADIO RELAY 3

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 66 SATCOM VEH 2

TÕENÄOSUS

MÕJU Sage (A) Tõenäoline (B) Juhuslik (C) Harv (D) Ebatõenäoline (E)

Hävitav (I) Väga suur Väga suur Suur Suur Keskmine

Kriitiline (II) Väga suur Suur Suur Keskmine Väike

Tähtsusetu (III) Suur Keskmine Keskmine Väike Väike

Ebaoluline (IV) Keskmine Väike Väike Väike Väike

Riskihindamismeetodi näide

Lahinguala Funktsioon Nimetus Prio 1 kogus

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GENERATOR TRL 6

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLb 1V13 FDC 4

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLbU 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE URAL 375D C3 VAN 2

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LaTe bMP 1 KSH 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LaTe GENERATOR TRL 9

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA TULI GIRAFFE 40 TA RADAR 2

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE GENERATOR TRL 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE ORLAN 10 6

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE ORION 3

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE bMP 1 KSH 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE bRM 3K RECON VEHICLE 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE bTR 80 M1981 
COMMAND

1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE DOG EAR RADAR 
TORRIKE

1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 2330 TIGR DSHK 15

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLb 1V14 TRKD CP 4

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLb 1V15 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLb 1V16 FDC 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE AKZ 7 SOUND RANGING 
VAN

1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE bMP 1 KSH 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE GAZ 69T SURVEY TRK 2

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE GENERATOR TRL 1

xxxx-PÕHI-TAGA-ALA LUURE GM 5951 IL220 CM Cb 
RADAR

1

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE bMP 1 KSH 2

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE bTR 80 2

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 2330 TIGR DSHK 6

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE GAZ 66 3

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE GENERATOR TRL 1

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE MTLbU 4

xxxx-xxxx-TAGA-ALA JUHTIMINE URAL 375D C3 VAN 1

xxxx-xxxx-TAGA-ALA LaTe GENERATOR TRL 1
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HIMARS-I LASKEKAUGUS
 J O O N I S  5

TÖÖ TULEVIKU NIMEL

Kaitseväe Akadeemias on ellu kutsutud täppisründe-
võime arendamise ja Minerva projekt, mille abil on 
nüüdseks võimalik teha algoritmide põhjal arvutused 
mõne sekundiga. Sealjuures on veel küllaga ruumi 
algoritmide edasiarenduseks, tõhustamiseks ja uute 
lisamiseks.

Lõpuks on endiselt oluline ka sõjakunsti13 õpeta-
mine ja viljelemine, mis saab tekkida ainult teenistuse 
jooksul, kogemustega. Samuti see, kuidas kanda kõik 
siin käsitletu lahinguruumi nii, et vastane võiks loo-
buda kavatsusest juba enne FEbA ületamist ning kui 
peaks juhtuma, et see siiski ületatakse, hukkuks la-
hingus võimalikult vähe oma sõdureid. Samas tundub, 
et sõjakunsti teemal kirjutamine ei ole veel noorele 
armeele jõukohane ja on kohati isegi tabu. Järelikult 
läheb veel ühe põlvkonna jagu aega …

Tsiteerides üht minu relvavenda:
[üks vägisõna] me imetleme seda ilukõnet, mida suust 
välja ajame ja paberile kanname. Imetleme rohkem kui 
päris asju. 
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KUIDAS UKRAINLASED 
NATO ohvitseridele 
Venemaad tõlkisid

Eesti Vabariigi 104. aastapäeval, 24. veebruaril 2022 ärkas Euroo-
pa ja kogu maailm uude reaalsusesse. Arutlused teemal, kas, kus 
ja millal Venemaa Föderatsioon ründab, said vastuse – jah, see 
juhtus nüüd ja see juhtus Ukrainas. balti Kaitsekolledžis on aastaid 
õpetatud nii Ukraina kui ka Moldova ja Gruusia vanemohvitseridele 
läänelikku militaarkultuuri. „Vektor on kahe otsaga,“ kommenteerib 
Kaitseliidu Tallinna maleva maakaitsepataljoni ülem kolonelleitnant 
Kaido Kivistik.

IVAR JÕESAAR
tegevtoimetaja

olonelleitnant Kivistik õppis aastatel 
2020–2021 balti Kaitsekolledžis samal 
kursusel viie Ukraina vanemohvitseriga. 
Neist üks on nüüdseks oma kodumaad 
kaitstes langenud, kahe ohvitseri ja 

omakorda kahe nende kamraadi sõjapõgenikest 
pereliikmeil aitab Kivistik praegu Tartus eluga hakkama 
saada.

Meie kaitseväelasi seovad Ukrainaga omalaadsed 
suhted. Enam kui kolm aastakümmet tagasi sai meie 
ühine sundajalugu otsa. Pärast Nõukogude Liidu lagu-
nemist muutusid suhted endiste liiduvabariikide vahel 
keerukamaks. Teatud ajani oli Ukraina isegi vastasleeri 
arvatud, sest meie kaitseväelastel tuli anda teada oma 
reisimisest Ukrainasse, Valgevenesse, Venemaa Föde-
ratsiooni ja Põhja-Koreasse.

Sajandivahetusel NATO riikide ja Põhjamaade 
koostöös Tartusse kolme balti riigi vanemohvitseride 
sõjanduslikuks järeleaitamiseks loodud balti Kaitse-
kolledž on nüüdseks asunud omakorda järele aitama 
nende riikide ohvitsere, kes alles pingutavad natolike 

mõttemallide ja juhtimispõhimõtete omandamise ni-
mel. Lisaks on see üsna Vene riigipiiri lähedal paiknev 
õppeasutus vägagi paslik koht, kus aidata Itaaliast, 
Saksamaalt, Põhjamaadest, Kanadast, Ameerika 
Ühendriikidest ja mujalt pärit, tulevastel võtmeposit-
sioonidel olevatel ohvitseridel õppida mõistma Vene-
maalt lähtuvaid ohtusid.

UKRAINLASTE ÕPIVALMIDUS

Kaido Kivistiku meelest olid ukrainlased õpinguteks 
balti Kaitsekolledžis üllatavalt hästi valmis. Kas oli nei-
le tehtud kodune nullkursus koos militaarkeeleõppega 
või oli neid selleks ette valmistanud toona kuus aastat 
kestnud sõda Ida-Ukrainas, igatahes oli neil selge aru-
saam, kes on nende jaoks vaenulik pool ning millised 
riigid ja rahvad on sarnases kultuuri- ja väärtusruumis, 
kuhu nemad tahavad kuuluda.

„Valmidus olla usin, eeltöö ja sõdides saadud koge-
mus, aga ka muutus nende rahva mõttelaadis, riigis ja 
armees tegidki neist parimad õpilased,“ meenutab Ki-
vistik. „Nad tahtsid omandada uut süsteemselt ja põh-
jalikult. Ajaloolise kogemuse pinnalt adusid nad kesk-
misest lääne taustaga õppurist vastast paremini ning 
olid võimelised kiiresti hoomama ja süvitsi mõistma 
probleeme, mida siin üritatakse lahendada lääneliku  
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sõjaväelise planeerimise ja mõtlemisega. Ukraina oh-
vitserid said aru, et aeg, mis neile siin on antud, on 
piiratud. Ja kui see lõpeb, siis konteksti ja keskkonna 
muutus saab olema kohene ja drastiline. Nad ütlesid 
kõik, et me läheme tagasi sõtta.“

Kui kursuse jooksul oli õppureil võimalik kaitsta 
magistrikraad, arvasid paljud lääneriikide õppurid, et 
proovime, ja kui ei jõua, siis teeme hiljem. Ukrainlaste 
suhtumine oli, et kõik eksamid ja magistritöö tuleb ära 
teha siin kolledžis, sest antud on vaid see ajaaken – 
rindel teadustööd enam ei kirjuta.

VASTASE TÕLKIMINE

Kaido Kivistiku kirjeldusel tõusis seminarides ja arute-
ludes, kui käsitleti Vene julgeolekupoliitikat ja stratee-
giat, esile ukrainlaste oskus vastast lugeda. 

„Oli arusaadav nende vajadus meile siin läänes väl-
ja öelda, välja karjuda, mis seal tegelikult toimub, milli-
ne agressor tegelikult on. Kuigi meie baltikumis saame 
sellest nagu isegi aru. Aga oli näha, et nad tahavad sel-
lest rääkida, meile selle lõpuni selgeks teha.“

Ukrainlased eristusid jõuliselt seal, kus tuli rääkida 
vahetust lahingukogemusest, tegelemisest haavatute- 
langenute ja sellega, mida see juhtidele tähendab. 
63 kursuslasest oli lahingukogemust ka teistel, aga 
et ukrainlased moodustasid kursusest ligi kümnen-
diku, pääses mõjule nende kõige värskem, just selle 
vastasega saadud kogemus. „Ukraina õppurite välja-
ütlemistes ja hoiakutes väljendus õpetatava idee kõige 
ehedamal kujul.“

Kolonelleitnant Kivistik meenutab, et õpingute 
esimestel nädalatel-kuudel oli veelahe hea vana 
Euroopa või Lõuna-Euroopa ning Kirde- ja Ida-Euroopa 
vahel veel selgelt näha. Kui baltlased käsitlesid 
aktuaalseid julgeolekuohte Venemaa kontekstis, siis 
nt Itaalia ohvitseril oli raske aru saada, millest on 

jutt: käib ju Vahemere põgenikekriis. Ja sakslasel oli 
võimalik väikese üleolekuga rõhutada, et teil on kerge 
postkommunistlik stressisündroom. 

„Ilma ukrainlasteta olnuks balti riikide õppureil oluli-
selt raskem eemaldada kursuse keskpaigaks need arm-
sad roosad päikeseprillid läänepoolsete kaaslaste peas. 
Ukrainlased aitasid õpingute käigus nii otseselt kui ka 
kaudselt jõustada narratiivi Vene tegelikust ohust. Kui 
meie läksime kohati väga põlema, nimetades otsesõnu 
vaenulikke riike ja juhte, siis teatud riikide kaasõppurid 
ja õppejõud vaatasid meid esialgu üllatunult, et kus on 
teie Kinderstube ja poliitiline korrektsus. Kursus algas 
augustis – ja juba jaanuaris ütles ka itaallane välja, kes 
on meie vaenlane,“ räägib Kivistik.

Kolonelleitnant Kivistiku hinnangul on õppimine 
rahvusvahelises grupis kahesuunaline protsess. Pole 
ainult nii, et meie aitame järele Moldova ja Ukraina 
ohvitsere, toetame nende liikumist NATO kursil ja lää-
neliku mõtlemise arengut, vaid see töötab ka teisipidi.

Kursuse jooksul andsid õppurid balti Kaitse-
kolledžile põhjalikku tagasisidet õppeprogrammide 
kohta. Kolonelleitnant Kivistik oodanuks veelgi suu-
remat rõhuasetust Venemaa doktriini mõistmisele- 
mõtestamisele. Ehk pidanuks keskenduma rohkem 
korpuse- ja diviisitaseme väljaõppele. „Arvestades 
asjaolu, et ukrainlased läksid tagasi lahingusse ja sat-
tusid vahetult sõjamutta, oleks nende huvides võinud 
võtta vähemalt ühe tasandi allapoole. Täna teevad 
Ukraina kolonelleitnandid-kolonelid pähekukkuva-
te tellise tükkide keskel hetkeprobleeme lahendades 
paljuski sõjanduslikku käsitööd. Nad käsitsevad ühe 
käega kahurit, juhtides ja planeerides samal ajal ük-
suste tegevust, mistõttu pole luksust tegelda ajatute 
kindral staabi tasandi teemadega.“

TÄHELEPANEKUID KAITSEVÄE AKADEEMIA TARVIS

Kolonelleitnant Kivistik kõrvutab balti Kaitsekolledži 
kursuse kogemust teenistuskogemusega Kaitseväe 
Akadeemias ning leiab, et me oleme oma akadeemia, 
selle arendamise, õppetöö, valikute ja lektoritega õigel 
rajal. Ta rõhutab, et nii õpetav koosseis kui ka õppurid 
peaksid silmas pidama, et kõik väljaõppeastmed tuleb 
läbi teha korralikult ja süsteemselt, õiges järjekorras, 
ladudes ehituskive kindlalt üksteise peale. Ühtegi as-
tet ei tohiks vahele jätta ega millestki üle hüpata. 

„Ka teenistuses tuleks võtta igalt etapilt maksimum. 
Pole põhjust häbeneda püüdu olla ekspert kõigis pisi - 
asjades igal tasandil. Selline enesearendamine viib ta-
gasi n-ö käsitööoskuseni ja kui on tõesti käes see halb 
päev, mil tuleb vastasega silmitsi seista, siis vaevalt sa  
näitad kõrgel künkal seistes oma vägedele mõõgaga 
suunda. Tuleb olla künka all vahetult meeste keskel, juhti-
da, käske edastada ja olla sõdur kesk lendavat muda.“ 

Kaitseliidu Tallinna maleva maakaitsepataljoni ülem kolonel-
leitnant Kaido Kivistik maakaitsepataljoni lipu taustal
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Kivistik toonitab, et „me ei peaks püüdma kasvata-
da noobleid ohvitsere ja luua seisust, vaid eeskätt õpe-
tama heas mõttes eksperte-käsitöölisi, kes saavad 
kõigega hakkama. Me oleme eelkõige sõdurid – ütleks 
isegi, et jalaväelased – ja alles siis mingi eriala tundjad, 
ohvitserid, suured juhid.“

Kaitseväe Akadeemia kadettidele soovitab ko-
lonelleitnant Kivistik: „Kui vähegi saate, minge oma 
meestega kaasa, pange põlv maha, haarake juhtimis-
võimalustest kinni, mängige olukorrad lõpuni. Isegi 
kui õppus on piiratud aja ja võimalustega, ei tähenda 
see, et mõtetes ei võiks edasi mängida ning teha ära 
ka veel see ja teine asi. Ei pea ootama õppuse püha 
ENDEXit, vaid tuleb kasutada treeninguvõimalus lõpu-
ni ära. Oleme rahuaja armee, aga seda ainult seetõttu, 
et vastane annab meile selle võimaluse, ja seda tuleb 
lõpuni ära kasutada.“

UKRAINA ÕPINGUKAASLASED JA NENDE PERED

Osa nende ukrainlaste peredest, kellega Kaido Kivistik 
õpingute ajal kokku puutus, on jõudnud Tartusse taga-
si. Nad lahkusid siit pärast seda, kui mehed läinud su-
vel õpingud lõpetasid. Natukene puhkust, lastel algas 
kool – ja sõjaväelaste elu keris sõjategevuse suunas. 
Kolonelleitnant Kivistik arutleb, et pärast sõja uue eta-
pi algust veebruaris on Tartu tema kursusekaaslaste 
pereliikmetele esimene turvaline ja tuttav paik. Nad 
nägid siin toimivat riiki ja turvalist elukeskkonda. Nad 
ei tunne mitte ainult Tartu tänavaid ja bussiliine: neil 
oli siin ees tuttav perearst ja nende lastel juba omaks-
võetud klassikaaslased. Sõja alguspäevil langes Kaido 
Kivistiku kursusevend Alex, kelle poeg oli alustanud 
Tartus kooliteed. Ukrainas jõudis laps käia pool aastat 
teises klassis ja nüüd on ta tagasi. Teise kursusekaas-
lase Stasi Tartus sündinud tütar on oma elus käinud 
arsti juures rohkem Eestis kui Ukrainas. „Kuhu muja-
le neil minna oli? Naasmisotsust langetada aitas ka 
eestlastest kursusekaaslaste sõnum, et kui tahate siia 
tulla, teeme kõik, et teid toetada. Mina hoolitsen prae-
gu nelja pere eest. See on kaheteistliikmeline selts-
kond, kellega on omajagu tegemist.“ 

Kolonelleitnant Kivistik tunneb heameelt, et ta saab 
niigi palju oma relvavendadest kursusekaaslasi, nende 
kamraade – ja sedamööda ka Ukraina rahvast – toeta-
da. Ta ei saa minna kamraadide kõrvale võitlema, kuid 
saab vähendada nende muret pere pärast. „Praegu olen 
ma taga-ala võitleja, maakaitseväelane,“ ütleb ta.

Sõja puhkedes olid balti Kaitsekolledžis õppimas 
järjekordsed Ukraina vanemohvitserid. Nad kõik sõit-
sid sõja puhkedes Ukrainasse, osal jäi pere Eestisse, 
kus nad saavad õppeaasta lõpuni elada kursuslastele 
antud majutuses. Ja nemadki vajavad tuge. „Mõtetes 
on nad kõik kohe-kohe koju tagasi minemas. Nende 

meeleolu on habras: nende silmisse ilmuvad üliker-
gesti pisarad. Neile tuleb seletada, et mida kauem is-
tuda kohvrite otsas ja lükata elama hakkamist edasi, 
seda masendavam on. Pole ju välistatud, et lastel tuleb 
sügisel minna siin kooli ja lasteaeda,“ tõdeb Kivistik. 

„Üks pere jõudis siia Slovakkia kaudu pärast seda, 
kui pereisa vanemad jõudsid langenud poja hädavae-
vu maha matta. Langenu lesk räägib alatihti, et tal jäi 
supp pliidile ja kass üksipäini kaose keskele ...“

ÜKS TEISTSUGUNE KOGEMUS UKRAINA ARMEEST 

Kaido Kivistikul on Ukraina armeest kaks erinevat ko-
gemust. Aastal 2008 õppis ta koos Ukraina noorem-
ohvitseridega Slovakkias Ühendkuningriigi ja Hollandi 
baasil korraldatud nooremstaabiohvitseride kursusel. 
Seal osalenud neli ukrainlast esindasid võrreldes balti 
Kaitsekolledži vanemohvitseride kursusel osalejatega 
sootuks teistsugust, postsovetlikku maailma. Toona-
seni ei olnud Kivistikul Vene armeega isiklikku kokku-
puudet olnud. Siis õppis ta n-ö natuurist Vene armee 
ja vene mentaliteedi kohta midagi, millest oli varem 
lugenud vaid raamatuist. See oli nende väljanägemine, 
enda ülalpidamine, kõnepruuk, bravuuritsemine ja ül-
dine hoiak. See oli teadlik ja tahtlik vastandumine NATO 
koolile ja nn po-natovski tehtavale. Neil oli lõpuni ras-
kusi aru saada, et omi jõudusid märgime sõjamängus 
kaardile sinise värviga. Nende sõjakunsti lahendused 
tuginesid pahatihti massiivsele suurtükiväe kasutuse-
le. Nad toonitasid, et neil on maailma suuruselt teine 
reaktiivsuurtükivägi, mis suutnuks ühe pauguga ära 
katta Egiptuse-suuruse ala. Kaks ohvitseri olid Ukraina 
õhudessantvägedest ja nende väljaõpe leidis tavapä-
raselt aset koos Vene õhudessantvägedega.

Vaid tosin aastat hiljem kohtas kolonel Kivistik 
vanem ohvitseride kursusel täiesti teistsuguseid Uk-
raina ohvitsere, kuigi nendegi haridustee algas täpselt 
samas taustsüsteemis nagu eelkirjeldatutel. „Sovetlik 
bravuur oli asendunud Kiievi all nähtud väikeüksuste 
lähenemisega, et läheme oma tugevusega vastase 
nõrkuse vastu. Seal oli näha rohkem taktika ja kava-
luse mängu. Ei antud suure kuvaldaga ühte lööki, vaid 
sepistati tulemust väikestviisi,“ rõõmustab Kivistik.

Kolonelleitnant Kivistik näeb, et Ukrainas on nüüd-
seks hoopis teist tüüpi, nutikas armee, kus lõikab vilju 
ülesandekeskne juhtimine ja manööverlik lähenemine. 
Antakse ülesanne, siht, mida saavutada, ja leitakse 
sellele taktikatasandil lahendus. 

„Me saame neid aidata, sest meie pistikud on sa-
mad. Ja vajadusel saame loota neilt omakorda abi, 
sest meie protseduurid ja mentaalsus ühtivad. Tänu 
balti Kaitsekolledžile näevad ka meie NATO-sõbrad, et 
Ukrainas on varasemaga võrreldes tegu oluliselt lää-
nelikuma armeega.“



  15    

P E R S O O N
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

SVETLANA GANINA: 
„Kaitseväe Akadeemia 
tänane õppur on meie 
homne kolleeg“

Dr Svetlana Ganina pea kakskümmend aastat kestnud teekond  
Kaitseväe Akadeemias füüsika lektorist didaktika arendusjuhiks on 
olnud põnev, vaheldusrikas ja tulemuslik. Kuid ka tulemisel ja mine-
misel on oma aeg. Oleme rõõmsad, et järgmine kõrgkool saab endale 
väärika koolitaja ja nõuandja. Tehtud tööd jäävad meenutama õppe-
metoodiliste teaduskonverentside traditsioon, artiklikogumikud, 
õppejõudude täienduskoolituse ja mentorluse süsteem ning muidugi 
kümned tänulikud tudengid, kes on kogenud akadeemilise juhendaja 
tarka ja hoolivat toetust.

ANDRES SAUMETS
toimetus- ja terminoloogiagrupi  
peatoimetaja-juhataja

Intervjuu Kaitseväe Akadeemia didaktika arendusjuhi dr Svetlana Ganinaga

Oleme olnud akadeemias head kolleegid kaks 
aastakümmet, tunnen Sind kui tarka, kindlameelset, 
südamlikku ja väga rahuarmastavat inimest, kelleta 
on praegust KVA-d raske ette kujutada. Kuidas Sa 
sattusid tööle just sõjaväelisse kõrgkooli? 
Sattusin siia 2003. aastal juhuslikult ja vist ainult sel-
lepärast, et olin piisavalt rumal. Kuna kool, kus ma 
töötasin füüsika- ja matemaatikaõpetajana, pandi 
kinni, hakkasin uut tööd otsima. Proovisin isegi kinnis-
varamaakleri tööd, kuid sellest ei tulnud midagi välja –  
mul oli kahju nii müüjast kui ka ostjast. Mulle öeldi, et 
maakleril ei tohiks empaatiatunnet olla, muidu kasu-
mit ei saa. Töötukassas öeldi, et Tartus on füüsika-
õpetajaid küllaga, ning soovitati hoopis õppima minna. 

Ja nüüd tulebki see rumaluse jutt – ma ei tead-
nud, et mu viieaastane kõrgharidus võrdsustatakse 
magistrikraadiga, ja läksin uuesti Tartu Ülikooli (TÜ) 
magistriõppesse. Tagantjärele oli see hea otsus – tuli 
tagasi õppimisisu, tutvusin toredate kaasõppijatega ja 
mul õnnestus leida endale juhendaja (Henn Voolaid), 
kellest sai mu akadeemiline isa ja hiljem ka doktori-
töö juhendaja. Tema kaudu jõudiski minuni uudis, et 
KVA otsib füüsikaõppejõudu. Siin tuli õpetada füü-
sikat arusaadavalt ja seda ma enda arvates oskasin. 
Aga rumaluse jutt jätkub: ma ei teadnud tol ajal sellest 
kõrgkoolist ja tegelikult ka Kaitseväest mitte midagi. 
Mu vend teenis küll Kuperjanovi jalaväepataljonis ja 
õppis ka Meegomäe Lahingukoolis, aga see oligi kogu 
mu teadmine. Esimese hirmsa kogemuse sain juba 1. 
septembril, kui käisin oma lastega Raekoja platsil õp-
purite traditsioonilist rivistust vaatamas. Soliidne, ilus 
ja uhke üritus! Aga kui mu laps küsis, kas hakkangi neid 
suuri onusid õpetama, siis sain alles tegelikult aru, 
kuhu olen ennast mässinud …
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Mis on Sind siin nii kaua hoidnud?
Ikka inimesed! Tol ajal sattusin nii-öelda akadeemiku-
te ringi – Peep Uba, Erik Männik ja Andres Saumets, 
te olete huvitavad isiksused ja teil oli algusaastatel 
väga oluline roll selle kooli oma raja leidmisel. Ja loo-
mulikult aitasid mind õppurid! Esimene hirm vahe-
tus kiiresti imestusega: siin on ju maailma parimad 
õppurid – targad, töökad, viisakad, distsiplineeritud, 
kohusetundlikud, motiveeritud. Mida saab üks õppe-
jõud veel tahta! Ma mäletan, et üks 6. põhikursuse ka-
dett ei saanud haigestumise tõttu õppetööst osa võt-
ta ja ilmus kohale paar päeva enne eksamit. Pakkusin 
talle konsultatsiooni või eksami edasilükkamist, kuid 
tema tänas viisakalt ja ütles, et on juba kõik materjalid 
iseseisvalt läbi töötanud ja eksamiks valmis. Vaat sel-
lise kõrge lati seadis järgmistele Jaan Kessel! Muide, 
Jaaniga kohtusime veel siin tema magistriõpingute 
ajal ja pärast olime mõnda aega ka head kolleegid. 

Muide, õppurid on „süüdi“ ka selles, et mind siia 
kooli alaliselt tööle võeti, sest kaks esimest aastat 
andsin loenguid FIE-na. Aga siis valisid õppurid mind 
aasta parimaks õppejõuks. Mulle oli see suur komp-
liment, juhtkond aga otsustas mulle kiiresti täiskoor-
musega tööd pakkuda. Professor Peep Uba arvas, et 
see on ajalooline hetk, kui siin koolis hinnati nii kõrgelt 
kedagi, kes õpetas reaalaineid. 

Täiskohaga töötades pidin õpetama ka andme-
analüüsi. Olen siiamaani tänulik 4. keskastmekursuse 
magistrantidele, kes pidid kannatama mu nullist üles 
ehitatud ja töö käigus korrigeeritavat kursust. Ja kui 
oskuslikult ja delikaatselt tuli näiteks appi Mart Sirel, 
kui kursusekaaslastele oli vaja anda lisaselgitusi või 
leida teooria seost militaarmaailmaga. Seda kaitse-
väelaste maailma olengi kõige rohkem õppinud õppu-
ritelt.

Esmamuljet kõrgkoolist kui rangest ja ülitõsisest 
süsteemist „rikkus“ hea kolleeg Juhan Aus, kes julges 
instruktoriõppes teha naljakaid mänge. Nägin ja imes-
tasin, kui palju õppurid selle kaudu õppisid. Mängudest 
rääkides meenub ka Lauri Teppo korraldatud TOM (tak-
tikaline otsustusmäng), kus kõik osalised end ribadeks 
naersid, ja kuidas Lauri ütles pärast, et tegi seda oma 
vabast ajast, puhates tegelikult magistriõpingutest.

Sveta, Su pedagoogitöö on leidnud korduvalt 
tunnustamist nii KVA kui ka TÜ loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna õpetajakoolituse parima 
õppejõu tiitliga. Kuidas sai praktiseerivast füüsikust 
suure missioonitundega õpetaja ja paljude 
tudengitööde juhendaja ning mis annab pedagoogile 
jõudu ja paneb tema silma särama ka siis, kui tema 
tööd ei kiputa ühiskondlikult eriti väärtustama?
Mulle meeldib õpetamistöö – olla alati noorte inimes-
tega koos, võimalus nendega midagi jagada ja olla osa 

nende arengust. Suurimaks komplimendiks ongi see, 
kui keegi ütleb tunni lõpus imestunult: „Kas ongi juba 
läbi?“ See annab märku, et teed õiget asja, ja lisab 
pingutamisõhinat.

Uurimistööde juhendamist õppisin ka akadee-
mias tegevuste käigus. Hetkel meenuvad mulle kaks 
kursuse kaaslast – Madis Amer ja Jüri bakhoff . Tulid 
mõlemad mu juurde jutuga, et tahavad mind juhenda-
jaks – üks pedagoogika ja teine nanotehnoloogia vald-
konnas. Tänu toredatest kolleegidest kaasjuhendaja-
tele said mõlemad tööd lõpule viidud ning üks nendest 
pälvis Kaitseministeeriumi ja teine Eesti Teaduste Aka-
deemia preemia. Olin justkui kõrvust tõstetud ja uhke, 
aga annan endale aru, et uurimistöö on siiski õppuri 
töö ning preemia saamine on tema higi ja vaev. Näi-
teks valmis mu juhendatava Allar Eesmaa magistritöö 
tulemusena uus Kaitseväe automaatrelva ainekava 
ja selle töö eest sai ka tema preemia. Mu sekkumine 
tema töösse oli minimaalne, tal endal oli selge kont-
septsioon, abiks asjatundlikud kolleegid ja eksperdid. 
Aga ma ise õppisin selle töö juures olles palju ja meist 
said toredad mõttekaaslased. 

Mul on olnud rõõm uurida koos Marko Veinbergiga 
relvaõli kasutamist, Mati Kokaga 3D-printeri võimalu-
si, Robert Kasega reservõppekogunemisi, Ingmar Vii-
resega mobiilseid antenne, Jaap Sepaga tuuleparkide 
mõju radaritele, Kaarel Raavega õhuväe õppekavasid, 
Edgar Pauga lahingumasinaid, Rainek Kuuraga õppivat 
organisatsiooni. Need on vaid mõned näited.

Paar aastat tagasi tutvustasime TÜ konverentsil 
koos Vladimir Kolotõgini ja Mario Lementaga KVA õp-
pusi ja see tekitas kuulajates suurt huvi. Selle aasta 
kevadel tekkisid mu kõrvale toredad õppuritest mõtte-
kaaslased Ott Kreitsman ja Iida Elise Murumets, kes on 
võtnud oma südameasjaks KVA õppurite mentorluse 
teema. Mõne aasta eest viskasin õhku mõtte, et võiks 
teha ka KVA-s õpetajate päeva puhul midagi põnevat, 
ning nägin, kui innukalt korjas selle idee üles Julius Air 
Kull ja kui pühendunult ta seda kõike korraldas. Ta väi-
tis, et tahab oma juhioskusi arendada, ja mina arenda-
sin tema kõrval ennast.

Sind on tunnustatud ka parima õppiva õppejõu 
tiitliga (SA Innove) ning oled aastaid töötanud TÜ-s 
didaktika lektorina ja KVA-s didaktika arendusjuhina, 
kandes muu hulgas hoolt nii kooliõpetajate kui ka 
õppejõudude koolitamise eest. Palun kommenteeri 
ütlust, et õppejõuks hakkab see, kes kooliõpetajaks 
ei kõlba. 
Ütleksin vastupidist – igast õppejõust ei saa kooliõpe-
tajat. Tunnen inimesi, kes on proovinud pärast ülikoo-
lis õpetamist kätt õpetajana koolis ja sellest ei tulnud 
midagi välja. Töötasin mõned aastad paralleelselt siin 
akadeemias õppejõuna ja Tartu Kutsehariduskeskuses 
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Kaks aastakümmet 
osales Svetlana 
Ganina Kaitseväe 
Akadeemia arenda-
misel kõrgkooliks

õpetajana. Selle kogemuse põhjal ei saa ma öelda, et olin 
ühes kohas üks ja teises kohas keegi teine. Julgen väi-
ta, et kooliõpetaja töö on tõesti keeruline. Peale eriala-
teadmiste peab õpetaja tegelema palju muuga – klassi-
juhatamine, distsipliin, suhtlemine lastevanematega, 
arenguvestlused, õppetöövälised üritused ja palju muud. 
Kõrgkooli õppejõud peab aga olema teadlik valdkonna 
uuematest arengusuundadest, panustama teadustöös-
se, olema teaduse populariseerija ja teadusraha edukas 
taotleja. 

Kui aga mõelda KVA peale, siis ka 
siin tundub mulle, et oleme 
eelisseisus. Kuna KVA-s 

on lisaks kõrgharidusõppele kutseõpe, saavad paljud 
kolleegid tunda end nii õppejõu kui ka kutseõpetajana. 
Leian, et see on hea ja kainestav kogemus. Suurimaks 
plussiks loen akadeemias aga seda, et õpetame ini-
mesi meie enda organisatsiooni jaoks ja meie täna-
ne õppur on ühtlasi homne kolleeg – see suurendab 
vastutust. Meie õppur on nagu bumerang, mis siit Riia 
mäelt lendu visatakse. Tema lend ja tagasitulek sõltub 
sellest, milliste omadustega ta ise on ja millist impuls-
si talle siit koolist antakse. Ja see on meie kõigi kollek-
tiivne vastutus.

Siin akadeemias on ka õppejõul paremad või-
malused teadustööd teha, paljud kulud kaetakse 

tsentraalselt ja KVA rakendusuuringute osakond 
eesotsas Raul Järvistega leiab alati võimalusi 

projektidele raha taotlemiseks. See teeb tea-
dustöö tegemise tunduvalt lihtsamaks. 

Sveta, Sind võiks nimetada Eesti 
kõrgkoolipedagoogika üheks 

olulisemaks eestvedajaks. Oled 
alates 2014. aastast korraldanud 

KVA-s õppemetoodilisi 
teaduskonverentse, mis on iga 

kord toonud Eesti kõrgkoolidest 
Tartusse kokku mitusada 
tudengit ja õppejõudu. Oleme 

koos välja andnud temaatilisi 
teadusartiklikogumikke. Mis on 
Sind motiveerinud seda kõike 

nii suure pühendumusega 
tegema?

Tagasi vaadates näen tões-
ti, et on palju tehtud, aga 

see kõik tuli kuidagi ise 
mu juurde. Näiteks KVA 
õppemetoodilise kon-
verentsiga on seotud 
koomiline lugu. Tanel 
Otsus, tol ajal inst-
ruktoriõppe läbi-
viija, mainis kohvi-
tassi kõrval, et 



  18    

P E R S O O N
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

õppeasutuse ülema Martin Heremi arvates võiks koo-
lis, kus me õpetame rühmaülemaid, olla mingi sünd-
mus, kas seminar või konverents, kus saaks arutada 
pedagoogika teemal. Ja mis saaks, kui kaasaks Sveta, 
sest tal on vist huvi pedagoogika vastu ja ehk on tal 
mõni mõte. 

Kõndisin selle mõttega mõnda aega ringi ja 
süvenesin sellesse niivõrd, et nähes juhtumisi sööklas 
Heremit, küsisin temalt otse, kas tohin selle küsimuse 
peale tõsisemalt mõelda. Ta vist isegi ehmus, aga 
mis tal oli kosta? No mõtle. Ja varsti oligi plaan 
olemas ja Otsusega kahekesi me seda tegimegi. 
Meil ei olnud eelarvet, aga oli suur soov teha midagi 
põnevat. Ja seda teadsime ka, et me ei tohi läbi 
kukkuda. Meie esimesele konverentsile tuli umbes 
200 osalejat rakenduskõrgkoolidest ja ülikoolidest üle 
Eesti, oli tihe programm põnevate ettekannetega ja 
me võisime sellega rahule jääda, sest saime ülihead 
tagasisidet. Aga kurb oli see, et oma maja inimesi oli 
vähe. Saime aru, et majas ei ole varem pedagoogiliste 
teaduskonverentside traditsiooni olnud ning siin 
õpetavad inimesed ei saanudki päris hästi aru, et see 

võiks olla ka neile kasulik ja huvitav. Siit edasi algas 
juba töö fookuse muutmise nimel. 

Võin rõõmuga öelda, et nüüd on toimunud seitse 
konverentsi, see on tihedalt seotud kadettide ja ma-
gistrantide õppetööga, KVA õppejõud ja õppurid viivad 
läbi töötubasid ning esinevad ettekannetega. Ka teis-
te kõrgkoolide huvi selle iga-aastase ürituse vastu on 
suur ja see annab meile võimaluse publitseerida tea-
dustekste Sõjateadlase erinumbris. Mu unistus on, et 
õppejõud hakkavad neid tekste õppetöös aktiivsemalt 
kasutama näiteks puuduvate õppematerjalide asemel. 
Muide, ka kadettidel on kogumik, mille tarbeks koosta-
vad nad oma esimesi akadeemilisi tekste.

Kõik akadeemias tööd alustavad õppejõud tunnevad 
ja hindavad Sind Mentorina suure algustähega. Oled 
akadeemias mentorlusele alusepanija ja tänaseni 
selle programmi eestvedaja. Miks Sa seda teed? Kas 
mentor suudab muuta oma juhendatavat ja seeläbi 
veidi ka maailma?
Selles, et me kunagi akadeemias mentorlusega alus-
tasime, oli tegelikult süüdi Primuse programm. Selle 

Svetlana Ganina oma juhendatava n-ltn Jüri Bakhoffiga 2015. aasta sügisel Tartu Ülikoolis korraldatud rahvusvahelisel  
aatomkihtsadestamise Balti konverentsil, kus peeti ühine ettekanne (pildil tagaplaanil ettekande tutvustus)
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 V I I T E D
1 Holodomor (ka Golodomor) oli Ukraina NSV-s 1930. aastatel riiklikult korralda-

tud näljahäda, mis põhjustas vähemalt 3,9 miljoni inimese surma.
2 KäRu – nn Käramise Ruum, millel on ka õpetajate toa roll.

abil said mõned inimesed käia koolitustel ja mentorina 
kätt proovida. Mulle meenub, et esimesed mentorid 
olid Erik Männik, Tõnis Vau, Tanel Otsus ja mina.

Uskuge või mitte, aga olin omal ajal väga kartlik 
inimene, mul oli raske teistelt midagi küsida ja umbes 
kolm esimest siin majas töötamise aastat õnnestus 
mul töötada nii, et keegi ei tundnud mind (v.a õppurid) 
ja ka mina ei tundnud kedagi. Siis aga märkasin mõnda 
kolleegi, kes oli veel tagasihoidlikum, ja püüdsin teda 
aidata. Abi pakkumine tuleb mul kuidagi kergemini kui 
abi küsimine, selles on mul terve elu olnud eeskujuks 
vanaema. Ta elas väga rasket elu – tema esimene vast-
ne abielu lõppes sellega, et mees küüditati Siberisse 
ja rohkem nad ei kohtunud. Teisest abielust sündis tal 
kuus last ja ellu jäi neli, ta on üle elanud 1930-ndate 
Holodomori1, saatnud oma teise mehe Teise maailma-
sõja rindele, jäädes ise lastega vaesuses ja nälgides 
elu eest võitlema. Vaatamata kõigele oli ta väga helge 
inimene, kellel oli alati teiste jaoks soe sõna, maitsev 
piparmünditee ja suur-suur süda. Olen alati tahtnud 
olla tema moodi.

Võib-olla kogu see taust annabki aimu sellest, miks 
ma mentorlusega tegelen. Tahan, et uuel töö kohal ei 
jääks keegi oma probleemidega üksi ja et oleks alati 
olemas kolleeg, kelle poole ükskõik kui väikese või to-
beda murega pöörduda. Ilmselt ongi nii, et kui endal oli 
raske, tahad teha teiste elu lihtsamaks.

Sveta, meie intervjuu tegemise ajal (maikuu 
esimesel nädalal) toimub KVA-s juba 94. H.U.V.I-
seminar. Palun ava lugejatele, mis omanäoline ja 
ühele kõrgkoolile nii vajalik ettevõtmine selle lühendi 
taga peitub?
Mul jäi eespool mainimata, et mu õpetamine ees-
ti keeles algaski alles siin akadeemias ja see oli suur 
väljakutse. Eesti keele riigieksam oli mul selleks ajaks 
sooritatud, aga eksam on üks asi ja õpetamine tei-
ses keeles oli mulle üsna keeruline. Lisaks füüsikale 
tuli mul õpetada arvutiõpetust, ning selleks, et tunda 
end klassi ees kindlamana, läbisin palju koolitusi, et 
viia end põhjalikult kurssi õpetatavate ainete sisuga ja 
arendada ka keeleoskust.

Koolitustel käies tekkis soov seda kõike ka kollee-
gidega jagada. Nii hakkasingi korraldama esialgu se-
minare „Õppejõult õppejõule“, kus kooli õppejõud said 
jagada õpetamiskogemusi. Aga seminaridel käsitleta-
vate teemade ampluaa kasvas üha laiemaks ja sel ajal 
kooli ülemana teeninud Enno Mõtsa soovitusel laien-
dasime seda tervele majale ning vana nime asemele 
tuli uus – H.U.V.I. ehk huvitav, uudne, vajalik ja innustav. 
Sinna on alati oodatud kogu KVA pere. Õppejõudude-
ga jätkame aga õppetöö teemadel arutelusid KäRu2 

kohvipausidel, mis on kahel viimasel aastal toimunud 
veebis ja kuhu on kaasatud ka erialakoolide esindajad. 

Selle ettevõtmise käivitasin kuus aastat tagasi, kui mi-
nust sai KVA didaktika arendusjuht.

Sveta, tunnen Sind inimesena, kelle südames on 
palju ruumi abivajajatele, kes aitab alati nõu ja jõuga 
neid, kes Sinult abi küsivad. Saksa psühholoog Erich 
Fromm on öelnud: „Rikas pole see, kel palju on, 
vaid see, kes palju annab.“ Kuidas Sa suudad endas 
leida tasakaalu, et teistele andes ka ise vajalikku 
hingejõudu ja südamerahu säilitada?
See sunnib mind lausa punastama, kuid arvan, et 
mõistan, millest jutt. See pole nii, et näed abivajajat 
ja ruttad tema juurde. Vahepeal tuleb lihtsalt vestlus 
kolleegiga lõunalaua taga ja siis räägime, naerame, 
viskame nalja ja pärast tuleb välja, et see avaldas te-
raapilist mõju meile mõlemale. Kõige suurem abiline 
siin majas on aga Tanel Otsus, kellel on aitamine lausa 
veres! Või tuleb koridoris vastu õppur, teretab ja küsib: 
„Kuidas Teil läheb?“, ega nõustu ainult viisaka vastu-
sega, vaid tunneb päriselt huvi. See on nii armas! 

Siis aitavad raamatud, need on tõesti väga suured 
abilised. Näiteks viimati olen avastanud enda jaoks 
Jaan Kärneri ja Teet Kallase. Üks kirjutab elust Eestis 
eelmise sajandi alguses ja teine selle lõpus. Neil õn-
nestub mind kaasa tõmmata tolle aja maailma ja sealt 
välja tulles näen, et meie mured ja rõõmud on sarna-
sed. Nemad said tol ajal hakkama ja ka meie peame 
saama!

Aitab ka mu ammune hobi õmblemine, mis annab 
võimaluse jõuda kiiresti oodatud tulemuseni. Näiteks 
suudan ühe kleidi õhtuga valmis õmmelda.

Ja loomulikult mu lapsed, kes on küll juba täiskas-
vanud inimesed, aga nad on mu suured sõbrad, toe-
tajad ja abistajad. Nendega on mul küll elus väga ve-
danud! Lisaks üheaastane lapselaps, kes tuletab oma 
rõõmsa ja vahetu olekuga alati meelde, mis on elus 
päriselt oluline. 

Hiinlastel on vanasõna „Tarkus kuulub minevikule, 
tegevus olevikule ja rõõm tulevikule“. Tarkusest ja 
tegevusest pole Sul kunagi puudus olnud, seega 
soovin südamest, et Sul oleks tulevikus veel palju 
rõõmu, mida teistegagi jagada. Mida head sooviksid 
Sa meie ajakirja lugejatele?
Ma südamest soovin kõigile RAHU – nii militaarses kui 
ka vaimses mõttes. Vaimne rahu annab võimaluse asju 
põhjalikumalt läbi mõelda ja teha otstarbekaid otsu-
seid. Mis on aga tähtsam, rahu annab kindlustunnet 
Sulle endale, Su lähedastele ja kolleegidele, ja alles siis 
saame kõik elu nautida.
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ÕPPIV ÕPPEJÕUD 
innustab ka õppureid
Intervjuu Kaitseväe aasta ohvitseri, Kaitseväe Akadeemia õppurkorpuse 
ülema major Viljar Niinepuuga

ANDRES SAUMETS
toimetus- ja terminoloogiagrupi  
peatoimetaja-juhataja

2021. aastal on Sinu teenistust Kaitseväes 
tunnustatud aasta ohvitseri aunimetusega. See 
on kvaliteedimärk, milleni jõuavad teenistuses 
vähesed. Kuidas algas Sinu teekond kaitseväelasena 
ja kas sellel teel on olnud ka tagasilööke?
Minu kaitseväeteenistus algas 2002. aastal ajateeni-
jana tollases Viru üksik-jalaväepataljonis. Tegevväela-
sena jätkasin teenistust 2004. aastal Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutustesse õppima asumisega. Senine 
teenistus on olnud üksjagu huvitav, mitmekülgne ja 
väljakutseid pakkuv. Meenutan hea sõnaga teenistust 
Viru jalaväepataljonis, kus minust kujunes suuresti see 
ohvitser, kes ma praegu olen.

Eks on olnud nii õnnestumisi kui ka tagasilööke. 
Õnnestumised näitavad, et olen seni õigel teel olnud. 
Tegevväelasena tean ka, et teatud tagasilöögid on va-
jalikud, et aru saada, mida oled valesti teinud, et oma 

käitumist muuta ja teine kord parem sooritus vormis-
tada. Tagasilöögid annavad ka aimu, kellega koos tee-
nid, ning oskad siis inimesi kas paremini hinnata või 
ümber hinnata. Mõlemad hinnangu liigid on teenistu-
ses vajalikud.

Kui Sa meenutaksid oma magistriõpinguid Kaitseväe 
Akadeemias (KVA), siis mis meenub esimesena? 
Mida on need õpingud Sulle andnud?
KVA magistriõpinguid meenutan kindlasti hea sõnaga. 
Meie keskastmekursus koosnes tollal kümnest erineva 
taustaga õppurist. Just eelnev erinev teenistuskoge-
mus oli see, mis meie kursust rikastas. Oli üksmeelt, oli 
ka vaidlusi, aga vahel on seda kõike vaja, et jõuda korra-
liku tulemuseni. Õpingud ise andsid mulle laiema silma-
ringi kõige selle vallas, mida loengutes, seminarides ja 
praktilistes tegevustes õpetati. Üldises mõttes andsid 
magistriõpingud vajalikud baasteadmised jalaväepatal-
joni ja -brigaadi tasemest, nagu ka praegune magistri-
õpe, ning näitasid kätte suuna, kuidas neid edasises 
teenistuses rakendama hakata. Oma teenistusele ta-
gasi vaadates saan öelda, et neist on palju kasu olnud. 

Major Viljar Niinepuu kakskümmend teenistusaastat jutustavad loo 
ohvitserist, kes on saavutanud töökuse, abivalmiduse ja sihikindlu-
sega suure erialase pädevuse ning kolleegide ja alluvate tunnustuse. 
Kaks magistrikraadi, Kaitseväe Akadeemia aasta parima õppejõu ja 
Kaitseväe aasta ohvitseri aunimetus kõnelevad enda eest. Akadee-
mias õppurkorpuse ülema vastutusrikast, aga ka tänuväärset tööd 
tegeva mjr Niinepuu teenistusaeg akadeemias lõpeb sel suvel ning 
meil on viimane aeg oma head kolleegi lähemalt tundma õppida.
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Oled omandanud ka magistrikraadi õigusteaduses. 
Miks just selline valik ja mida juurateadmised Sulle 
annavad?
Uue eriala juurdeõppimine ei tekkinud tühja koha 
peale. Õigusteadus on mulle päris pikalt huvi pak-
kunud, selle õppimise soov ulatub tagasi juba güm-
naasiumipinki. Esialgu oli mõtteis välja jõuda üksnes 
baka laureusekraadini, kuid selle verstapostini jõudes 
avastasin end mõtlemast, et olen alles pika teekonna 
alguses. Teadmised ja oskused ei olnud veel piisavalt 
head, et end sellel alal kindlalt tunda. 

Seetõttu sai tehtud kaalutletud otsus, et tuleb 
edasi õppida ja täiendada teadmisi huvipakkuvates 
valdkondades. Asi pole pelgalt omandatud akadeemi-
lises kraadis, kuivõrd just nendes teadmistes ja oskus-
tes, mida ma õpingute jooksul omandasin, ning need 
muudavad selle magistrikraadi minu silmis ihaldus-
väärseks. Praegustes tingimustes ma neid teadmisi 
just palju rakendada ei saa, aga küll ma sellele kitsas-
kohale ka lahenduse leian.

Paljud meie lugejatest mäletavad õppeasutuse 
kunagist struktuuriüksust Kõrgem Sõjakool. Sinust 
sai aga pärast akadeemia reformi meie esimene 
õppurkorpuse ülem. Palun ava lugejatele veidi 
teemat „sõjakool vs. õppurkorpus“.
Pärast struktuurimuudatust vähenes märgatavalt nn 
sõjakooli tegevväelaste arv. Varasemast kuuest ohvit-
serist jäi alles üks ning kuuest allohvitserist kaks. Kol-
mas allohvitser liitus meiega „kadunud“ Lahingukooli 
arvelt, kuid temaga koos lisandusid ka vanemallohvit-
seride põhikursus ja muud ajutised kursused. Ehk siis 

võimalikust 14 tegevväelasest on struktuuriüksuses 
alles neli. 

Eelmisel sügisel oli meil nimekirjas üle 300 õppuri, 
kes jaotusid üheksaks kõrgharidussuuna põhikursu-
seks, üheks kutseõppesuuna põhikursuseks ning ka-
heks keskastmekursuseks. Nüüdseks on meil nime-
kirjas ligi 280 õppurit. Arv on vähenenud peamiselt 
õppetöö lõpetanud tegevväelaste arvelt. Selle aasta 
sügisest peaks õppureid olema taas üle kolmesaja. 

Sõjakooli aegu tegelesid kursusega kursuseülem 
ja kursuse veebel, kuid praeguses struktuuris enam 
kursuse ülemaid pole. Üks kursuste veebel tegeleb 
viie-kuue kursusega. Põhikursus on jaotatud jagudeks. 
Kursuse vanemaks ja jaoülemaiks on kursuse enda 
seast valitud õppurid, kes vahetuvad iga kuu. Praegune 
süsteem on üles ehitatud ennastjuhtivale õppurile, kes 
lisaks endaga hakkamasaamisele peab olema valmis 
vastutama ka teiste eest. Suures pildis ei erine õppur-
korpuse ülesanded vana sõjakooli omadest, aga nende 
täitmisel peame olema leidlikumad ja tõhusamad.

Sa oled praegu ülem umbes 280 kaitseväelasele, 
mis teeb Sinust, härra major, justkui pataljoniülema. 
Millega võid selles rollis rahul olla ja mida tasub 
muuta?
Selles rollis tunnen ma end mugavalt. Mulle tõesti 
meeldib inimestega tegeleda. Rahul võib olla õppurite 
vabatahtlikkuse, leidlikkuse, vastutuse võtmise ja init-
siatiiviga. Alati võiks seda kõike muidugi rohkem olla, 
kuid küll me kunagi ka seda parandame. Õppurkorpu-
ses tuleks kindlasti pikemas plaanis üht-teist muuta, 
aga praegu ei ole see minu kätes. 
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kindralleitnant Martin Herem  
major Viljar Niinepuule 
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aasta ohvitseri aunimetuse
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Nii suure hulga noorte ja tublide inimestega 
päevast päeva töötada on kahtlemata suur rõõm, 
aga kindlasti on ka probleemide spekter avar. Mis 
rõõmude ja muredega pöörduvad õppurid Sinu 
poole? Kas on midagi, mida tuleb endal välja uurida?
See spekter on üksjagu lai: teenistuslikud küsimu-
sed, eraelulised probleemid, kui õppur neid enam ise 
lahendada ei suuda, kursusega seotud mured jne. 
Valdkondi, kus õppurid abi vajavad, on palju. Nagu ka 
neid, kellel mingi mure, on üksjagu palju. Paljude kü-
simuste ja muredega tegelevad ka kursuste veeblid. 
Tõsi küll, esiplaanil on just varustusega seotud küsi-
mused, kuid õppurid usaldavad veebleid lisaks veel 
paljude muude teemade puhul. Oleme veendunud, 
et koos jõuame rohkem muresid lahendada. Paraku 
on olnud ka hetki, kui õppuril kasvavad mured üle 
pea ja ta ei räägi neist, mis viib omakorda selleni, et 
need kuhjuvad ja lõpuks on tekkinud segadust üks-
jagu raske lahti harutada. Vahel piisab juba sellest, 
kui saab mures õppuri ära kuulata ja suunata kellegi 
järgmise isiku juurde, kes tunneb murega seostuvat 
valdkonda põhjalikumalt ja oskab ka reaalselt aidata. 
Ilma meeskonnatööta me hakkama ei saa. Peamised 
rõõmud on seotud ühiselt kavandatud ürituste ja te-
gevuste õnnestumisega.

Sa oled mitu korda pälvinud ka meie õppurite 
tunnustuse aasta parima õppejõuna. Kuidas Sa 
jagad endas õppejõu ja ülema rolli?
Mulle meeldib inimestega nende erinevates eluolukor-
dades tegeleda ja mulle meeldib õpetada. Lektoriks 
olemine oli omamoodi väljakutseid täis aeg. Kindlasti 
oli see minu elus igas mõistes õpetlik periood. Ühest 
küljest harid auditooriumi ees õppureid, kuid samal 
ajal ka ennast. Õppiv õppejõud innustab ka õppureid. 
Iga kursus, kelle ees seisad, on erinev, mistõttu ei 
pruugi ühesugused meetodid alati järgmise kursuse 
peal sama hästi toimida. Siis tuleb võtta kasutusele 
teised tööriistad, et jõuda parima tulemuseni. Aasta 
parima õppejõu tunnustus andis mõista, et järelikult 
on õppetöö ettevalmistamisse ja läbiviimisse panus-
tatud aeg asja ette läinud. Ülem peab õpetama ala-
ti isikliku eeskuju kaudu. Ta ei pea olema tingimata 
loengu või harjutustunni läbiviija ja seisma ise audi-
tooriumi ees, kuid pidev suhtlemine alluvatega, nende 
ärakuulamine, suunamine ja koostöö on samamoodi 
hariv ning õpetlik kasvatustöös.

Viljar, oled ka tubli pereisa. Mida Sa oled oma lastelt 
õppinud?
Väga suurt kannatlikkust. Allüksuse ülemana annad 
käsu, algavad erinevad protsessid ning tegevus võib 

lõppeda maastikul näiteks mõne objekti vallutami-
sega. Kõik see võib toimuda tundide või päevadega, 
sõltub muidugi olukorrast. Laste puhul ei käi asjad nii 
kiirelt. Tegu on ühe pika ja pideva arenguga täis õn-
nestumisi ja veidi ka ebaõnnestumisi. Läbi ebaõnnes-
tumiste toimub jälle uus õppimine ja järgmine sooritus 
on juba parem. Kõige selle jooksul on oluline ka lapsi 
toetada ja neid vajadusel aidata. 

Siin saab tõmmata paralleeli õppetöö läbiviimise 
või õppurite teenistuse korraldamisega. Õpetamine 
on samuti pikk ja pidev protsess, kus oskused peavad 
olema omandatud õppeaine lõpuks. Seega tuleb juba 
alguses varuda kannatlikkust. Õppurite teenistuse 
korraldamisel on igasugune nõuandmine ja vajadusel 
aitamine väga oluline. Me planeerime õppurkorpusega 
ja viime üksjagu ellu palju erinevaid kogu kooli kaasa-
vaid üritusi. Igal üritusel on keegi eestvedajaks, keda 
toetab tema enda loodud meeskond. Kogu planeerimi-
se ja ettevalmistuse aja oleme meie õppuritel kõrval 
ning aitame üritust kavandada, üles ehitada ja hiljem 
ka ellu viia. Planeerimine ja ettevalmistamine võtab 
palju aega, suuresti just õppetöövälist aega. Seega on 
väga vaja kannatlikkust.

Me kõik soovime, et meie läheduses oleks ikka häid 
inimesi. Kes on need inimesed, kes Sind toetavad, 
kes on Sulle eeskujuks?
Mind toetavad mu praegused head kolleegid, kellest nii 
mõnigi on olnud varem minu õppejõud. Õppejõuna on 
eeskujusid võtta nii meie kõrgkoolist kui ka Tartu Üli-
koolist. Teenistuse mõistes on olemas nii positiivseid 
kui ka negatiivseid eeskujusid, isiksuse arenguks ja 
oma sammude seadmiseks on abi mõlemast.

Sind tuntakse kui tublit spordimeest. Mis aladega Sa 
tegeled ning millega veel oma vaba aega sisustad?
Hoki veel mu valikusse ei kuulu. Praegusel ajal tegelen 
kõikvõimalike aladega, mida pakub oma repertuaa-
ris spordiklubi Võimla. Tegu on hästi mitmekülgsete 
ja arendavate treeningutega. Ma usun, et mul läheb 
veel aastaid, enne kui mjr [Taavi] Liiasest maasvõitlu-
ses jagu saan. Kunagi see päev aga tuleb. Muus osas 
püüan leida aega ka lugemisele ja pühenduda mõnele 
huvitavale kirjateosele õiguse või psühholoogia vallast. 

Suvel saab Su teenistusaeg siin KVA-s läbi. Millised 
väljakutsed avanevad siis Sinu ees?
Ohvitserina arvestan ma kindlasti Kaitseväe tahtega, 
kuid siinkohal ei tohiks ka ennast ja oma perekonda 
unustada. Väljakutseid on mitu ja kõik ei ole seotud 
Kaitseväega. Eks aeg näitab, mille kasuks saab otsus-
tatud. 
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ELEKTROONILISE 
SÕJAPIDAMISE 
KOMPETENTSIKESKUS 
rajatakse Kaitseväe 
Akadeemiasse

Riikliku teadus-arendustegevuse üks eelisvaldkondi 2022. aastal on 
elektroonilise sõjapidamise kompetentsikeskuse loomise alustami-
ne. Eesmärk on suurendada Eesti sise- ja välisturvalisust ning rah-
vusvahelist konkurentsivõimet liitlaste teaduskoostöö ja suunatud 
õppeprogrammide käivitamise kaudu. Keskus rajatakse Kaitseväe 
Akadeemiasse, kus seotakse ühtseks tervikuks elektroonilise võitlu-
se valdkonna teadustegevus Eestis. Keskuse loomine kiideti heaks 
läinud aasta 23. detsembril Vabariigi Valitsuse otsusega.

KAAREL PIIP, PhD
strateegia ja innovatsiooni õppetooli  
lektor-suunajuht

Kol-ltn RAUL JÄRVISTE, PhD
rakendusuuringute osakonna ülem

itsam eesmärk on arendada projekti 
käigus välja tänapäeva standarditele 
vastav sertifitseeritud elektroonilise 
sõjapidamise (ingl electronic war-
fare; EW) labor, millel on teadus- ja 

arendus tegevuse võime koos standarditele vastavate 
eri taseme õppeainete, koolituste ning kursustega, 

mis toetavad ennekõike riigikaitse- ja sisejulgeoleku-
asutusi Eestis ja partnerriikides.

EW ÕPPELABOR

Eesmärgi saavutamiseks tuleb välja arendada kolm 
peamist võimet. Selleks luuakse kuni 15 töökohaga 
õppelabor, mis võimaldab teha EW baaskursusi. Labor 
katab peamised EW valdkonnad: elektrooniline kaitse, 
rünnak ja toetus.

Labori põhiseadmed võimaldavad käsitleda baas-
tasemel taktikalist raadiosidet, mobiilside erinevaid 
põlvkondi, andmesidet (LTE ja WiFi), satelliitsidet ja 
globaalseid navigeerimissüsteeme, mehitamata sõi-
dukite sidesüsteeme, radareid ning teisi tänapäeval 
julgeolekuvaldkonnas laialdaselt levinud süstee-
me ja seadmeid. Seadmed võimaldavad töötada  
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sagedusel vähemalt kuni 6 GHz, kattes tänapäevased 
tarbelahendused. 

Seadmete valikul on oluline osa tarkvara raadiotel 
(ingl software defined radio; SDR), mis võimaldab 
erinevalt seni levinud seadmetest tutvuda EW põhi-
kontseptsioonidega (elektrooniline rünnak ja toetus) 
kulutõhusamalt. Järgitakse suundumusi, mis on and-
nud taktikalises sides viimasel kümnendil tooni nii 
lääneriikides kui ka Venemaa Föderatsioonis ning mis 
jätkuvad suure tõenäosusega ka lähikümnenditel.

Laborile on ette nähtud õppekomplekt peamis-
teks tänapäeval levinud EW tegevusteks. Raadiosidel 
põhinevate lahenduste kõrval võimaldab õppelabor 
tutvuda baastasemel ka teiste elektromagnetkiirguse 
rakendustega julgeolekuvaldkonnas. Neist peamised 
on optilise spektri vahendite kasutamine ja suunatud 
elektromagnetkiirguse kasutamine relvana. Labor 
peab võimaldama modelleerida ja demonstreerida ka 
lihtsamaid riistvarapõhiseid küber- ja kriitilise infra-
struktuuri vastu suunatud rünnakuid. 

Laboris on võimalik teha lauaõppusi olukorras, 
kus toimub EW vastutegevus (EW meetmed erinevate 
seadmete ning side- ja juhtimisvahendite vastu).

Õppelabori esmane tehniline võime on kavas saa-
vutada tänavuse aasta lõpuks. Selleks ajaks on ole-
mas peamised seadmed ja taristu ning arendatakse 
ka kursusi. Piiratud võime saavutamine on õppelabo-
rile ette nähtud 2024. aastal (seadmed on olemas ja 
baas kursus töös). Kõiki kavandatud kursusi hakatakse 
õpetama 2025. aastal. 

ELEKTROONILISE SÕJAPIDAMISE VÕIME KVA-S AASTAL 2026
 J O O N I S  1

Elektrooniline sõjapidamine (FOC1) 

Soovitud mõju Võimed Tegevused Meetmed Ülesanded

 Kaitse
 Takistamine
 Pete
 Mahasurumine
 Kahjutuks tegemine
 Hävitamine
 Häirimine
 Jagatud olukorrateadlikkus

Sideühendus, platvorm

Kaitse, C-IED
2, C-RAM

3

Elektro-optiline, infrapuna

Radar, N
AVW

AR
4

Suunatud energia

Elektrooniline seire

Elektrooniline rünnak

Elektrooniline kaitse

EW toetamise 
meetmed

Elektroonilised 
vastumeetmed

Elektroonilised 
kaitsemeetmed

Otsing
Püüdmine

Tuvastamine
Leidmine

Segamine
Pete

Kahjutustamine

Kaitse:
aktiivne

passiivne

EW UURIMISLABOR

Keskuses arendatakse välja ka uurimislabor, mis 
võimaldab nüüdisaegset EW teadus- ja arendus-
tegevust. Laboris on võimalik katsetada ja arendada 
uudseid EW valdkonna lahendusi, seadmeid ja kont-
septsioone ning saavutada rahvusvahelisel tasemel 
konkurentsi võimelisi teadustulemusi. Laboris luuak-
se võime uurida probleeme ja viia ellu arendusi, mis 
on seotud Kaitse väe ja partnerriikide võimetega ning 
kasutatavate ja soetatavate seadmetega. Laboris 
välja töötatud ja järele proovitud kontseptsioonid 
peavad toetama EW võimearendust Kaitseväes ning  
partnerorganisatsioonides. 

Uurimislabori seadmed võimaldavad töötada sa-
gedusel kuni 40 GHz. Labor peab vastama turvaala-
nõuetele. See võimaldab vajadusel töödelda ja luua 
Eesti, aga ka liitlaste salastatud teavet ning kasutada 
vastava klassifikatsiooniga seadmeid. Kuivõrd Eestis 
on see kompetents piiratud, on labori töölepanekuks 
ja tõhusaks rahvusvaheliste kontaktide loomiseks 
tarvis kaasata välisteadureid ning valdkonna vanem-
staabiohvitsere. Suuna arendamiseks ja jätkusuutlikku-
se hoidmiseks nii Kaitseväes kui ka laiemalt kaasatakse 
laboris doktorandid-nooremteadurid, kelle uurimistöö 
on ennekõike seotud Kaitseväe jaoks perspektiivsete 
ja päevakajaliste valdkondadega. Uurimisvõime välja-
arendamiseks kaasatakse tehnoloogiate raamlepingu-
ga Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Uurimislabor 
peab saavutama täieliku võime 2024. aastal.
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ERI TASEME KURSUSED
1. Elektroonilise võitluse põhiprintsiipide kursus ohvit-
seridele (alates 2024/2025. õa) ja probleemõppepõhi-
ne valikkursus (alates 2023/2024. õa). Sihtrühm: KVA 
põhikursuse (bakalaureuseõppe) õppurid.
Kesksed teemad:
a)  elektromagnetspektri olemus, jagunemine ja kasu-

tamine militaarrakendustes;
b)  EW jagunemine, peamised meetodid ja vahendid 

(sh seadmete demonstreerimine ja praktikumid); 
lihtsamate EW seadmete praktiline kasutamine;

c)  EW meetmete ja vastumeetmete rakendamine 
madalamal taktikatasandil (kuni pataljonitase).
Valikkursusel uurivad ja lahendavad õppurid väi-

kestes rühmades mõnda praktilist madalama taseme 
EW probleemi. Kursuse lõpuks valmib lahenduse toimiv 
prototüüp.

2. Elektroonilise võitluse kursus edasijõudnutele 
(põhirõhk praktikumidel; alates 2024/2025. õa) ja 
probleemõppepõhine valikkursus edasijõudnutele 
(alates 2023/2024. õa). Sihtrühm: KVA keskastme-
kursuse (magistriõppe) õppurid.
Kesksed teemad:
a)  kõrgema taktikatasandi sidelahendused (rõhk 

brigaaditasemel);
b)  EW vahendite ja meetmete rakendamine brigaadi-

tasemel, sh mudelite uurimine;
c)  EW meetmete ja vastumeetmete uurimine prak-

tikumides koos lihtsamate EW vahendite mõju 
uurimisega;

d)  tänapäeva edasijõudnud EW kontseptsioonidega 
(sh parvlemine ja ülilairibaseadmed) tutvumine 
teoreetiliselt ja arvutimatke kaudu;

e)  nüüdisaegse EW standardid ja normdokumendid.

3. Sissejuhatus elektroonilisse võitlusse mittekaitse-
väelastele. Sihtrühm: Sisekaitseakadeemia (alates 
2024/2025. õa). Kursuse laiem eesmärk on kõrgkoo-
lide koostöö süvendamine, sh ühiste kraaditööde ju-
hendamine. Sisekaitseakadeemia fookuses on tutvuda 
EW mõjuga siseturvalisuse tagamisele.
Kesksed teemad:
a)  elektromagnetspektri olemus, jagunemine ja kasu-

tamine eri rakendustes;
b)  EW jagunemine, peamised meetodid ja vahendid 

(sh seadmete demonstreerimine ja praktikumid), 
lihtsamate EW seadmete praktiline kasutamine;

c)  EW meetmete ja vastumeetmete rakendamine 
laiapindse riigikaitse kontekstis erinevates olukor-
dades (Sisekaitseakadeemia õppurid keskenduvad 
sise julgeoleku tagamisele).

4. Taktikatasandi EW täiendusõppekursus ohvitse-
ridele (Eesti ja liitlasriigid). Tulevikus võiks kursus 
jaguneda alus- ja edasijõudnute kursuseks. Väljaspool 
Kaitseväge tehtavad kursused on keskusele ka üks 
võimalikke omatuluallikaid.
Kesksed teemad:
a)  tänapäevased taktika- ja operatsioonitasandi side-

süsteemid ning nende haavatavus EW meetmete-
ga;

b)  EW vahendite kasutamine taktika- ja operatsiooni-
tasandil;

c)  EW standardid ja normdokumendid.
Lisaks nimetatud alalistele kursustele on võima-

lik teha vastavalt vajadusele ja tellimusele erikursusi 
Kaitseväes ja väljaspool.

 L I S A I N F O

EW TESTIMIS-, SERTIFITSEERIMIS- JA 
KALIBREERIMISLABOR

Kompetentsikeskuse kolmanda olulise osana on ka-
vandatud testimis-, sertifitseerimis- ja kalibreerimis-
labor. Labor võimaldab testida, kalibreerida ja sertifit-
seerida nii sidevahendeid ja -lahendusi – ennekõike 
elektromagnetilise ühilduvuse (electromagnetic vul-
nerability; EMC) võtmes – kui ka EW lahendusi. Labori 
üks ülesandeid on uurida ja katsetada kahese kasutu-
sega tehnoloogiaid ning hinnata nende rakendatavust 
militaarsektoris. Testimisvõime keskmes on peamiselt 
Kaitsevägi ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) ette-
võtted. Kavas on katsed, mida ei ole seni olnud võima-
lik Eestis teha. Paraneb Kaitseväe võime testida juba 
kasutatavaid ja soetatavaid vahendeid ning nii saab 
tõesema pildi Kaitseväe võimetest. Samas kiirendab ja 

lihtsustab labori olemasolu hankeid ning soetust side 
ja EW valdkonnas. EKTL-i ettevõtted hoiavad sedasi 
kokku katsetele kuluvat ressurssi ning nii suurenevad 
nende arenguvõimalused ja konkurentsivõime. EKTL-i 
ettevõtete testimis- ja sertifitseerimismõõtmised on 
laborile ka omatuluallikas.

Testimislabor peab saavutama ühes uurimislabo-
riga esmase võime, et luua nõuetekohaseks testimi-
seks vajalik erialane pädevus. Aastaks 2024 on kavas 
arendada testimislabor sisulise testimisvõimeni, aas-
taks 2026 peab lisanduma võime väljastada ametlikke 
EMC sertifikaate.

EW keskuse kõrgharidusõppe kursused vastavad 
kõrgharidusstandardile. EW keskus tervikuna vastab 
pärast täieliku operatsioonivõime (full operational 
capability; FOC) saavutamist ISO 9001 ja vastavatele 
AQAP standarditele (vt joonis 1).
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 L Ü H E N D I D  J O O N I S T E L
1 FOC – full operational capability (täielik operatsioonivõime) 
2 C-IED – countering improvised explosive devices (isetehtud lõhkeseadmete 

vastane tegevus)
3 C-RAM – counter-rocket, artillery, mortar (raketikaitsesüsteem)
4 NAVWAR – naval information warfare systems command
5 IOC – initial operational capability (esmane operatsioonivõime)

ELEKTROONILISE SÕJAPIDAMISE KOMPETENTSIKESKUSE ARENG AASTANI 2026
 J O O N I S  2

2022 2023 2024 2025 2026

Esmane tehniline 
võime

Tehniline ja uurimis-
võime

IOC5: esimesed 
kursused

Testimisvõime välja-
arendamine

FOC: keskus täie 
võime saavutanuna

 taristu modifitsee-
rimine

 peamiste seadme-
te soetamine

 esmase personali 
palkamine

 mobiilsete sead-
mete soetamine

 kõrgsagedussead-
mete soetamine

 lisapersonali 
palkamine

 esmased valik-
kursused

 testimisseadmete 
soetamine

 baaskursused
 NATO DIANA rahas-

tuse taotlemine

 testimissüsteemi 
väljaarendamine ja 
sertifitseerimine

 edasijõudnute 
kursused (Eesti ja 
rahvusvahelised)

 sertifitseerimine
 ettevalmistused 

NATO oivakeskuse 
staatuse  
saamiseks

 laienemine uude 
taristusse

4 täistöökohta 10 (+6) täistöökohta 15 (+5) täistöökohta 16 (+1) täistöökohta 16 täistöökohta

1,5 miljonit eurot 1,1 miljonit eurot 1,1 miljonit eurot 1,1 miljonit eurot 2 miljonit eurot

Labori peamised ruumid seatakse sisse Kaitseväe 
Akadeemia Riia 12 hoone b-korpuse nullkorrusel. 

KOOSTÖÖ PARTNERITEGA

EW keskuse tulevased koostööpartnerid on peamiselt 
partnerriikide lähedase suunitlusega uurimisinstituu-
did ja -rühmad. Esile tõstmist väärib koostöö NATO 
külgneva kompetentsiga oivakeskustega – küberkait-
se (Eesti), energiajulgeolek (Leedu) –, samuti NATO 
kooliga Oberammergaus Saksamaal. Neist tõotavad 
tulla ka olulised partnerid nt külalisteadurite värbami-
sel. Koostööd hakatakse tegema nii teadusprojektide-
na kui ka NATO STO töörühmade kaudu.

EKTL-i ettevõtetele on loodava EW keskuse kasu 
ennekõike võimaluses katsetada oma tooteid ja aren-
dusi EMC ning muude side ja EW standardite vaates 
(nt NSTO STANAG 4370 AECTP-250 ja AECTP-500). 
Kaugema arengusuunana omandab EW keskus serti-
fitseerimislabori võime ja akrediteeringu. 

Alates aastast 2025 on kavas viia EW kompetentsi-
keskus NATO oivakeskuse tasemele. NATO oivakeskus-
te põhimõttel toetub see esmajoones neljale sambale: 
1) haridus ja väljaõpe; 2) analüüs ja õpi tuvastused; 
3) kontseptsioonide arendamine ja katsetamine;  
4) doktriinide arendamine ja standardid.

Loodav EW kompetentsikeskus haakub kõigi nen-
de sammastega. Kaitseväe Akadeemia osana kaetak-
se hariduse ja väljaõppe osa. Ülejäänud punkte aita-
vad katta ennekõike teadusprojektid, mida viiakse ellu 
koostöös partnerkõrgkoolide ja Kaitseväe struktuuri-
üksustega. Doktriinide arendamisel annavad panuse 
ennekõike EW keskuse vanemohvitserid.

Sobivaim lisarahastusallikas EW kompetentsi - 
keskuse arendamisel NATO oivakeskuse tasemele on 

NATO 17 liikmesriigi 2021. aastal asutatud innovat-
sioonifond DIANA (Defence Innovation Accelerator for 
the North Atlantic), mille eesmärk on kaasata vahen-
did tsiviiltehnoloogiate lõimimiseks ja testimiskeskus-
te loomiseks. Toetuse taotlemise täpseid tingimusi ei 
ole veel avaldatud, kuid praeguse hinnangu järgi sobi-
tub EW kompetentsikeskus hästi DIANA profiiliga.

KOMPETENTSIKESKUSE ARENGUKAVA

Loodava elektroonilise võitluse kompetentsikeskuse 
eesmärk on koondada ühe juhtimise alla EW kom-
petents Eestis, suunata teadus- ja arendustegevuse 
kaudu valdkonna arengut ning arendada sel viisil Eesti 
riigikaitset. 

Peamised saavutatavad võimed on EW valdkonna 
õppetöö läbiviimise võime rahvusvahelisel tasandil, 
teadus- ja arendustegevuse võime ning testimis- ja 
sertifitseerimisvõime. Ambitsiooniks on areneda NATO 
vastava valdkonna oivakeskuseks. Keskuse areng aas-
tani 2026 on toodud joonisel 2.

Kompetentsikeskuse esimene teadusprojekt on 
„Tarbetarkvararaadiol põhineva elektroonilise sõja-
pidamise seiresüsteemi loomine“. Projekt algab tõe-
näoliselt septembris 2022 ning viiakse ellu koostöös 
Tartu Ülikooliga. Esimesed praktilised tulemused val-
mivad 2023. aasta aprilliks ning prototüüplahendust 
saab katsetada näiteks suurõppusel Kevadtorm.
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Eesti võeti 
NATO TULEJUHTIMISE 
KÕRGLIIGASSE

Tänavu 17. märtsil hääletati Eesti NATO suurtükiväesüsteemide 
koostöökoja Artillery Systems Cooperation Activities ehk ASCA nn 
valitud liikmeks. Artikkel annab lühikese ülevaate teekonnast liikme-
suseni, aga ka sellest, mida tähendab Eesti ASCA liikmesus ning mis 
ootab ees. 

Mjr VEIKO DIEVES
TOORU projekti juht, 
kaudtuleüksuste ühtse digitaalse tuletegevuse 
juhtimisprogrammi varustusprogrammi meeskonna 
esimees

SCA on NATO-s tegutsev spetsiifi line 
klubi, mille tegevus ulatub üheksaküm-
nendate aastate algusse, kuid mitte 
kõik NATO liikmesriigid ei kuulu siia. Li-
saks uuele valitud liikmele Eestile kuu-

luvad ASCA-sse veel Ameerika Ühendriigid, Ühendku-
ningriik, Norra, Prantsusmaa, Taani, Kanada, Holland, 
belgia, Hispaania, Türgi, Itaalia ja Saksamaa. ASCA 
liikmed võivad vahetada sõjalises operatsioonis oma-
vahel tulejuhtimis- jm informatsiooni automaatselt 
ja digitaalselt. Nn digitaalne ja koostalitusvõimeline 
tuli on olnud kaua aega NATO sõjalis-tehnilise arengu 
eesmärk. See toetub lihtsale tõdemusele: mitmeriigi- 
ja mitme erineva süsteemiga vägi peab olema või-
meline toimima vähemalt sama kiiresti ja tõhusalt 
kui vastane, kes on üles ehitanud ühe ja ühtse tule-
toetussüsteemi. ASCA nn klubi liikmeks saamiseks 

peab kandidaatriik ehitama ja pidevalt ajakohastama 
võrguväravat, mille kaudu eri riikide tuletoetussüstee-
mid omavahel suhtlevad.

EESTI TEEKOND KLUBISSE

Eesti teekond ASCA-sse algas kaks aastat tagasi ASCA 
2020. aasta märtsikonverentsil, mil esitasime taotlu-
se võtta Eesti spondeeritavaks riigiks. Sellele järgne-
nud esimene COVID-19 haiguse laine katkestas tükiks 
ajaks praktilise tegevuse võrguvärava arendamisel. 
Tegelik arendus algas novembris 2020, kui TOORU 
projekti sees hakkas võrguväravat looma kaks aren-
dajat. Esmaste prototüüpide tekkimise järel testiti 
loodud lahendust koos sponsorriigi Ühendkuningrii-
giga nende võrguvärava vastu. Testimine vaheldus 
vigade parandamise ja uue funktsionaalsuse loomise 
programmeerimistsüklitega. Koos brittidega testisime 
võrguväravat kolm korda, seejuures võtsid ajamahu-
kad testid aega ühtekokku viis nädalat. 

Lõpuks, selle aasta jaanuaris saime sponsorriigi 
kinnituse, et meie võrguvärav on vajalikud testid lä-
binud. Nii saime suunduda järgmise etapi juurde: 
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testimine koos mõne muu riigiga. Kuna tol ajal oli li-
saks Ühendkuningriigile uusima versiooni võrguvärav 
valmis vaid hollandlastel, läbisime teise testimisvooru 
Hollandis Amersfoortis. Viimase testi läbimise järel sai 
Eestist kolmas riik, kellel on uusima versiooni verifit-
seeritud võrguvärav. Pika teekonna oluline vahefiniš 
saabus, nagu ülal kirjeldatud, tänavu 17. märtsil ASCA 
konverentsil, kui Eestist sai ASCA nn valitud liige (ingl 
member elect1). Sellega püstitas Eesti ka omalaadse 
maailmarekordi, mis seisneb ASCA võrguvärava aren-
damises nullist alates vähem kui aasta ja viie kuuga.

MIS ON ASCA LIIKMESUSE PRAKTILINE KASU? 

Operatsiooniplaan võib käskida allutada tuletoetusük-
susi liitlaste vahel või käskida toetada üksteise tule-
toetusüksusi operatsiooni või selle etapi käigus. ASCA 
liikmed saavad luua automatiseeritud ja digitaal-
seks tuletegevuseks vajalikke ühendusi lahinguväljal, 
ühendades enda tuletoetussüsteemid (nt TOORU) 
üle võrgu väravate liitlaste vastavate süsteemidega. 
Iga sellise süsteemi ühendamisel on alati teatavad 
piirangud. Iga tuletoetussüsteem erineb mõnevõrra 
teistest taolistest. Seetõttu on ka võrguvärav erinev, 

 V I I T E D
1 Member elect – ASCA liige, kelle peakomisjon on liikmeks vastu võtnud, kuid 

kelle liikmesus pole veel kinnitatud osalisriikide kaitseministrite allkirjaga 
koostöömemorandumis. Tal on kõik õigused nagu ASCA täisliikmel, välja ar-
vatud õigus hääletada teiste riikide liikmesuse üle. Mõiste on tekkinud USA 
presidendivalimiste eeskujul – ametisse valitud presidenti kutsutakse enne 
täielikult ametisse kinnitamist president elect.

2 NIOP – National Interface Operating Procedures (riikliku liidese püsitoimin-
gud) 

kuna see sisaldab loogikat, 
mis tõlgib ühe või teise tule-

toetussüsteemi sõnumid 
ASCA standardkujule ja 

sealt uuesti tagasi enda 
kasutatava tuletoetus-
süsteemi jaoks aru-
saadavale kujule. Kõik 

sellised erinevused on 
kirja pandud dokumendis, 

mida tuntakse lühendi NIOP2 
järgi. NIOP sisaldab ASCA stan-

darditest erinemise kirjeldust. Kuna 
ühegi riigi tuletoetussüsteem ei vasta täpselt 

ASCA standarditele, tähendab see, et ASCA ühendus-
te loomisel lahinguväljal peavad kokku tulema peale 
tehniliste spetsialistide, võrguvärava haldurite ja side-
meeste ka tuletoetusohvitserid, kes vahetavad oma-
vahel üksteise NIOP-e, istuvad koos maha ning käivad 
rida-realt läbi erinevused. Need erinevused märgitak-
se koostööd tegevate üksuste tuletoetuse lisasse, et 
nende alluvad üksused teaksid, millist laadi toetust on 
võimalik liitlastelt saada või kuidas liitlasüksuste süs-
teemid käituvad ja mida neist oodata.

ARENDUSTEGEVUS JÄTKUB

ASCA liikmeks saamisega ei ole Eesti teekond ASCA 
arendamisel lõppenud. ASCA tegevused ei lõppe ku-
nagi, sest võrguväravat tuleb vastavalt uutele operat-
sioonilistele ja tehnilistele nõuetele pidevalt ajakohas-
tada, aga ka seetõttu, et meie enda tuletoetussüsteem 
on pidevas arengus, mis ühtlasi tingib võrguvärava 
järjepideva arendamise.

Lisaks tähendab ASCA liikmesus ka selle töös osa-
lemist. Kolm korda aastas käib koos ASCA konverents, 
kus arutatakse operatsiooniliste vajaduste üle ope-
ratsioonide alamkomitees ja operatsiooniliste nõuete 
kirjeldamise üle tehnilisteks nõueteks tehnilises alam-
komitees. Ühtlasi testitakse olemasolevaid võrguvära-
vaid omavahel, et avastada osalisriikide koodis vigu või 
parandust vajavaid kohti. Konverentsidevahelisel ajal 
arutatakse tehniliste ja operatsiooniliste nõuete aren-
damise teemal kirjavahetuse teel. Sellesse kõigesse 
panustamine on nüüd ka Kaitseväe, eelkõige suurtüki-
väelaste kohustus.
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KAUDTULEVAHENDITE 
alternatiivide 
ressursianalüüs

Iga relvasüsteemi ja platvormi elutsükli jooksul tekkivaid kulusid on 
otstarbekas vaadata erinevate elutsükli etappidena. Elutsüklikulude 
arvestus annab juhile süsteemi või platvormi kohta infot kogu eluea 
vaates, alates arendusest ja hankest ning lõpetades kasutuselt 
kõrvaldamisega aastakümneid hiljem. Lihtsamalt öeldes on elutsükli 
kuluarvestus võimas vahend, mis toetab analüüsi ning mille alusel 
on juhtidel võimalik teha kõige kulutõhusamaid valikuid neile esita-
tud valikuvariantide vahel1.

LILIA MÜLLER
ressursihaldusgrupi analüütik

elvasüsteemi täiustamise alternatiivide 
analüüsimisel on valikus mitu võimalik-
ku tegevussuunda. Esimeseks valikuks 
on alati, et toimivas süsteemis ei muu-
deta midagi ning süsteemi kasutatakse 

selle eluea lõpuni. See annab aluse edasiseks võrd-
luseks. Teise variandina võib olemasolevat süsteemi 
täiustada, pikendades sel viisil süsteemi kasulikku 
eluiga. Sel juhul tekib vajadus teha süsteemi uuen-
damisel investeeringuid. Kolmas võimalus on luua või 
soetada täiesti uus süsteem, millega kaasneb kogu 
kulubaasi analüüsi vajadus ja tõenäoliselt ka märki-
misväärne investeering. 

2021. aastal tehti Kaitseväe Akadeemia rakendus-
uuringute osakonnas alternatiivide analüüs, mille ees-
märk oli toetada otsust olemasoleva 155 mm järel - 
veetava haubitsa FH 70 ümberehitamiseks liikur-
haubitsa ATMOS (ingl autonomous truck mounted 
howitzer system) kontseptsioonile vastavaks. Analüü-
siti nii relvasüsteemi sooritus- kui ka rahalist andmes-
tikku. Siinne artikkel keskendub kuluanalüüsile.

VÕRDLEV KULUANALÜÜS

Analüüsis kasutatavate andmete kogumisse olid kaasa-
tud Kaitseväe (KV) peastaabi analüüsi- ja planeerimis-
osakond ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. 
Kulude arvestamisel kasutati riigikaitse arengu kava 
maksumusmudelit, mille andmestik võimaldas hinnata 
alternatiivide personali- ja halduskulusid.

Analüüsiti 155 mm kaudtule-relvasüsteemi ja 
seda käitavat meeskonda. Võrreldi kolme alternatiivi: 
olemasoleva relvasüsteemi muutusteta kasutamine 
selle eluea lõpuni, olemasoleva relvasüsteemi ümber-
ehitamine ATMOS-e kontseptsioonile vastavaks koos 
selle elutsükli pikenemisega ja uue, 155 mm järel-
veetava haubitsa hüpoteetilist hanget. Analüüsis kä-
sitletud elutsükli etapid on joonisel 1 viirutatud.

Analüüsis tuli arvestada mitut tegurit, nagu al-
ternatiivide märkimisväärselt erinev eluiga ja kasu-
tusrežiimi tehnilised mõjud. Kulude ühtlustamiseks ja 
võrreldavate süsteemide näitajate samale tasemele 
viimiseks tuli leida ühtne baas, mille alusel analüüsida. 
Töö kiirendamiseks jäeti analüüsist välja mõned kulud, 
mis jäid kõigi valikuvariantide puhul muutumatuks. 
Seetõttu ei kajasta analüüsi tulemused organisatsioo-
ni eeldatavat kogukulu, vaid näitavad alternatiivide 
omavahelisi suhtelisi erinevusi.
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Olemasoleva ja uue, hangitava süsteemi eluea 
märkimisväärse erinevuse tõttu tuli võrreldavuse ta-
gamiseks kasutada keskmistatud aastakulu, mis saa-
di, kui hinnanguline kogukulu kasuliku eluea jooksul 
jagati kasuliku eluea aastate arvuga. 

Eeldati ka, et ATMOS-e platvormi ülalpidamis kulu 
on relva tagasilöögil tekkiva koormuse tõttu tava-
kasutuses oleva taktikalise veoki omast märkimis-
väärselt suurem. Kuna Eestis ei ole selle kohta vara-
semaid asjakohaseid andmeid, toodi lahendusena 
analüüsi variatsioonid, milles arvestati platvormi aas-
tane ülalpidamiskulu kaks ning kolm korda suuremana 
kui tavakasutuse puhul. 

Hoolduskulusid vaadeldi eraldi haubitsa ning veo-
ki ja platvormi vaates, tuues välja varuosade, tervik- 
süsteemitäiustus- (ingl midlife upgrade; MLU), hooldus-, 
väljaõppe- ja ülalpidamiskulud. Olemasoleva haubit-
sa FH 70 puhul ei võetud arvesse varuosade ja tervik- 
süsteemitäiustuskulusid, kuna järelejäänud eluiga oli 
analüüsis arvestatud kümme aastat ning eeldati, et  
tervik-süsteemitäiustus on juba tehtud ja selle kulud kan-
tud. FH 70 hüpoteetilise uuega asendamise ning ATMOS-e 
puhul arvestati hooldus-, väljaõppe- ja ülalpidamis- 
kulusid kõigi elutsükli aastate kohta, varuosasid ning  
tervik-süsteemitäiustust arvestati üks kord elutsükli  
kohta. Tegevuskulu muutuvkomponenti suunav välja- 
õppe- ja tagamisplaan eeldati jäävat muutumatuks. 

ANALÜÜSI JÄRELDUSED

Leiti, et hooldus-, väljaõppe- ja ülalpidamiskulud 
olemas oleva, hüpoteetilise uue ja ATMOS-e puhul 
erinevad mõneti arvestusliku elutsükli erineva pik-
kuse tõttu. Varuosade ja tervik-süsteemitäiustus-
kulude erinevusel mängis rolli, et olemasoleva  

FH 70 puhul ei arvestatud varuosade ja tervik- 
süsteemitäiustuskulusid selle lühema järelejäänud 
kasuliku eluea tõttu. 

Inimvara vaates oli oluline ATMOS-e väiksem relva-
meeskond, mis vähendas tavasüsteemiga võrreldes 
selle süsteemi personalikulu. Kui langetataks otsus 
kasutada vabanevaid ametikohti muude KV struktuuri-
üksuste koosseisus, ei saavutata KV tervikvaates ra-
halist kokkuhoidu.

Hinnanguliselt oli ATMOS kogukulu vaates olemas-
olevast süsteemist küll mõnevõrra kulukam, kuid mär-
kimisväärselt odavam kui senise süsteemi asendamine 
uue samasugusega. Samas tuleb valiku tegemisel ar-
vestada, et ATMOS-e kasulik eluiga on 15 aastat pikem 
kui olemasoleval süsteemil, kuid 15 aastat lühem kui 
hüpoteetiliselt hangitaval uuel järelveetaval süsteemil.

Keskmistatud aastakulu arvestuses selgus, et 
ATMOS oli kümne aasta vaates kallim kui olemasolev 
süsteem, kuid odavam kui olemasoleva järelveetava 
süsteemi hüpoteetiline asendamine uuega. 25 aasta 
vaates, arvestades keskmistatud aastakulu, oli ATMOS 
märkimisväärselt odavam kui olemasoleva järelveeta-
va süsteemi hüpoteetiline asendamine uuega.

Tulemusele avaldasid mõju analüüsis kasutatud 
andmed: saadaolevate andmete usaldusväärsust tuli 
kontrollida ning eri pooltega kooskõlastada, üldised 
andmed panna võrreldavuse tagamiseks sobivasse 
vormi, samuti küsida korduvalt täpsustusi. 

Kokkuvõttes tõi analüüs selgelt välja alternatiivide 
erinevused ning selle alusel võib langetada otsuseid 
edasiseks toimimiseks.

 V I I D E
1 RTO-SAS-069. 2009. Code of Practice for Life Cycle Costing. NATO Research 

and Technology Organisation Publication. September, p. 1.
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TIPPJUHI 
infomull

Igal organisatsioonil on oma kõrgeim juht. See üks püramiidi tipul, 
see nüüd ja praegu. Me teame tänaseid ning meil on nimekiri eel-
mistest. Neid imetletakse ja sarjatakse ühtaegu (juhi taak!) ning va-
hel leitakse, et kuidas see tegelane üldse nii kõrgele jõudis. Ei taheta 
aktsepteerida, et ta oli sel ajal ja ses kohas parim valik. Parim saada 
olev. 

Brig-kin ENNO MÕTS
Kaitseväe peastaabi ülem

ippjuhid ei jõua oma positsioonile ju-
huslikult. Nad on näinud vaeva, astunud 
esile, teinud raskeid otsuseid, osutanud 
suunda ja ohverdanud isikliku elu ar-
velt. Paljud meistki on käinud keeruliste 

valikute teel, aga tippjuhid paistavad välja ka võitlus-
likkuse, kaotustest tugevamana väljumise ja suure 
töödistsipliini, pühendumusega. Lisaks on neil staari 
X-faktor, karisma, mis magnetilise aurana tõmbab 
ligi, paneb kuulama ja uskuma ning tekitab soosingut. 
Muidugi mitte kõigis, aga olulises keskkonnas, määra-
va osakaaluga valijate ja otsustajate ringis. Kuskil siin 
jooksebki eraldusliin – tippjuhid ja teised. 

Tippjuhid pole kindlasti veatud. Mõnigi kord käi-
tuvad nad lausa toksiliselt, sest stressitase on kõr-
ge ja pidev. Ventiil laseb läbi. Julgen väita, et enamik 
veteranjuhte kipub kuritarvitama oma ametivõimu, 
et saavutada kiireid ja suhteliselt süütuid pisivõite. 
Mõned korrumpeeruvad jultunud mahhinaatoriteks ja 
vargaiks. Tippjuhid ei ole pühakud! Samas, ka heade 

juhtide auraväli kiletub mulliks, mis hakkab toimima 
isolatsiooni, infofiltrina. Pehmel juhul võõrandab see 
juhi organisatsiooni liikmetest, tekitades hõõrdumist, 
halvemal juhul elab juht illusioonis ning koob katast-
roofi. Mida kauem on juht tipus, seda suurem on tõe-
näosus viimaseks. 

MULLI TEKKEMEHHANISM

Filtrimull on internetiajastu mõiste, milles infosüs-
teemi algoritm selekteerib ja suunab tarbijale perso-
naalset unikaalset temaatilist infot vastavalt tema se-
nisele online-käitumisele (otsingu ajalugu, märgitud 
meeldimised, jagamised, külastatavad platvormid jm). 
Me kõik oleme selle sihtmärgid ja ohvrid, kui tarbime 
andmeallikatena ühekülgset sotsiaalmeediat. Filter 
ahendab infovoo mitmekülgsust. Sestap tuleb vaadata 
rohkem ja teadlikult ringi, olla allikakriitiline. Juhtide-
le iseloomulikum risk on kõlakambri fenomen. See on 
infovälja kirjeldav mõiste, mille puhul isikut ümbritsev 
teave ja arvamused peegeldavad ja tugevdavad ühe-
külgselt tema enda seisukohti samameelsete inimeste 
poolt. Seda võimendab lipitsemisest, hirmust või kon-
formsusest ajendatud käitumus, kus ei vaielda juhtide 
arvamustele ja seisukohtadele vastu, ei esitata neile 
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väljakutset ega kriitikat. Nii moodustub juhi ümber va-
hetu suhtlusring kaasanoogutajaid, mis ohustab ot-
suste objektiivsust ja adekvaatsust. 

Lisaks filtrimullile ja kõlakambrile on veel subjek-
tiivseid ja objektiivseid põhjuseid, mis soodustavad 
valikulise ja piiratud infovälja teket. Võrreldes tava-
töötajaga elab tippjuht erinevas infomullis ja see on 
mingis mõttes paratamatu, sest tal on rollipõhiselt 
kaks spetsiifilist funktsiooni. Esiteks on ta visionäär, 
mitte nn manageerija. Sestap ei tohi ta end siduda tä-
naste piirangutega, vaid peab olema neist üle. Vasta-
sel korral ei saa luua tulevikunägemust. Samas, ena-
mik organisatsiooni töötajaid lähtub olemasolevatest 
ressurssidest ja kehtivast toimingurutiinist. See on 
soodus pinnas möödarääkimisteks. Teiseks, tippjuhi 
suhtlus peab olema suunatud valdavalt väljapoole, et 
tuua juurde prestiiži ja investoreid. Ta peab seda te-
gema isiklikult, sest see on usalduse ja pühenduse 
garantii; see on märk asjatundlikkusest kõrgel juhti-
mistasandil. Seeläbi saab organisatsioon juurde vaja-
likke (lisa)ressursse, et omakorda võimaldada arengut 
visiooni suunas. Funktsionaalne suunatus väljapoole 
lõikab lõivu organisatsiooni seisu teadmusest. 

MULLI PÕLISTAMINE

Nn väljapoole suunatud suhtlemine on kriitiline va-
jadus ja see teeb tippjuhist oma organisatsiooni 
saadiku elitaarses seltskonnas nii riigisiseselt kui 
ka väljaspool. Kaasuvalt täidab see tema kalendrit 
töökohtumistega, samuti vastuvõttudega tähtsünd-
mustel. Neid on eri formaadis, osalushulgas ja toi-
mumispaigus. Mõnedki olulised otsused vormitakse 
vajalikku suunda just selliste koosviibimiste nurga-
vestlustes. Seega on osalus „rangelt soovitatav“ ehk 
vajalik! Tähtsündmused on laiendatud olulistele part-
neritele ja riikidele, st neid on märgatavalt rohkem, 
kui oma organisatsiooni töötaja nimetada oskab. 
Teisisõnu: selliseid kohtumisi on palju ning nende at-
mosfääriline, seisuslik ja sisuline erinevus võrreldes 
organisatsiooni siseilmaga paisutab lõhet tippjuhi ja 
tema töötajate vahel. Nii on. 

Eelnimetatud funktsioonipõhiste kohustustega 
toimetulemist aitab korraldada tippjuhi personaalne 
administreeriv toetusosis. See taotleb ja vormistab 
juhi eest nii mõnedki tema isiklikud dokumendikäit-
lused, muu hulgas lepib kokku, kutsub kohtumisele, 
vastab kutsetele, esitab infonõuded, korraldab trans-
pordi. Samas peavad tavatöötajad kõike seda valda-
valt ise korraldama. Seega pole tippjuht kursis, kuivõrd 
aega rööviv ja närve kulutav on kogu asjaajamine ja 
administreerimine. Muidugi on tal aimu ja kogemu-
si, ning otse loomulikult sai ta omal ajal ise kõigega 
suurepäraselt hakkama. Siiski pole see tavatöötajale 

kuigi innustav ega lohutav teadmine, pigem etteheitev, 
parastav … 

Arvestades tippjuhi tihedat kalendrit ja teenin-
dust ajahalduseks, on pigem tüüpiline, et tema töö-
formaat on kuulata ideid ja näidata neile foorituld. 
Ta kas kiidab heaks, lükkab tagasi või eelistab nende 
segu, andes korralduse – andestage mu liigne lihtsus-
tatus – „Tehtagu!“. Kohanemine oma positsiooniga ja 
otsustus võimu maik kasvatab tippjuhil ka saavutuste 
ambitsiooni. See on inimlik. Rööbiti siseneb kannata-
matus. Seegi on mõistetav, infomull on teinud oma. 
Ta mõõdab teisi enese võimekusega, eirates tõsi-
asja, et enamikul organisatsiooni töötajail pole tipp-
juhi potentsiaali ega tahet. Ta on eestvedaja, aga oma 
rolli täitmiseks ei tohi ta eest ära joosta, sest siis ta 
enam ei juhi, vaid on jätnud oma üksuse maha. Tipp-
juht ei puutu kokku oma organisatsiooni argihaldu-
se tõketega, ressursinappuse võitlusega ning tema 
fookus on välisel sihtgrupil. Samas ohverdab ta palju 
oma isiklikust pereelust, õhtustest aegadest, nädala-
vahetustest ja puhkusest. Tõesti, tippjuhid võivad kuk-
kuda sellisesse mulli, et imestavad, miks töötajad oma 
puhkuse ajal töökirjadele ei vasta. 

Tippjuhi võõrandumist võib süvendada omakorda 
veel üks eriomane lõks. Nimelt, ta ei jõua tagada er-
gutuste objektiivsust ega tasakõla. Ergutuste käsk-
kiri valmistatakse ette vahetute alluvate ettepane-
kute alusel ning läheb siis formaalsele kinnitamisele. 
Elementaarne! Juhtub see, et vahetud alluvad jäävad 
ringist välja – nad ei esita ju iseennast. Tõsi, tippjuht 
tunnustab neid (lisaks nurinale) pidevalt, aga see jääb 
üldjuhul möödaminnes mainitud suuliseks tähele-
panekuks. Formaalsed märkimisväärsed tunnustused 
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jäävad andmata. Lõhe kasvab ent just võrdluses tipp-
juhi endaga, sest talle omistatakse järjepanu ergutusi, 
sealjuures kohati ainuüksi tema ametikohast tulene-
valt. Meened külalistelt, diplomid organisatsioonidelt, 
teeneteristid teistelt asutustelt, hinnalised kingitused 
eri organisatsioonide tippjuhtidelt, tiitlid, kannused ja 
ordenid riigipeadelt. Tippjuht usub, et ta on selle kõik 
välja teeninud, mis sest, et mõnda annetajat teab ta 
vaid käepigistuse tasandil … 

Nii kujuneb, et tippjuhi karisma ja (info)aura, mis 
aitas tal esile tõusta organisatsiooni seest, kaetub 
infomulliks, mille juursisendid ei lähtu enam organi-
satsiooni südamest, vaid on hellalt hoitud elitaarses 
kihis ja pigem väljaspool, rahvusvahelises erikohtle-
mises. Mõneski aspektis elavad juhid möödanikus, 
teades (mäletades) protsesse ajast, mil nad karjääri-
redelil kindla teemaga kokku puutusid. Nii ahvatlev on 
esitleda üllatavaid detaile, kohati oponendist täpse-
malt, tunnistamata, et teemateadmus on stagneeru-
nud eelmisse aastakümnendisse. Möödarääkimised 
ja konfliktid töötajatega on nüüd vältimatud. See on 
tõehetk, järjekordne valikuristmik tippjuhile. Nõrk juht 
suleb end organisatsioonist õhkuvale ebakõlale, igno-
reerides sealseid signaale, ning andub veelgi rohkem 
välisele kõlakambrile. Halvimal juhul võib juht asuda 
süüdistajaks, ründajaks ja ahistajaks, et materdada 
sedasi maha ebakõlad. Konstruktiivne juht avab end ja 
organisatsiooni, ratsionaliseerib (isiklikke) ambitsioo-
ne, et korrastada süsteeme ja vähendada isoleerivat 
infomulli. Esimesed kaks kipuvad liituma, võimenda-
vad teineteist ja süvendavad autokraatsust. Kolmas 
lahend eeldab kibedaid tunnistusi iseenesele ja nen-
dest ülesaamist, et end organisatsiooni peast taas 
kord ka südamesse saada. 

Keegi ei hakka juhiks, et saada türanniks. Nad ku-
junevad selleks, et hoida ohjes frustratsiooni, suunata 
pettumust, kehtestada oma tahet ja suurendada re-
sultatiivsust. Türann ei eksisteeri oma toetajaskonna-
ta. See väljendub kas aktiivses kiitmises või vaikivas 
koogutamises, passiivse vastupanuta. Igal juhul kin-
nistab ehk standardiseerib see valitseja juhtimisstiili. 
Türann ei pea end türanniks. Ta on siiras, kui küsib oma 
jüngritelt tagasisidet. Siiski eelistab ta kuulda kiitust ja 
lükkab tasahilju oma kritiseerijad kaugemale. See on 
allakäigutee, mille rajajaks pole üksi juht, vaid ka tema 
kaaskond. 

ÕHUVAHETUS MULLIS

Organisatsiooni kvaliteeditagamine peab hoidma tipp-
juhid lõa otsas, et need ei võõranduks, korrumpeeruks 
ega ülbitseks. Sestap ongi tüüpiline, et lisaks tippjuhi-
le toimetavad ärikorporatsioonides ka otsustuskogud, 
kes võivad tippjuhti korrale kutsuda ja vallandada. Et 

selleni mitte minna, on otstarbekas kasutada audi-
teid, häid nõunikke ja rotatsiooni (piiratud kestuse-
ga ameti aega). Need kõik on demokraatlikud vormid, 
mida türannid igal juhul murda püüavad. On palju näi-
teid, kuidas riiklikud tippjuhid on muutunud kõlbeliselt 
lodevaks, retooriliselt manipuleerivaks ja finantsiliselt 
kuritegelikuks. Selleks, et põlistada oma võimu, on 
pöördutud terrorlikult omaenda rahva vastu ja kujun-
datud kapseldunud infomullis enesele idiootsed am-
bitsioonid, vallandades sõdu. 

Iga organisatsioon ja asutus (mitte üksi 
riigijuhtimis institutsioon) peab kultiveerima n-ö tipp-
juhtimise õhupuhastust: ette näha ning juurutada 
nippe juhi ja üksuse sidususe hoidmiseks. Emotsio-
naalse kuuluvuse lihtsaks tugevdajaks on muu hul-
gas asutuse sisesed peod ja vastuvõtud. Pandeemia-
piirangute distantseeritud maskides on see kiratsema 
jäänud, majandussurutise tõttu saab vastuvõttudele 
kergelt käe ette panna ning sõjakoleduste kumas on 
kohatu lõbutseda. Nii on korrektne ja kombekas. Aga 
kui kauaks siis – kaheks aastaks, kolmeks? Vaid töö-
rutiinil rajanev suhe ei jää kestma. 

Kindlasti on vaja ka töist kokkupuudet. Selleks tu-
leb vähendada tippjuhi välisfookuse koormust, et ta 
saaks olla sisuliselt rohkem kaasatud organisatsiooni 
tegemistesse. Kuidas? Lihtne, tuleb rakendada kõrge-
tasemeliste asetäitjate kontseptsiooni. Tüüpiliselt on 
viimased (kui neid üldse on!) eelkõige selleks, et tipp-
juht saaks käia väljas, aga risti vastupidine tuleb sa-
muti kasuks. Siis pole tippjuht kogu aeg lennus ja saab 
kasutada – peab kasutama! – nn sissepoole suunatud 
suhtlusstiili. Asetäitjad on eraldi ametikohad (N. b.: 
koos otsustuspädevusega), et suurendada kvalitatiivset 
teema pädevust ja vabastada tippjuhti olulisele. Eest-
vedamine pole võimalik, kui puudub kontakt üksusega. 

Kindral Jim Mattis on rõhutanud, et kõrge-
tasemelised juhid peavad hoidma enda ligi inimesi, 
kes ei kõhkle tuua välja juhi ebakohast käitumist ja ot-
suseid1. Seda pole lihtne tagada, sest hea läbisaamine 
ei tähenda veel iseeneslikku ausust. Ka sõbrad võivad 
vaikida. Möödunud aegadel oli valitsejatel komme pi-
dada kojanarre. Need võisid lõõpida kõik kibedad tõed 
välja. Olid ajad, olid kombed. Nüüdsed tippjuhid peavad 
võtma aega refleksiooniks, analüüsima oma infomul-
li ja võõrandumismärke. Samuti peab tippjuhi vahetu 
käsu- ja suhtlusring vaatama peeglisse ja vaagima, 
kas on loodud institutsionaalsed kontrollmeetmed 
tippjuhi ohjamiseks ning kuivõrd nad ise söandavad 
avaldada oma mõtteid juhile – nii personaalselt kui ka 
teiste juuresolekul.

 V I I D E
1 Mattis, Jim; West, Bing 2019. Call Sign Chaos. Learning to Lead. New York: 

Random House, p. 243.
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RAHVUSVAHELINE 
MILITAARPSÜHHOLOOGIA 
KONVERENTS 
innustab sõjateadust tegema

Rahvusvahelise teaduskoostöö jaoks on viimased aastad olnud 
keerulised, palju olulisi üritusi on ära jäänud või toimunud peamiselt 
veebi kaudu. Seetõttu oli suur rõõm, kui mitmel korral pandeemia 
tõttu edasi lükatud IMTA korraldatav militaarpsühholoogia konve-
rents leidis lõpuks märtsikuus aset Ameerika Ühendriikides Raleigh’ 
linnas füüsilise kokkusaamisena, võimaldades valdkonna teadlastel 
ja ekspertidel taas akadeemilist diskussiooni pidada ja kogemusi 
vahetada.

Kpt-mjr SIGRID AAS
nooremteadur 

AARNE ERMUS
lektor

ELERI LILLEMÄE
uuringute koordinaator-analüütik

ÜLLE SÄÄLIK, PhD
lektor-suunajuht

ning inimvara arendamise ja testimise valdkonna 
suhtlust ja kogemusi. Teadus- ja õppeasutusi ühenda-
va organisatsiooni konverentsid on pikaajalise tradit-
siooniga – esimene konverents peeti juba aastal 1959. 
Esmalt USA relvajõudude keskne organisatsioon on 60 
tegevusaastaga laienenud ja muutunud rahvusvaheli-
seks, hõlmates 32 organisatsiooni 23 riigist. Kaitse-
väe Akadeemia on IMTA liige alates 2009. aastast ning 
korraldanud koostöös Kaitseväe psühholoogiateenis-
tusega ka ise Eestis kaks IMTA konverentsi aastatel 
2009 ja 2019. Lisaks konverentsidele on tähelepanu-
väärne IMTA juhtimisvaldkonnale spetsialiseerunud 
IMLA (International Military Leadership Association), 
mis annab igal aastal välja artiklikogumikke. Artiklitele 
pääseb elektrooniliselt ligi IMTA kodulehel (www.imta.
info/home.aspx). 

IMTA seekordsel, 64. konverentsil Põhja-Carolina 
osariigi pealinnas Raleigh’s osales Kaitseväe Akadee-
mia neljaliikmeline esindus: Aarne Ermus, Ülle Säälik, 
Sigrid Aas ja Eleri Lillemäe1. Mitme päeva jooksul kuu-
lati militaarteemalisi ettekandeid, esitleti uurimistöid 
ja saadi rohketes aruteludes kasulikku tagasisidet 
oma tööle ning häid mõtteid ja ideid tulevikuks. Eri 
riikide teadlastega kogemusi vahetades ilmnes, et 

ahvusvaheline sõjaväelise personali-
arenduse ja -uuringutega tegelev orga-
nisatsioon IMTA (International Military 
Testing Association) edendab ja vahen-
dab militaarpsühholoogia, juhtimise  
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 V I I D E
1 Sigrid Aasa ja Eleri Lillemäe osalust konverentsil toetati Dora Plussi lühiajalise 

õpirände toetuse kaudu.

probleemkohad ja arengusuunad on riikide erinevu-
sest hoolimata sageli sarnased ning sessioonide järel 
oli tavapärane teiste riikide esindajatega teemade üle 
arutleda, üksteist toetada ja innustada. 

MIDA RÄÄKISIME EESTIST?

Kaitseväe Akadeemia esindajate ettekannete teemad 
olid seotud sõjaväeliste juhtide arendusprogrammi ja 
juhi pädevustega, psühholoogiliste põhivajadustega 
Kaitseväe Akadeemia õppetöös, ajateenijate vaimse 
vastupidavuse ja motivatsiooniga ning naiste osaluse-
ga kaitsejõududes. 

Meie sõjaväeliste juhtide arendusprogrammi  
(SVJAP) tulemusi juhi pädevuste hindamise teemal 
tutvustasid Aarne Ermus ja Ülle Säälik. Käsitleti kuue 
pädevuse mudeli kasutamist nii juhi enesehindamise 
ja arengu eesmärgil, talle tagasiside andmiseks kui ka 
õppe töös juhtimisega seotud teemade raamistami-
seks. Mudelil põhineva küsimustiku testimises osale-
nute sõnul on see kasutatav ja kasulik. Ka statistiline 
analüüs kinnitab üldiselt küsimustiku väidete head 
mõõtmisvõimet ja usaldusväärsust. Vähem sobituvad 
väited on vaadatud üle ja vajadusel on neid täpsustatud 
või muudetud, mistõttu loodetakse edaspidi veelgi pa-
remat tulemust. Probleem on aga asjaolu, et Kaitseväel 
puudub ühtne, osaliste vahel läbi räägitud kokkuleppe-
line juhtimisdoktriin. Nii võib juhtuda, et eri pooled ei 
pruugi mõista juhtimises olulisi aspekte ühtmoodi. 

Akadeemia endise magistrandi mjr Mario Lementa 
uurimistööl põhinevaid tulemusi tutvustas Ülle Sää-
lik, kuna mjr Lementa ei saanud konverentsil osale-
da. Töös analüüsiti Kaitseväe Akadeemia kadettide 
psühholoogiliste põhivajaduste tajumise omavahelisi 
seoseid ja seost õppetöö pooleli jätmise kavatsusega. 
See, kuidas õppurid tajuvad autonoomiat või enese-
tõhusust õppetöös või väärtustavad õpitavat, on 
omavahel seotud ja seos säilib ka pikema aja jooksul. 
Lisaks võib selle mitme mõõtmisega uuringu põhjal 
väita, et autonoomia tajumisest sõltub õppuri enese-
tõhususe hinnang ja see omakorda vähendab kavat-
sust õpingutest loobuda. 

Eleri Lillemäe keskendus uurimuses ja ettekan-
des sellele, kuidas mõjutavad ajateenijate enda tee-
nistuse väärtustamist või vastupidi, ajaraiskamiseks 
pidamist nende varasemad hoiakud, säilenõtkus ja 
võime stressiga toime tulla. Peamise järeldusena 
leiti, et ajateenistust peavad väärtuslikuks eelkõige 
need ajateenijad, kes on juba loomuomaselt vaim-
selt vastu pidavamad ning näevad muutustes ja uutes 
olukordades eelkõige põnevat väljakutset, usuvad, et 
neil on võimalik avaldada mõju oma elus toimuvatele 
sündmustele, ning näevad maailma ja igapäevatege-
vusi huvitavate ja tähendusrikastena.

Sigrid Aas tegi konverentsil ettekande oma uuri-
musest, mis keskendub naiste kaasamisele riigikait-
sesse. Täpsemalt on uurimuses vaatluse all organi-
satsiooni valmisolek naiste kaasamisega toimetulekul 
ning seda analüüsitakse eelkõige organisatsiooni liik-
mete vaate punktist. Eesti kaitseväe näitel on tegu ver-
tikaalse segregatsiooniga, kus naised ja mehed koon-
duvad eri ametigruppidesse. Seda segregatsiooni 
aitavad võimendada ja kinnistada stereotüüpsed us-
kumused ja arusaam soorollidest. Uuringus proovitak-
se tuvastada organisatsioonis esinevaid soopõhiseid 
stereotüüpseid uskumusi, müüte ja eelarvamusi.

TEADUSKONVERENTSIDE VÄÄRTUS JA 
TULEVIKUPLAANID

Üleilmsed kontaktid ja koostöövõrgustikud on tea-
dustöös ja teaduspõhiste juhtimisotsuste toetamisel 
kesksel kohal, pakkudes võimalust olla kursis teiste 
samal uurimissuunal tegutsevate teadlaste tööga 
või hoopiski ühiselt teadust teha ja teadusdistsip-
liini arendada. Seetõttu on kogemuste vahetamine 
võtmetähtsusega ning aitab rakendada teiste riikide 
toimivaid lahendusi ka Eestis. Nii näiteks on Ameerika 
Ühendriikide personalipoliitika, täpsemalt talendijuh-
timine (ingl talent management), oma põhjalikkuse ja 
nüüdisaegse inimkeskse lähenemisega suuresti ees-
kujuks. Kasuks tulevad nii teiste tehtu üle kaalutlemine 
kui ka oma vaadete ja senileitu kahtluse alla seadmine.

Järgmine IMTA konverents peetakse 2023. aas-
ta oktoobris Hollandis. Inspireerivate kohtumiste ja 
mõtte vahetuste jätkuna oleme teaduspublikatsiooni-
deks vormistamas nii esitatud ettekandeid kui ka pla-
neerimas ideid juba uuteks uurimusteks, mida esitleda 
ja mille üle arutleda järgmistel konverentsidel.

Aarne Ermus ettekannet tegemas
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KAITSETAHTE 
UURINGU OLULISUS 
NATO noorteadlaste konkursilt

23. ja 24. märtsil NATO teadus- ja tehnoloogianõukogu korraldatud 
noorteadlaste konkursil võitis parima ettekande auhinna Kaitseväe 
Akadeemia uuringute koordinaator Eleri Lillemäe.

onkursil osales 26 noorteadlast erine-
vatest NATO liikmesriikidest ning tut-
vustavate uurimistööde teemad and-
sid ülevaate paljudest valdkondadest, 
sealhulgas tehisintellektist, kvant-

arvutusest, kognitiivsest sõjapidamisest, mehitama-
ta sõidukitest ja mereseirest. Teemasid tutvustati nii 
suuliselt kui ka posterettekannetena. 

Eleri Lillemäe ettekande teema oli seotud sot-
siaalteaduste rolliga sõjanduslike juhtimisotsuste 
kujundamisel ja kaitsetahte uurimisega. Täpsemalt 
keskendus ta ettekandes inimeste ja nende kaitse-
tahte olulisele rollile sõjapidamises, mida ilmestab 
sõda Ukrainas. Kaitsetahe kujuneb mitme komponendi 
koosmõjus – isiklikud hoiakud ja väärtused, oskused ja 
võimed panustamiseks, ühiskondlik kontekst jm. Uu-
rides ja seirates nii riigikaitselist inimvara kui ka ühis-
kondlikke hoiakuid laiemalt, pakuvad sotsiaal teadused 
teadmise, mis ja kuidas kujundab kaitsetahet ja võib 
mõjutada lõpuks kaitsetahte avaldumist reaalse rün-
naku korral. Teadlikkus hetkeseisust, aja jooksul toi-
munud muutustest ja nende põhjustest annab aga 
omakorda sisendi teaduspõhisteks juhtimisotsusteks 
militaarsfääris. 

Eleri Lillemäe koordineerib inimvara teadusuurin-
guid Kaitseväe Akadeemias ning osaleb mehitamata 
süsteemide sotsiaalseid ja eetilisi aspekte käsitlevas 
rahvusvahelises uurimisrühmas. Samuti on inimvara 
uuringutega seotud tema valmiv doktoritöö Tartu Üli-
koolis. Eleri Lillemäe parima ettekande auhinnaga
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KUIDAS MÕISTA 
INFORMATSIOONILIST 
MÕJUTUSTEGEVUST 
ja mitte selle lõksu langeda

Propaganda on inimkonna igivana relv. See on tekkinud koos esi-
meste tsivilisatsioonidega ja selle arengule on tugevasti kaasa ai-
danud tehnoloogia sünd – olgu see esimeste müntide, trükimasina, 
raadio või interneti leiutamine. Ei tasu unustada, et propaganda on 
mitmetahuline, relvaks olemine on selle üks tahkudest. Aga propa-
ganda on ka relvastuse üks ohtlikumaid liike – see töötab varjatult 
nii, et isik või sihtrühm, kellele see on suunatud, ei mõistagi sageli, et 
on infosõja väljal või temast on tehtud infosõja sihtmärk. 

VLADIMIR SAZONOV, PhD
juhtivteadur

Sellepärast hea sõdija sunnib teise armee ilma lahinguta alla andma. 
Vallutab teise linnad ilma rünnakuta.

Sun Zi1

aara Jantunen rõhutab raamatus „Info-
sõda“, et „infosõjas muutub teave oht-
likuks. Mõnikord see ongi ohtlik, kuna 
teabe ilmsikstulek võib panna ühe la-
hingupoole tundma end nurka surutu-

na ja jätta talle ainsaks võimaluseks rünnaku“2. Philip  
M. Taylor arvab, et „meie kaasaegse informatsioo-
ni- ja kommunikatsiooniajastu vaatepunktist läh-
tuvalt tähendab sõna ’propaganda’ endiselt midagi  

negatiivset. Mõnede silmis on propaganda sõdade 
põhjus. Teiste arvates sõjast veelgi suurem pahe“3.

Tavapärases sõjas kukuvad pommid ja lendavad 
kuulid, ent infosõjas on kuulideks sõnumid ja sõnad. 
Sõna propaganda on tuletatud ladinakeelsest sõnast 
propagare (levitama, külvama). See on ideede, seisu-
kohtade ja faktide levitamine ning rõhutamine, sageli 
ka valeuudiste, moonutatud teabe loomine ja edasta-
mine. Selle eesmärk on kujundada avalikku arvamust. 
Propaganda võib olla levinud nähtus nii aja- kui ka 
ilukirjanduses, riiklikes asutustes, firmades, usuliiku-
mistes, subkultuurides ja mujal. Propagandat võivad 
kasutada riikide valitsused eri eesmärkidel, nagu seda 
teevad nt Venemaa ja Hiina. 
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NÄITEID AJALOOST

Ajaloost saab õppida, ka propaganda ajaloost. Propa-
ganda näiteid saab tuua alates Vana-Lähis-Idast ja 
muistsest Hiinast kuni tänapäevani. Need on loomu, 
sisu, eesmärgi ja vormi poolest väga erinevad, kuid 
kõik need on suunatud inimestele, et neid mõjutada. 
Suur läbimurre propaganda arengus tuli siis, kui Jo-
hannes Gutenberg (ca 1400–1468) leiutas 15. sajandil 
trükimasina. Järgmine suur läbimurre tuli 19. sajandil 
telegraafi ja telefoni leiutamisega ning seejärel raadio, 
kino (19. sajandi lõpp) ja neile sekundeerinud televi-
siooni tulekuga meie igapäevaellu 20. sajandi keskel. 
Läinud aastatuhande lõpus lisandus uue nähtusena 
internet ning selle sajandi algul puhkesid õitsele sot-
siaalmeediaplatvormid, mis andsid propagandistidele 
uusi ja enneolematuid tehnilisi võimalusi. 

Näide uusaja ajaloost. Üks esimesi valitsejaid, kes 
sai aru propaganda kõikehõlmavast jõust, oli Saksa- 
Rooma keiser Maximilian I (suri 1519), kes hakkas ka-
sutama trükipressil valmistatud kirjutisi propaganda 
eesmärgil. Selleks, et kujundada enda mainet ja õhu-
tada riigi elanike patriootilisi tundeid, kasutas keiser 
ühekülgseid lahinguülevaateid, mis sisuliselt olid pal-
juski ajalehtede eelkäijad.4

Tänapäeval, viissada aastat pärast Maximiliani 
surma, kasutatakse modernse infosõja tõhusate rel-
vadena ikka sedasama peavoolumeediat, ent lisan-
dunud on sotsiaalmeedia ja mõnedki uued tehnilised 
vahendid, mida Maximiliani ajal polnud. 

Nüüdisaja infosõjas kasutatakse mõjutus-
vahendina poliitilisi sündmusi, ideoloogiaid, liikumi-
si, majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, kuid ka 

sõjaväeõppusi (nt Zapad) ning isegi sõdu. Selle kõige 
eesmärk on eksitada, hirmutada või naeruvääris-
tada vastast, samuti soov tekitada temas paanikat, 
umbusaldust vm. Kõik sõltub püstitatud strateegili-
sest eesmärgist. Nagu tavalises sõjas on infosõjaski 
erinevad tasandid: strateegia-, operatsiooni- ja tak-
tikatasand. Nii nagu sõjas on infosõjas oma reeglid, 
plaanid, sihtmärgid, juhid ja alluvad, aga ka relvad ja 
„laskemoon“. Infosõjas sobib mõjutusvahendiks kõik, 
mis kõnetab või mõjutab kuidagi sihtauditooriumi. 
Taolist lähenemist kasutavad eriti revisionistlikud ja 
oportunistlikud jõud, näiteks Venemaa Föderatsioo-
ni juhtkond. Sõda ja propaganda on lahutamatud ja 
omavahel läbi põimunud, nagu me oleme näinud seo-
ses tänavu 24. veebruaril alanud sõjalise agressioo-
niga, mil Venemaa Föderatsioon alustas ulatuslikku 
sõda, rünnates Ukrainat. Ajaloost leiab nii mõnegi 
näite selle kohta, et propaganda on olnud sõdade õi-
gustaja rollis. 

Näide 1. Rooma impeerium kasutas sõdade õigus-
tamiseks ideoloogilist relva – nt keiser Augustus too-
nitas sõjas Marcus Antoniuse ja Kleopatra vastu oma 
propagandas, et tegu ei ole kahe roomlase, Augustuse 
ja Marcus Antoniuse algatatud kodusõjaga, vaid see 
on Rooma (Lääne) eksistentsiaalne sõda vaenuliku Ida 
vastu. 

Näide 2. Kolmas Reich kasutas sarnaseid propa-
gandavõtteid enne Poola ründamist ja hiljem Poola- 
vastases sõjategevuses aastal 1939. Kolmanda  
Reichi propaganda rõhutas, et Poola alustas sõda esi-
mesena ja ründas sakslasi Gleiwitzis 31. augustil 1939  
(intsidendi olid fabritseerinud sakslased, et luua casus 
belli). 

Putin ja propagandakanali RT peatoimetaja Margarita Simonjan5
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Näide 3. Nõukogude Liit kasutas Soome ründami-
sel narratiivi, et Soome ja teiste lääneriikide imperia-
listid ning seal tegutsevad valgekaartlased provotsee-
risid Nõukogude Liitu alustama sõjalist operatsiooni 
(Nõukogude Liidu korraldatud Mainila provokatsioon 
Talvesõja (1939–1940) vallapäästmisel). 

Näide 4. Ukraina ründamisel mõtlesid Putin ja tema 
poliittehnoloogid välja loo, et Ukrainas on võimu võt-
nud fašism ja seal kiusatakse Donbassi venekeelseid 
elanikke ning et Ukraina vajab denatsifi tseerimist. Kol -
manda Reichi, Nõukogude Liidu ja Putini režiimi jaoks ei 
ole meedia tänapäeval midagi muud kui üks relvastuse 
liike. Seda kinnitab propagandakanali RT peatoimetaja 
Margarita Simonjan, kes väitis 8. jaanuaril 2018, et RT 
oli loodud samal eesmärgil mis Venemaa kaitseminis-
teerium ja tegu ongi infosõja relvaga. Viis aastat enne 
seda ütles Simonjan: „Inforelva kasutatakse muidugi 
kriitilistel hetkedel ja sõda on alati kriitiline hetk. See 
on sõda. See on relv nagu iga teinegi. Kas sa saad aru? 
Küsida, miks meil seda vaja on – see on umbes sama, 
mis küsida: „Milleks on meile vaja kaitseministeeriumi, 
kui sõda ei ole?““7

Propagandaarsenali spekter on sageli niivõrd lai, 
et seda pole võimalik hoomata. Propagandas leiavad 
rakendust erinevad mõjutusvõtted. Propaganda ees-
märk võib olla ühiskonna ja riigi ühtsuse lõhestamine, 
vihavaenu või hirmu esilekutsumine jm. Ühiskondi ja 
terveid sotsiaalseid gruppe mõjutatakse massiivsete 
infovoogudega, vahel lausa uputatakse teabega.8 See 
teave sisaldab sageli desinformatsiooni ja selle ees-
märk on kommunikatiivne pettetegevus. Pea voolu- ja 

sotsiaalmeediat kasutatakse relvana, et luua tea-
tud kuvandeid. Kui Venemaa Föderatsioon ründas 
2014. aastal Ukrainat, näidati Kremli-meelsetes 
propaganda kanalites massiliselt pilte tapmisest ja pii-
namisest, mida justkui tegid Ukraina sõdurid Donbas-
sis. 2022. aastal jätkati sama narratiiviga, kui Vene-
maa tungis Ukrainasse.9

KREMLI HÜDRA JA TEMA KOMBITSAD

Georgi Potšeptsov märkis tabavalt, et tänapäeval on 
postsovetlikus ruumis peamine turbulentsuse allikas 
Venemaa, seepärast on ülioluline uurida tema võima-
lusi10. Samas raamatus rõhutab Potšeptsov, et Vene-
maa suhtub „küllaltki valuliselt postsovetlike riikide 
teistsugusesse käitumisse, interpreteerides seda kas 
läänemeelsusena või võõraste mudelite ebaadekvaat-
susena“11. 

Kremli propagandamasin on nagu tuhande kom-
bitsaga hüdra, kes üritab mõjutada kõiki sfääre ja ula-
tuda igale poole. Seetõttu peabki olema valmis sellest 
lähtuva ohu äratundmiseks. Üks Kremli propaganda ja 
mõjutustegevuse peaeesmärke on kujundada avalikku 
arvamust endale kasulikus suunas, Kreml proovib mõ-
jutada ja ära kasutada Lääne vastuolusid ning sealseid 
populistlikke liikumisi12. Kreml üritab avaldada mõju 
nii postsovetlikule ruumile kui ka kujundada arvamust 
Läänes. Selleks luuakse erinevaid strateegilisi narra-
tiive, mis kujundaksid arusaamu maailmast, aga ka 
poliitilisi eelistusi kooskõlas Moskva välispoliitiliste 
huvidega.

Kremli-meelne propagandaposter Krimmis 2014. aasta kevadel6
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VALEUUDISED JA TROLLIVABRIKUD

Oleme kuulnud Peterburis Olginos tegutsevast trolli-
vabrikust, kuid lisaks trollimisele valmistatakse Vene-
maal ka valeuudiseid, ja seda massiliselt, tööstuslikul ta-
semel. Osa neist on kergem tuvastada, ent süvavõltsingu 
(ingl deepfake) puhul ei pruugi see olla lihtne, kuna see  
on tehisintellekti loodud ja võib olla üpris keeruline. 

Ühe näitena toon valeuudise ristilöödud poisist 
Slovjanski linnas. Lugu näidati 12.–13. juulil 2014 
Kremli kontrollitavas TV-kanalis Pervõi Kanal. Lühidalt 
oli lugu järgmine: Galina Põšnjak Slovjanskist rääkis, 
kuidas Ukraina sõjaväelased tapsid tema nähes lapse. 
Nad löönud kolmeaastase poisi risti tema ema silme 
all ja seda olla tehtud Lenini väljakul. Taolisi sõnumeid 
luuakse Venemaa agressiivse sõjalise sissetungi õigus-
tamiseks – Kreml justkui vabastab Ukrainat, võitleb seal 
natsidega ja denatsifitseerib riiki (Putini enda sõnad). 
Reaalsus on hoopis teine: Kreml tapab jõhkralt inime-
si, pommitades Ukrainas linnu, kus hukkuvad etnilised 
ukrainlased, venelased, tatarlased jt. Kuid see reaalsus 
paljude Venemaal elavate ajupestud inimesteni ei jõua. 
Niisuguste sõnumite ja narratiivide eesmärk on külvata 
viha – praegusel juhul Ukraina vastu. Sedalaadi vale-
uudised on tüüpilised näited suuremast propaganda  

metanarratiivist, mida levitatakse: „Ukraina kiusab 
Donbassis venelasi taga ja viib läbi genotsiidi“.13

PROPAGANDA PÜSINARRATIIVID JA 
VANDENÕUTEOORIAD KUI LÕKSUD

Tänapäeval töödeldakse inimesi ööpäev läbi informat-
siooniga. Sealhulgas on palju manipuleerivat infor-
matsiooni, näiteks reklaamid („Ostke meie kaupa!“).
Inimesed on sellega harjunud ega tajugi sageli, et neid 
mõjutatakse. Mõjutajaid võib olla väga erinevaid –  
alates hambapastat tootvast firmast kuni vande-
nõuteooriateni, mida levitatakse sotsiaalmeedias nt 
heade tuttavate kaudu. Sellises informatsiooni ülekül-
luses on oluline säilitada terve kriitikameel. Iseäranis 
kriitiline peab olema sõjaväeline juht, sest just temast 
endast ja tema lähedastest võib saada vaenuliku tea-
be sihtmärk. Seega on vaja anda endale aru, et üks-
ki infokeskkond pole lõpuni turvaline. Paljude hüvede 
kõrval, mida internet annab, peituvad seal väljakutsed 
ja ohud ning üles on seatud omajagu lõkse. 

Sotsiaalmeedia on kohati nagu miiniväli. Lisaks 
trollidele levivad seal viirused, valeuudised ja van-
denõuteooriad, mille eesmärk ongi tekitada kahju. 
Nt 2020. aasta esimese COVIDi-laine ajal edastasid  

Natsionaalbolševikud ehk limonovlased ütlevad Ukraina suveräänsuse lõhkumisele toetuse kogumiseks varjamatult välja 
Vene imperialistide tegelikud ambitsioonid Ukrainas

FO
TO

: D
RU

GO
RO

S.
RU



  41    

I N F O O P E R A T S I O O N I D
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

 V I I T E D
1 Sun Zi 2001. Sõja seadused. Läänemets, M. (tlk). Tallinn: Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutused, lk 137. 
2 Jantunen, S. 2018. Infosõda. – SA Kultuurileht, lk 42–43.
3 Taylor, Ph. M. 2011. Mõtterelv. Propaganda ajalugu vanaajast tänapäevani. 

Tallinn: Riigikaitse Raamatukogu, lk 17. 
4 Kunczik, M. 2016. Public Relations in Kriegszeiten – Die Notwendigkeit von 

Lüge und Zensur. – Preußer, H.-P. (ed.). Krieg in den Medien. brill: Leiden, p. 
242.

5 Chief editor: RT is like “a Defence Ministry” 2018. – EUvsDisinfo,  
January 15. https://euvsdisinfo.eu/chief-editor-rt-is-like-a-defence-ministry/ 
(06.05.2022). [RT is like “a Defence Ministry” 2018] 

6 Jones, J. 2014. Inside Ukraine’s Propaganda War. – Frontline, March 14. 
 https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/inside-ukraines-propaganda-war/.
7  RT is like “a Defence Ministry” 2018.
8  Arold, U. 2015. Infosõja mõistatus. – Kaja: kommunikatsiooni ja suhtekorral-

duse ajakiri, nr 18, lk 14.
9  Sazonov, V. 2022. Vene maailm kui massihävitusrelv ehk Kui sõnad algatavad 

sõdu. – Postimees, 12. märts. [Sazonov 2022]
10  Potšeptsov, G. 2009. Propaganda trummipõrin. Uus külm sõda ja infokonfliktid 

postsovetlikus ruumis. Olion, lk 19.
11  Ibid., lk 29.
12  Mölder, H.; Sazonov, V. 2020. Kremlin Information Campaign in the baltic 

States During the COVID-19 Pandemic Escalation of Spring 2020. – Modern 
Management Review, Vol. XXV, No. 27 (4/2020), p. 84. 

 http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/438.
13 Sazonov 2022.
14 Ibid.

Kremli-meelsed kanalid aktiivselt Euroopa Liidu vasta-
seid meeleolusid ning lõid COVID-19-ga seotud hirme 
ja vandenõuteooriaid. Muu hulgas levitati järgmisi tee-
masid ja sõnumeid: Euroopa Liit on poliitikas läbi kuk-
kunud ega suuda aidata balti riike raskel kriisiajal ning 
COVID-19 hävitas Euroopa Liidu ühtsuse. Lisaks väideti, 
et balti riikide majandus variseb kohe-kohe kokku.

Propaganda ei ole staatiline, vaid dünaamiline, 
kuid seal on sageli täheldatavad juba aastaid kasutu-
sel teemad ja narratiivid, nt russofoobia. Toon näite: 
Kremli kontrollitud terroristlike nukuvabariikide, Lu-
hanski ja Donetski rahvavabariigi propagandamasinad 
üritavad nii nagu 2014. aastalgi väita, et Ukraina viib 
Donbassis läbi venelastevastast genotsiidi, sh justkui 
ukrainlased pommitaksid lasteaedu ja haiglaid. Seda 
levitab nt Telegramis asuv grupp „Donbas rešajet“ 
(„Donbass otsustab“). Seal levitatakse muu hulgas 
narratiivi, et Ukraina on muutumas suureks hüppe-
lauaks relvastatud vastasseisuks Venemaa ja Lääne 
vahel ning denatsifitseerimismissioon, mida viib läbi 
Venemaa Föderatsioon, on muutumas rahvusvahe-
liseks. Sama propagandistlik grupp on väitnud, et 
Donbassi piirkond on aastaid näinud briti sõjaväelasi, 
kes justkui osalevad sõjas Kiievi poolel. 

Telegramis võis täheldada veel üht narratiivi, mille 
kohaselt Ukraina natsionalistid kasutasid Mariupolis 
inimkilbina 150 tsiviilelanikku. See narratiiv oli loodud 
Kremli juhtnööride järgi – sama lugu levitati ka Vene 
peavoolumeedias. Näiteks propagandakanal Interfax 
kirjutas 7. märtsil, et Venemaa Föderatsiooni kaitse-
ministeeriumi ametliku esindaja Igor Konašenkovi 
sõnul põrkasid Donetski rahvavabariigi sõjaväelased 
6. märtsil Mariupolis kokku Ukraina natsionalistide ük-
susega ja Ukraina sõjaväelased ajasid enda ette 150 
tsiviilisikut, kasutades neid inimkilbina, kuid nähes 
Donetski rahvavabariigi võitlejaid, avasid Ukraina nat-
sionalistid nende pihta tsiviilisikute selja tagant tule. 
Seesuguseid valeuudiseid paiskavad venelased oma 
meediasse ja sotsiaalmeediasse ohtralt.14

MIDA OLEKS SÕJAVÄELASEL SIIT ÕPPIDA? 

Infomõjutustegevuses on õppida palju. Iga kord saab 
õppida midagi uut, see on elukestev õpe – tuleb en-
nast harida, harjutada kriitilist mõtlemist, nii nagu iga 
sõjaväelane peab osalema õppustel, et harjutada val-
midust ja sõjakunsti. Sama kehtib ka infovälja kohta. 
Millele tasuks mõelda?

 Ei tohi alluda manipulatsioonidele infokeskkonnas, 
kriitiline tasub olla igas olukorras informatsiooni 
tarbides. 

 Ühe allika asemel kasutagem vähemalt kolme-nelja  
ja isegi siis on kasulik teha kõigi allikate kohta 
fakti kontroll. See võib olla ajamahukas, ent tõhus.

 Tuleb mõelda, et valeinformatsiooniga toime-
tulekuks on oluline arendada järjepidevalt inimes-
te inforuumi puudutavaid teadmisi. Tähtis on mitte 
ainult üldine meedia- ja inforuumipädevus, vaid ka 
lugemus ja haritus. 

 Kuna Venemaal on vaenulikuks infomõjutustege-
vuseks ka teisi vahendeid ja kanaleid peale nende, 
mille tegevus Eestis ja Euroopa Liidus peatati, on 
Vene mõjutustegevuse probleem endiselt alles. 

 Ja lõpuks: meediapädevus, kriitiline mõtlemine 
ning ka inforuumi ohtude mõistmiseni jõudmine 
võiks olla iga inimese eesmärk. Võiks alustada kas-
või sellest, et anda sotsiaalmeediaplatvormil vaid 
paari kliki abil teada seal levivast väärinfost. 

Alati tuleb alustuseks endalt küsida mitu küsimust. 
Kust teave pärineb ja mis eesmärgiga see minuni jõu-
dis? Mis infovoogude sihtauditooriumi ma kuulun? 
Kellele on kasulik, et niisugune teave jõuaks minuni?

Juhul kui tegemist on vaenuliku infomõjutustege-
vusega, tasub mõelda ka järgmistele aspektidele. 

 Kes on vaenuliku desinformatsiooni loojad?
 Millised võivad olla vaenuliku desinformatsiooni 

eesmärgid? 
 Millised on pettestrateegiad erinevates infokanali-

tes ja kuidas neid tuvastada?
 Milliste vahendite ja kanalite abil edastatakse des-

informatsiooni ja kommunikatiivset pettetege-
vust? 

 Mõelda tasuks ka sellele, et need pettestratee-
giad võivad mõjutada Eesti kaitseväelaste kaitse-
tahet, nende otsuseid, elu ja peresid. Tuleks 
mõelda, kuidas vältida või minimeerida nende 
kahjulikku mõju. 
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UKRAINA OHVITSERID
Eestis inglise keelt 
õppimas

Alates 2018. aasta sügisest on Kaitseväe Akadeemia võõrkeelte 
õppetoolis korraldatud 14-nädalasi inglise keele intensiivkursusi, 
kus lisaks Eesti kaitseväelastele on osalenud kolleegid Ukrainast. 
Ka tänavu märtsikuus alanud kursusele ootasime Ukraina võitlejaid, 
kuid sõjategevuse ägenemine nende kodumaal lõi plaanid sassi.

AIGI PIIRIMEES
võõrkeelte õppetooli lektor

MAIA BOLTOVSKY
võõrkeelte õppetooli juhataja 2016–2021

ANNIKA TIMPKA
võõrkeelte õppetooli õpetaja

oleme ise olukorras, kus meil on võimalus, et mitte 
öelda kohustus abi ja tuge pakkuda. Ja last but not 
least – Kaitseväe Akadeemia võõrkeelte õppe tooli 
õpetajad, kes söandasid kõhklustest hoolimata asu-
da kogu professionaalsusega arendama kultuure 
ühendavat keeleõppeprogrammi. Projekti alguses oli 
kõhklusi ja kahtlusi omajagu. 

ERINEVAD ARUSAAMAD ÕPPIMISEST JA 
ÕPETAMISEST

Juba esimesel aastal kahte eri keeletasemega kursust 
õpetades sai meile selgeks, et Ukraina õppija ootab 
Eestisse tulles hoopis teistsugust, traditsioonilise-
mat lähenemist õppele. Tema varasem õpikogemus 
on olnud õpetajakeskne, samas võõrkeelte õppetooli 
õpetajad lähtuvad peamiselt nüüdisaegsest õpikäsi-
tusest, mille üks lähtealuseid on õppijakeskne lähene-
mine õppimisele. Traditsioonilise õpikäsitusega harju-
nud ukrainlased ootasid, et õpetaja võtaks vastutuse 
nende õppimise eest – jagaks teadmisi ning siis ka 
kontrolliks, mida ja kui palju on omandatud. Nii näiteks 
möönsid Ukraina õppijad kursuse lõpus oma õppimi-
se üle refl ekteerides, et esialgu tekitas neis segadust, 
kui koduste tööde kohta ei andnud tagasisidet õpeta-
ja, vaid üsna sarnaste teadmiste ja oskustega kaas-
võitleja. Või kui koos harjutustega anti kaasa ka õiged 
vastused enesekontrolliks – milleks siis üldse kodutöid 

agu paljud suured asjad, sai ka see 
projekt alguse mitme õnneliku juhuse 
kokkulangemisest. Kõigepealt sündis 
Eesti kaitseatašee kolonel Risto Lumi 
peas mõte toetada Ukraina võitle-

jaid just sellega, mida meil pakkuda oli – teadmiste 
ja oskustega, kuidas inglise keelt tõhusalt õppida ja 
õpetada. Juhtumisi oli ka Kaitseväe Akadeemia (too-
na Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) täiendus-
õppekeskuses visiooniga juht ja Kaitseministeeriumis 
ametnikud, kes leidsid võimaluse keeleõppeprojekti 
toetada, mõistes, et kunagi olime meie need, keda 
teised, paremini toime tulevad riigid, toetasid. Nüüd 
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teha? Samuti soovisid õppijad kursuse algul, et neid 
formaalselt testitaks, neile hinded pandaks ning need 
kogu grupi ees avalikustataks, mis meie arvates ei ole 
kooskõlas nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetega.

Erinevalt ootustest, millega Ukraina õppijad Ees-
tisse tulid, ei tegelenud me kursusel testideks või 
keeleeksamiks valmistamise ja testimisega, vaid kee-
leoskuse arendamisega, mis aitaks hiljem elu erine-
vates olukordades toime tulla. Olgu nendeks siis väike 
vestlus NATO riikide sõduritega või raadio teel side-
pidamine või praegu päevakajaline Lääne relvade (nt 
Javelin) instruktsioonide lugemine ja mõistmine. Sel-
list lähenemist, kus õpetajad pakuvad võimalust teha 
grupitööd, kus antakse vastastikust tagasisidet ja jul-
gustatakse õppijaid oma arvamust avaldama, pidasid 
Ukraina õppijad varasema õpikogemusega võrreldes 
väga oluliseks erinevuseks.

Selle erinevuse mõistmine tekitas meis küsimuse, 
kas meie õpetamise ja õppijate ootuste vahel ei teki 
konflikti. On ju õpetaja õpetamisstiil ja õppija õppimis-
stiil otseselt seotud nende arusaamaga õppimise ole-
musest. Kuid kartus oli asjata. Hoolimata erinevast 
ootusest ei tekkinud õppijatel endi sõnul väärtuskonf-
likti. Kursuse lõpuks olid õppijate arusaamad õppimi-
sest muutunud: mõisteti, et õpitakse iseendale, sise-
mine õpimotivatsioon oli kasvanud. Õppijad tundsid, 
et nad ei õpi keelt ainult eksami sooritamiseks, vaid 

nägid muu hulgas võimalust õppida edasi inglise kee-
les, et saavutada pikemaajalisi ja teenistusega seotud 
eesmärke. Meeldiv on tõdeda, et meie õpetajatena oli-
me suutnud luua toetava keskkonna, kus ukrainlaste 
arusaamad õppimisest muutusid. Aga mis seal salata, 
STANAG-i 6001 keeleeksami tulemusi ootasime meie 
ilmselt sama suure ärevusega kui õppijadki.

Koroonaviirusest tingitud eriolukord esitas oma 
väljakutse – osa õppetööst tuli korraldada piirangute 
tõttu kaugõppena. Videosilla teel õpetada oli küll 
keeruline, iseäranis õppijatele, kes ei olnud harjunud 
väljaspool klassiruumi iseseisvalt õppima (või ei 
osanud seda tõhusaks pidada), kuid õppisime sellest 
nii meie kui ka õppijad. Ega me tegelikult ju ei teagi, 
kas õppijale on pikemas plaanis suurema mõjuga 
keeleõppe- või hoopis tõhusamalt õppimise kogemus 
ning oma õppimise mõistmine ja mõtestamine. 

KLASSIST VÄLJA ÕPPIMA

Inglise keele kursused polnud pelgalt töö, töö ja ainult 
töö. Õppisime ka väljaspool klassiruumi, kui võtsime 
koos ette väisata nii Eesti Rahva Muuseumi, AHHAA 
keskust, lennundusmuuseumi, maanteemuuseumi kui 
ka Lennusadamat. Samuti külastasime Tapa ja Taara 
sõjaväelinnakut, kus Ukraina võitlejad said aimu meie 
sõdurite väljaõppest ja Eesti kaitseväelaste tööst n-ö 
põllul. Sest üks selliste keelekursuste eesmärkidest on 
tuua ukrainlased keeleõppe kaudu lähemale lääne, sh 
NATO mõttemaailmale. Siinkohal on oluline rõhutada, 
et koos ukrainlastega õppisid samadel kursustel ka 
Eesti kaitseväelased. Nende vahel tekkis meeskondlik 
sünergia, sest omavahel saadi jagada päris kogemust 
ja õppida üksteise kogemustest. Nii mõnigi sai keele-
kursuselt sõbrad, kellega suheldi edasi ka pärast kur-
suse lõppu.

Eestis elades ning siin ja sõbralikes naaberriikides 
vaba aega veetes õppisid ukrainlased tundma meie 
eluolu. Võib-olla leidsid seejuures ka midagi, mida 
positiivse kogemusena kodumaale kaasa viia ja seal-
gi arendada. Elevust tekitasid näiteks rattaringlus, 
Smartpost, ID-kaardi rakendamise võimalused ja neti-
pangandus. Isegi midagi nii lihtsat nagu sööklas pa-
kutav Eesti köögile omane toit oli põhjus rõõmustada. 

SÜDA JA MÕTTED ON UKRAINAGA

Nukrusega hinges vaatame praegu Ukrainas toimu-
vat ja mõtleme, kas Eestis kogetu aitab meie sõpru 
täna. Lootus on ja jääb, et see õudus lõpeb peagi ja 
ukrainlased saavad hakata oma kodumaad uuesti üles 
ehitama, veelgi ilusamaks ja paremaks. Kui saame kui-
dagi oma tööga Ukrainale abiks olla, siis oleme valmis 
ja ootame Ukraina võitlejaid taas Eestisse õppima.
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ROLLIKONFLIKT 
JA ROLLI HÄGUSUS 
veeblite rollikäsitluses 

Iga organisatsioon soovib loomupäraselt olla tõhus ja hästi toimiv, 
see aga sõltub töötaja efektiivsusest, mis omakorda sõltub töötaja 
eesmärgi ja tegevuse selgusest ja läbipaistvusest. Halvasti sõnas-
tatud ülesanne või protsess võib viia vääriti tõlgendamiseni, tuues 
kaasa valesid võtteid või tööga seotud pingutusi. 

St-vbl TANEL OTSUS
planeerimisallohvitser

ÜLLE SÄÄLIK, PhD
lektor-suunajuht

MIS ON ROLL, ROLLIKONFLIKT JA ROLLI HÄGUSUS? 

Iga inimene täidab alates sünnihetkest rolle, mis on 
kas üldisemad (nt laps, poeg, kodanik) või siis elu 
jooksul kujunenud (nt isa, tööline, juht, vabatahtlik). 
Neil rollidel on perekonnas, ühiskonnas ja töökohas 
erinev funktsioon. Inimese erinevad rollid annavad 
aimu, kes ta on ja kes ta võib olla6. Roll on ootuste ko-
gum, mis on seotud sotsiaalse positsiooniga ning mis 
juhib inimese suhtumist ja käitumist2.

Omaks võetud rolliga on seotud tähendused ja 
taju, mida inimesed rolli täitmisel rakendavad. Kui ini-
mene ei suuda seda rolli mingil põhjusel omaks võtta, 
tunneb ta rahutust ja düstressi.2 Näiteks allohvitser 
võib tajuda ennast rohkem juhi või alluvana, lihtsalt 
käskude täitja ja korraldajana või ka eestvedaja ja 
teiste motiveerijana. Kui allohvitserilt nõutakse vaid 
korraldamist, kuid tema ise tunneb, et tegeleb eest-
vedamisega, võib see tekitada pingeid. Seda eriti juhul, 
kui seda pingutust ei panda tähele.

Rollikonflikt võib tekkida nii sama isiku erinevate 
rollide omavahelisel hõõrdumisel, näiteks juht vs. sõ-
ber, nõustaja vs. alluv, või ka siis, kui erinevate poolte 
ootused rollile ei kattu7. Samuti on rollikonflikti kirjel-
datud kui kahte või enamat avalduvat survet inime-
sele, mille puhul ühega tegelemine avaldab suuremat 
mõju teisele või teistele8. Lisaks mõistetakse rolliga 
seotud stressorite puhul niisugust nähtust nagu rolli 
selgus vs. hägusus1, kus tuleb mängu see, kuivõrd or-
ganisatsioon ise, ülem või teised osalised esitavad rolli 
täitjale selgesti mõistetavaid nõudmisi. 

rganisatsiooni suurim väärtus on inime-
ne, inimese väärtus seisneb tema panu-
ses organisatsiooni. See väärtus suure-
neb juhul, kui inimene teab, millega ja 
kuidas ta panustama peab1. Kui inimene 

mõistab rolli valesti või tal puuduvad selle täitmiseks 
pädevused, ei suuda ta rollis olles tagada kvalitee-
ti, mis omakorda ei võimalda teistel osalistel tagada 
kvaliteeti järgmistel tasanditel. Ka erinevad ootused 
samale rollile võivad viia ebatõhusa tulemuseni, mis 
omakorda viib suure stressi, ülesannete vältimise ja 
mittetäitmiseni2.

On leitud, et nii suur töökoormus kui ka tööga 
seotud rolli selgusetus on seotud tööstressiga3. Kui 
avalike teenistujate rahulolu uuringust on selgunud, 
et Kaitseväes on see üks väiksematest4 ning kaitse-
väelastest on mõelnud töölt lahkumise peale 43% kü-
sitletutest, põhjusteks muu hulgas suur töökoormus 
või pere ja töö vastuolud5, siis võiks küsida, kas rahul-
olematus ja stressi tajumine võib tuleneda rollidega 
seotud probleemidest. 



  45    

K U T S E Õ P E
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

Inimese produktiivseks toimimiseks töös on tähtis, 
et ta mõistaks selgesti oma rolli tööülesannete täit-
misel, juhtimisahelas ja organisatsiooni töös terviku-
na. Kuna rolli hägususel ja rollikonfliktil on negatiivne 
mõju inimese psüühikale ning selle tagajärg võib olla 
stress või depressioon, on sellel järelikult suur mõju 
asutuse või organisatsiooni toimimisele. Seetõttu 
peaks iga organisatsiooni huvides olema struktuuri, 
ülesannete ja ootuste vastastikune selgeks tegemine 
ning võimalike probleemide aegsasti märkamine. 

VANEMALLOHVITSERIDE ROLLIGA SEOTUD UURINGUST 

Vanemstaabiallohvitseride kursuse raames sai koos-
tatud uurimistöö, mis käsitles vanemallohvitseride 
rolli ning aitas teha kindlaks sellega seotud võimalikke  
rollikonflikti või rolli hägususe ilminguid. Selleks ka-
sutati kahte tüüpi andmeid: aastatel 2019–2021 
täiendusõppes osalenud vanemallohvitseride (veebel, 
vanemveebel ja staabiveebel) rolli mõistmist selgita-
va aktiivtöö tulemusi ning vanemallohvitseride ameti-
juhendeid (veeblist kuni staabiveebli ametikohani). 
Kursuste raames tehti grupitöö, kus osalejad vastasid 
küsimustele, kes on veebel, mida ta teeb ja mida temalt 
oodatakse, et ta teeb – see kõik moodustabki rolli ja 
sellega seotud ootuste kogumi osalejate arusaamades. 

Andmeanalüüsiks kasutati kvalitatiivse sisuanalüü-
si kombineeritud versiooni, kus kõrvutati ametijuhendi-
tes kajastuvat aktiivtöö tulemustega ehk siis ametlikku 
tööandja arusaama allohvitseride endi arusaamadega. 
Analüüsi suunatud osa raamistikuks kasutati kaitse-
väelise juhi pädevusi: mõtestamis-, eestvedamis-, 
korraldus-, tehniline, enesekohane ja suhtluspädevus9. 
Need ütlused, mida ei olnud võimalik analüüsis paiguta-
da eelnimetatud pädevuste alla, kategoriseeriti kui „öel-
du ei ole üheselt mõistetav“ ning kodeeriti ja grupeeriti 
hiljem avatud kodeerimise kaudu (vt tabel 1). 

VANEMALLOHVITSERIDE ROLLIKÄSITLUS 
AMETIJUHENDITES JA OMA ARUSAAMAS

Vanemallohvitseride ametijuhendite sisuanalüüsis 
jaotusid tööülesanded viie pädevuskategooria alla 
kuuest võimalikust. Kõige rohkem oli ootuspäraselt 
korralduspädevuse kirjeldusi (54,3%), järgnesid suht-
luspädevus (22,1%) ja tehniline pädevus (16,79%). 
Eestvedamis- ja enesekohane pädevus olid teistest 
märgatavalt väiksema osakaaluga ning mõtestava pä-
devuse kategooriasse ei langenud ükski maining.

Vanemallohvitseride rollikäsitlus ametijuhenditest 
peegeldab seda, mida eeldatakse, et vanemallohvitser 
teeb ehk ametlikult määratletud rolli ja tegevusi selles 
rollis. Rolli hägususele võib viidata märge „täidab muid/
teisi ülesandeid“, mis võimaldab lisada igapäevastele 

ülesannetele suure koormuse või võimaluse jagada 
teenistujale ülesandeid, mis ei pruugi olla vastavuses 
tema pädevusega.

Vanemallohvitseride arusaam oma rollist näitab 
osaliselt ametijuhendites kirjeldatuga sarnaseid rol-
li jooni, kuid oli ka märgatavaid kõrvalekaldeid. Kõi-
ge rohkem mainiti küll korralduspädevust (30,2%), 
kuid selle osakaal teiste pädevuste seas oli väiksem. 
Järgnesid suhtlus- (24,7%) ja eestvedamispädevus 
(15,2%), mis näitavad suhtluspädevuse väikest ja 
eestvedamispädevuse märgatavalt suuremat osa-
kaalu võrreldes ametijuhenditest leituga. Järelikult on  
vanemallohvitseride hulgas siiski üsna suuresti levi-
nud arusaam, et neilt oodatakse lihtsa käsutäitmise 
ja korraldamise kõrval veel ka initsiatiivi, eeskujuks 
olemist, motiveerimist ja muid eestvedamispädevusi. 

„Öeldu pole üheselt mõistetav“ ulatus peaaegu 
veerandini kõigist mainingutest (23,2%). See kate-
gooria näitab väga selgelt rolli hägususe ilminguid. 
Ütlused sisaldavad loosunglikke põhjapanevaid väljen-
deid, nagu „vundament“ või „realist“, aga ka liialdusi, 
nagu vanemallohvitser teeb või peab tegema „kõike“, 
on „Jumal“ või „teadmiste ja oskuste kehastus“, „vee-
bel = kaitsevägi“. Lisaks esines terve hulk dramaatilise 
sisuga kirjeldusi, nagu „võlur“ või „ema Teresa“, „sita-
magnet“ või „dinosaurus“, mille põhjal võib järeldada, 
et tööülesanded on kas nii laialivalguvad, et allohvitse-
ril on raske ennast positsioneerida, või tajutakse suurt 
survet täita liiga palju erinevaid ülesandeid. Asjaosa-
listele tundub, et neilt nõutakse kõike, nõutakse või-
matut, mida võiks tähendada Jumalaks olemine. 

Analüüsi käigus tuli seega mitmelgi korral esile, et 
vanemallohvitseride rollikäsitlus kätkeb ilmseid rolli-
konflikti või rolli hägususe ilminguid. On märgata, et 
allohvitserid kas soovivad suuremat rolli tegevuste 
juhtimisel või tajuvad seda endilt nõutavat. Kui vanem-
allohvitseride eneste rollist arusaamises on märgata 
liialdusi selles, mida vanemallohvitser teeb või peab 
tegema, on põhjust arvata, et tööülesanded tunduvad 
selle rolli täitjale laialivalguvad või survestavad. Need 
aga võivad viia rolliga seotud pingeseisundini. Liialdus-
tega rollikirjelduste iseloom annab märku tööstressist 
vanemallohvitseride seas.

VEEBLITE VÄLJAÕPE VAJAB ROLLIKÄSITLUSEGA 
KOHANDAMIST

Allohvitseri ametlik roll oleks justkui pigem admi-
nistreeriv ja ülemat toetav kui juhtiv, teisalt vanem-
allohvitseride endi arvates täidavad nad väljaspool ame-
tijuhendit nõutut või tajuvad, et neilt oodatakse seda, ja 
need ülesanded nõuavad korraldusfunktsiooni kõrval 
keerukamat, psühholoogiavaldkonna tundmist eelda-
vat eestvedamis- ja suhtluspädevust, aga ka oskust  
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TABEL 1. AMETIJUHENDITE JA AKTIIVTÖÖDE SISUANALÜÜSI TULEMUSED: 
KATEGOORIATE KOHTA KÄIVATE MAININGUTE OSAKAAL JA KOODINÄITED10 

Kategooriad
Osakaal ameti-
juhendites Koodid

Osakaal 
aktiivtöödes Koodid

Mõtestav 
pädevus

0% 1,7% Kannab KV põhiväärtusi (3)
Avatud mõtlemine (2)
Näeb suuremat pilti (1)
Jne

Eestvedamis-
pädevus

2,5% Toetab (3)
Juhendab (2)
Nõustab (2)

15,2% Eeskuju (21)
Õpetab (8)
Juhib (5)
Jne

Korraldus-
pädevus 

54,3% Kontrollib (28)
Planeerib, kooskõlastab (14)
Korraldab, valmistab ette, viib läbi (11)
Jne

30,2% Distsipliin (20)
Ohvitseri asetäitja, abiline (13)
Logistik (11)
Jne

Suhtlus-
pädevus

22,1% Nõustab (26)
Tagasisidestab (5)
Informeerib (4)
Jne

24,7% Nõustab (17)
Õpetab (12) 
Juhib (10)
Jne

Tehniline 
pädevus

16,8% Dokumentatsioon (12)
Vahendite jälgimine (10)
Järelevalve (6)
Jne

4,3% Eriala spetsialist (8)
Varustus (3)
Kogenud sõdur (2)
Jne

Enesekohane 
pädevus

1,8% Käib õppustel (4)
Omandab (1)

0,7% Iseseisvat mõtlemist (2)
Omab kogemust (1)

Öeldu ei 
ole üheselt 
mõistetav

2,5% Täidab muid/teisi ülesandeid (7) 23,2% Ema, Isa, Lapsevanem (10)
Teeb/teab/oskab kõike (14)
Jumal, ema Teresa, võlur jms (18)
Jne

mõtestada Kaitseväe tegevusi suures pildis. Tekib küsi-
mus, kas vanemallohvitseride väljaõpe toetab kõiki oo-
datavaid tegevusi. Tõenäoliselt toetab praegune väljaõpe 
pigem ametijuhendites kajastuvat korraldus pädevust 
kui allohvitseride mitmekülgsemat rollikäsitlust.  
Võimalik, et paljud vanemallohvitserid suudavadki hästi 
täita mitmekesisemaid ülesandeid, olla eestvedajad ja 
motiveerijad jms, kuid seda pigem sünnipäraste eeldus-
te või mujalt saadud kogemuste najal. Nii struktureeritud 
organisatsioonis, nagu seda on Kaitsevägi, ei saa endale 
aga lubada hägusust tööülesannete selguses ja ameti-
ülesannetega seotud rollikonflikte, kuna see tekitab 
vääriti mõistmist käsuahelas, vastutuse hägustumist 
ja ebakompetentset lähenemist ülesannete täitmisele, 
mis mõjutab kindlasti organisatsiooni tõhusust.

Uurimistöös ei väideta, et kõigi Kaitseväe vanem-
allohvitseride puhul on tegemist rollikonflikti, rolli hägu-
suse või stressi ilmingutega, kuid teooria ja varasema-
te uuringutega kõrvutades on alust arvata, et selliseid 
seoseid tuleb ette. Samas on neid võimalik vältida ja 
ennetada. Eelkõige annab siinne uuring signaali Kaitse-
väe ülematele, kes võiksid rollikonflikti ja rolli hägususe 

teema valguses oma alluvate, sh allohvitseride rollidest 
arusaamisele rohkem tähelepanu pöörata, arusaama-
sid koostöös alluvatega ehk paremini selgitada, anda 
tööülesandeid võimalusel senisest selgemalt ja välja-
õppega kooskõlas või siis kanda hoolt ülesannete ole-
musele vastava täienduskoolituse eest. 
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Kadetikogu on Kaitseväe Akadeemia (KVA) üliõpilaskonda ja õppetöö 
toetajaid koondav korporatiivne organisatsioon, mille üks tähtsa-
maid ülesandeid on rikastada tudengielu ning tugevdada õppurite 
ühtekuuluvustunnet. Kadetikogu esinduskogu moodustavad kursus-
te esindajad, igapäevast tööd ja huvitegevust korraldab juhatus ning 
kadetikogu juhib teise õppeaasta kadettveebel, kes valitakse tradit-
siooniliselt uue õppeaasta algul akadeemia teise aasta kadettide 
seast. 2021/22. õppeaasta kadettveebel Mairo Lees ja kadetikogu 
juhatuse liikmed tutvustavad alljärgnevalt oma valdkondi ja tegevusi. 

N-ltn HANS VEGA LEHEPUU
kommunikatsiooni- ja turundusgrupi 
ülem

Saage tuttavaks – 
KAITSEVÄE AKADEEMIA 
KADETIRIIGI VALITSUSKABINETI 
AMETIMEHED

KADETTVEEBEL

kdt-vbl MAIRO LEES

Minu ja meeskonna ametiaeg algas ametlikult 1. septembril 
2021 ning sellest ajast tänaseni oleme saanud kuhjaga 
kogemusi. Oleme edendanud kadetikasiino elu ning kor-
raldame koostöös kadetikasiino juhataja ja tema väikese 
meeskonnaga seal aktiivselt üritusi. Koostöös laskur-
ringi juhataja ja tema meeskonnaga oleme uuendanud 
õppevahendeid, vahetanud välja vananenud varustuse ja 
taaselustanud kunagised võistlused, mis olid ajaga soiku 
jäänud. Lisaks oleme ellu viinud palju muid väiksemaid ja 
keskmisi projekte ning traditsioonilisi üritusi, nagu etiketi-
kursus, tantsukursus ja harivad alkoholikoolitused. 

Kindlasti ei tohi ära unustada kõikide kõrgkoolide 
ühiseid talimänge, millel osalemine nõuab omajagu organi-
seerimist ja planeerimist, et meie kadettidel oleks seal hea. 
Suurimaks katsumuseks oli eestikeelse ohvitserihariduse 
103. aastapäeva tähistamine üheksanda traditsioonilise 
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kadetiballiga 9. aprillil. Kasvõi juba sel põhjusel, et balli ei 
olnud pandeemia tõttu kaks aastat toimunud ja me tahtsime 
seekord midagi suurt korda saata. 

Praeguse ametiaja suurem eesootav projekt on ülikoo-
lide suvemängude planeerimine ja mõistagi kadetikogu uue 
juhatuse valimine. 

Kuidas ma oma meeskonna valisin?
Ma valisin inimesed, kes näitasid ise üles huvi teatud vald-
kondade eest vastutuse ülevõtmise vastu. Ja soovitan sama 
meetodit ka uuele kadettveeblile. Ärge hakake ise kedagi 
poolsunniviisil ametisse määrama põhjusel, et ta on teie hea 
sõber. Sellega võib minna õnneks, kuid jääb siiski suur oht, 
et ametisse satub kadett, kes ei ole motiveeritud kadeti-
kogu juhtimises kaasa lööma. Nii on teil raske edasi minna ja 
uusi ideid ellu viia. Valige need, kes on motivatsiooni täis ja 
tahavad kadetikogu edendamises kaasa lüüa. Läheksin oma 
kadetikogu juhatusega iga kell sõtta, ilma nende motivat-
siooni ja initsiatiivita ei oleks me nii kaugele jõudnud.

Minu prioriteet meeskonnale oli tõhusalt töötamine. Kui 
kellelgi oli idee, mida ta tahtis ellu viia, ei pannud mina kätt 
ette ja toetasin igati tema tegemisi. 

Mida olen õppinud oma kogemusest ja mida soovitan 
tulevasele kandidaadile?
Olen saanud juhtimiskogemust. Tean nüüd, kuidas käib 
organisatsiooni töö ja kuidas töötab selle juhatus. Sain palju 
avaliku esinemise kogemust, sest igal ohvitseril tuleb ette 
avalikku esinemist ja kadettveebliks olemine aitab saada üle 
lavahirmust. Kuigi päris ära ei ole see minul siiani kadunud. 

Kes tunneb, et tahab kadettveebliks saada, ja mõtleb 
kandideerimise peale, kandideerigu kindlasti. Juba 
valimiskonkurss on tohutu eneseületus ja hea kogemus 
kõigile. Kel seda varem pole olnud, see saab seal avaliku 
esinemise kogemuse ja seda läheb elus vaja. Nähke oma 

AVALIKUD SUHTED

kdt-srs AAP JÕESTE

Kadetikogu suhtekorraldusvaldkonna eest vastutaja töö fookus on 
koostöö arendamine teiste kõrgkoolidega tudengite suhtluse kaudu. 
Teisisõnu, ta on justkui KVA-d ja teisi üliõpilaskondi ühendav vahelüli. 

Üks olulisi ülesandeid on esindada KVA-d Eesti Üliõpilaskondade 
Liidu koosviibimistel, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, 
vajaduste ja huvide eest. Suhete hoidmine teiste üliõpilaste ja 
ülikoolidega on väga tähtis, sest sageli kaasab KVA kadetikogu 
oma üritustele ka teiste kõrgkoolide tudengeid. Näiteks kutsus 
kadetikogu hiljuti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengeid endale appi 
korraldama KVA aastapäeva orienteerumist, kus nad viisid läbi 
meditsiiniteemalise võistluspunkti. 

Siiski saab kadetikogu avalike suhete eest vastutaja panustada 
ka koolisisesesse tegevusse, nt etiketikursuse korraldamine oli sel 
õppeaastal tema kanda. Samuti on võimalik võtta osa KVA-d tutvusta-
vatest üritustest, nt haridusmessid või infopäevad, et avada akadeemia 
tegemisi ja eluolu alles keskkoolis õppivatele noortele.

valimisplatvormiga vaeva, sest see on kandidaadi visiitkaart, 
millega te justkui müüte valijatele oma idee maha. Ja 
suhelge inimestega. Suhelge kolleegide ja kadettidega ning 
koguge ideid, kuidas teha midagi paremini ja mida tuleks 
uuendada – lõppude lõpuks esindate kadettveeblina kadette. 

Uuel kadettveeblil soovitan koordineerida palju oma 
meeskonnaga. Lasta juhtida neil enda valitsemisalasid ja 
juhtida ainult seal, kus juhtimist tarvis. Delegeerida ülesan-
deid võimalikult palju, sest sina oled juht ja käsil võib olla mitu 
projekti korraga. Ole alati kõigega pildil. Ja ei tohi unustada, 
et prioriteet on siiski õppimine. Ärge tõstke kadett veebli tööd 
kohale number üks – sellel kohal on siiski õppimine ja kooli 
lõpetamine, kadettveebli töö on teisel kohal. 

Kuidas käib kadettveebli valimine?
Kadettveebliks saavad kandideerida kõik 1. septembril teist 
õppeaastat alustavad kadetid. Iga kadettveeblikandidaat 
peab esitama veel võimul olevale kadettveeblile kirjaliku 
valimisplatvormi, mis sisaldab motivatsioonikirja ja visiooni 
tulevaseks ametiajaks. 

Kadettveebel valitakse kolmes voorus. Esimene voor on 
kadettveebli nõukogu istung, kus kandidaadid tutvustavad 
oma valimisplatvormi akadeemia esindajatele. Nõukogu 
eesmärk on anda kandidaadile võimalus valimisplatvormi 
tutvustada ning saada selle kohta suuniseid ja tagasisidet. 
Teine voor on kadettveebli avalik debatt, kus kõik kandi-
daadid tutvustavad oma valimisplatvormi valijatele. Lisaks 
saavad valijad ehk kadetid esitada debatil kandidaatidele 
küsimusi. Debatil osalejatel on õigus kandidaatide poolt või 
vastu ka sõna võtta. 

Kolmas voor on pärast debatti toimuv hääletus. Hääle-
tusel saavad valijad valida kandidaatide seast üheks õppe-
aastaks uue kadettveebli, kes sobib nende arvates sellele 
ametikohale kõige paremini. Kadettveebel valib enda ümber 
meeskonna, kellega ta tahab sel aastal kadetikogu juhtida.
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HUVIJUHT

kdt-srs REMI OPER

Huvijuhi koht on sel õppeaastal kadeti-
kogus esimest korda. Nimelt kuulus 
see ametikoht varem kadetikasiino 
juhtkonda, kuid sel aastal leiti, et 
see võiks olla hoopis kadetikogul 
üldiselt.

Kadetikogu huvijuhi töö tähen-
dab traditsioonilise huvitegevuse, 
nt kadetiballi või peotantsukursuse 
järjepidevat korraldamist. Suurte 
ürituste kõrval korraldatakse ka 
juba traditsiooniks saanud kadeti-
kasiino üritusi, nagu tutvumisõhtud ja 
filmide ühisvaatamine. Huvijuhi ametis 
on tähtis aspekt leida meeskond, kes on 
valmis neid üritusi korraldama ning hoidma 
silma peal, et planeerimisfaasis peetaks üritu-
se õigel ajal toimumise nimel kinni täht aegadest. 
Seega on see amet väga vastutustundlik, kuid siiski 
huvitav. 

Huvijuhi amet annab olulise kogemuse inimestega 
suhtlemisel ning õpetab aega planeerima, sest üritusi 
jagub ning tuleb osata tegelda nendega tähtsuse järje-
korras. Kindlasti võib tulla ette olukordi, kus on palju 
erinevaid kohustusi samal ajal, kuid kaaskadettide toetus 
annab alati jõudu juurde ning ürituse lõppedes on kõigil 
hea tunne.

Kadetikogu huvijuhi koht sobib inimesele, kes 
soovib väljakutseid ja on pühendunud kooli huvitegevuse 
arendamisele. Värskeid ja huvitavaid ideid saab viia ellu 
justnimelt sel ametikohal!

LASKURRING

kdt-srs OLIVER TAAL

KVA laskurring on kadettide juhitav huviring eesmärgiga 
arendada akadeemia isikkoosseisu püstoli ja püstolkuuli-
pilduja käsitsemise oskust. Laskurringi juhivad kadettide 
seast valitud laskurringi läbiviija ja tema abi, kelle ülesanne 
on korraldada, läbi viia ja arendada õpet nii püstoli kui ka 
püstolkuulipildujaga.

2001. aastal avati KVA (tollal Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asutused) keldrikorrusel siselasketiir, kus laskespordi huvilised 
said lihvida oskusi neid juhendamas käinud instruktori Joa 
Pruksi käe all. Organiseeritud tegevuse idee tuli tollase kesk-
astmekursuse kuulajatel, kes lõid 2002. aasta 12. veebruaril 
laskurringi. Laskurringi eestvedaja oli 2005. aastani kapten 
(res) Urmas Peegel. Tema järel sai laskurringi eestvedajaks 
laskespordihuviline kadett Marek Koppelmann (nüüdne major), 
kes andis juba samal aastal koolilõpetamise tõttu ameti-
koha edasi kadett Rauno Viitmanile (nüüdne major). Sellest 
ajast peale on laskurringi juhtimine usaldatud kadettidele. 
Laskurring on tegutsenud tänu kaheksateistkümnele läbiviijale 

ja nende abilistele 
juba kakskümmend 
aastat.

Laskurring annab võima-
luse tervele KVA isikkoosseisule võtta osa relvakäsitsemise 
praktilistest tundidest ja võistlustest. Otseselt laskespordiga 
enam ei tegelda, keskendutakse taktikalisele väljaõppele. 
Aja jooksul on arenenud laskurringi väljaõppevarustus ning 
nüüdseks on kasutusel nii seinale kuvatavad liikuvad siht-
märgid, laserpadrunid kui ka palju muudki.

Laskurringi püstolilaskeharjutused toimuvad igal esmas-
päeval ja neljapäeval. Need on jagatud vastavalt osaleja 
oskustele kolmeks ning oodatud on nii KVA õppurid kui ka 
töötajad olenemata oskustest. Väljaõppes kasutatakse püs-
tolit Heckler & Koch USP (9 × 19 mm), aga huvilised saavad 
käia laskmas ka oma relvaga.

Laskurringil on olnud läbi aastate kaks võistlust: 
laskemeistrivõistlus Duell ja KVA aastapäevale pühendatud 
laskevõistlus Teravaim Silm. Aastate jooksul on võistlused 
jäänud tagaplaanile, kuid praegused laskurringi eest-
vedajad on need taaselustanud ja esimesed võitjadki on 
juba selgunud.
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MÄLUMÄNGUSARI MÄLLER

kdt-srs IIDA ELISE MURUMETS

2007. aastal peeti esimene sõjakooli 
patrullvõistlus, mis innustas ka-
dette looma veelgi võimalusi enese 
proovilepanekuks ja ka lõbusaks 
ajaveetmiseks. Tolleaegne vanem-
veebel Urmas Abel koos 8. põhi-
kursuse kadettveebli Lauri Teppo, 9. 
põhikursuse kadettseersantide  
Raido Saremati ja Argo Sibulaga 
andsid oma panuse, et toimuks esimene 
mälumängu õhtu. Üritus või pigem sünd-
mus hakkas kandma nime Mäller.

Õnneks leidus kadette, kes jätkasid Mälleri 
korraldamist. Küsimuste küsimise kunsti on lihvi-
tud aastast aastasse ning iga korraldaja on oma nägu. 
Praegune formaat kutsub huvilised kokku kuu üldjuhul viimasel 
neljapäeval ning neile esitatakse 30 küsimust. Küsijaks saab tulla 
igaüks, kes soovi avaldab, ning küsida võib kõikidel teemadel – 
alates lilledest ja heinamaast ning lõpetades päikesepaistega. 
Ürituse lõbusa õhkkonna loovad visad mällerdised, kes soovivad 
oma seltskonnaga kokku saada ja ajusid ragistada. 

Aastaid on osalenud võistkonnad, nagu Alzheimer (kuuldavasti 
juba 15 aastat) ja EROK, aga ka keskastmekursuse kuulajad, kes 
on otsinud tänavu kapist välja vanad meeskonnasärgid. Kui kohe ei 
leia meeldejäävat võistkonna nime, näiteks Raunomäejalamil, siis 
sellest pole lugu, ettevõtlikud inimesed Mälleril aitavad alati.

Traditsioonilised üritused, nende seas Mäller, on kadettidele 
kasulikud, sest aitavad tunda end osana millestki suuremast. Sa-
muti ei jookse uued teadmised kunagi mööda külge maha.

KADETIKASIINO

kdt-srs VOLDEMAR VALKENKLAU

Kadetikasiino on koht, kus kadettidel, kuulajatel ja tervel kooliperel 
on võimalik veeta vaba aega ning võtta osa erinevatest üritustest. 

Tihtipeale tekivadki just kasiinos need kõige huvitavamad arute-
lud ning meeldejäävad olukorrad, mistõttu on kadetikasiinol ka 
oluline roll kursuste ja kolleegide lõimumisel.

Kadetikasiino juhtkonda kuuluvad kasiino juhataja ja 
varustaja ning kadetikogu huvijuht. Juhataja ülesanne 
on korraldada kasiino igapäevast toimimist. Tema roll on 
suuresti administratiivne: toimkonna graafikute koostamine, 
inventuurid ning ürituste paikapanek koostöös kadetikogu 
huvijuhiga. 

Kadetikogu huvijuht vastutab ka ürituste korraldamise eest 
kadetikasiinos, nt toimuvad turniirid, filmide ühisvaatamised 

või tutvumisõhtud teiste kõrgkoolidega. Varustaja ülesanne on 
aga kanda hoolt kadetikasiinos müüdava joogi ja toidu eest ning 

korraldada igakuised suuremad koristustalgud.
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SPORT

kdt-srs JANAR ADLER

Spordivaldkonna eest vastutaja tööpõld 
on lai ning amet annab võimaluse lähe-
neda spordiürituste korraldamisele mit-
mekülgselt ja loovalt. Põhjus võib peituda 
selleski, et ameti ajalugu ei ole kuigi pikk 
ning alati ei ole võimalik toetuda varem 
tehtule, mistõttu saabki lasta hoopis 
enda või kaaskadettide ideedel lennata. 

Spordivaldkonna eest vastutaja 
korraldab enda meeskonnaga igal nädalal 
mitmesuguseid pallimängutreeninguid 
ning iga kuu kursustevahelist grand prix’ 
võistlust. Lisaks on tema vastutada ka 
tudengispordi eestvedamine KVA-s. Koos 
tiimiga kantakse hoolt, et akadeemia 
oleks esindatud võimalikult paljudel 
tudengispordiüritustel, näiteks on vaiel-
damatud lemmikud Ylipall või üliõpilaste 

tali- ja suvemängud. Need kolm on ka 
aasta oodatuimad spordiüritused, 
millest iga õige tudeng peaks alati 
osa võtma.

Spordivaldkonna eest vastutaja 
töö võib kindlasti pakkuda mõne 
unetu öö või pingelise nädala, kuid 
erinevad seminarid, üritustelt saadud 

emotsioon ning sõbrad ja tutvused 
üle Eesti teistest ülikoolidest on kõik 

seda kogemust väärt. 
Valdkonna eest vastutaja peaks 

olema julge ja innukas, sest võimalusi, 
mida ja kuidas midagi teha, on väga 
palju ning kõik sõltub enese tahtejõust.

TAKTIKARING

kdt-srs DANVAR LENDRE

Taktikaring on kord kuus kadetikasiinos vabas õhkkonnas toimuv 
õhtune üldhariv ja meelelahutuslik loengusari, kus oma teenistus-
kogemusest või ametikohta puudutavatest teemadest käivad 
rääkimas pikaaegse teenistuskogemusega või põnevaid ametikohti 
täitvad riigiteenistujad. Taktikaringi keskne ülesanne on parandada 
kogemusõppe kaudu ohvitserkonna taktikalisi teadmisi ning tekitada 
seeläbi seoseid tundides õpituga. Lisaks kajastatakse üldiselt kogu 
Kaitseväge hõlmavaid muutusi ja võimearendusi, et üldhariduslikult 
tekitada huvi ja rikastada ohvitserkonna maailmapilti.

Sellel aastal kaasati esimest korda taktikaringi kuulama ka sõdu-
reid, kes osalevad akadeemias erinevatel kursustel. See annab panuse 
tulevase reservväelase kaitsetahte tekkimisele ja suurenemisele, sest 
tulevane reservväelane näeb, et ta on oodatud meie seltskonda ja et 
tema panus riigikaitsesse on oluline.

Õppeaasta vältel on käinud taktikaringis esinemas näiteks KVA 
ülem brigaadikindral Vahur Karus ja brigaadikindral Riho Ühtegi, kes 
rääkis Kaitseliidu arengust, väljaõppest, ülesannetest ning sellest, 
miks ohvitser peaks rotatsioonide käigus Kaitseliidus teenima. Olulise 
teabepanuse andis kolonelleitnant Janek Kesselmann, kes rääkis 
Ukraina sõja puhkemise eel pingetest Venemaa ja Lääne vahel ning 

sellest, miks on Venemaa arenenud just 
niisuguseks riigiks.

Kui Sina, uue kursuse 
kadett, tunned, et soovid 

korraldada kolleegidele 
huvitavaid arutelusid 

ning olla järgmine 
taktikaringi juhataja, 

siis kandideeri 
sügisel julgelt! 
Lisaks on kõik alati 
oodatud tegema 
ette panekuid ja 
jagama oma arva-
musi taktikaringi 

kohta.

LAEKUR

kdt-srs HANNO ANDREAS KÜNG

Kadetikogu laekur on kadetikogu juhatusse kuuluv kadettseersant, 
kes vastutab kõikide rahaliste tegevuste eest kadetikogus. Kohus-
tused hõlmavad kassapidamist, eelarvete koostamist, kadetikogu 
maksu kogumist ja kadetikogu eest arveldamist. 

Tegemist on ametikohaga, mis nõuab kindlasti head arusaa-
ma rahaasjadest. Kadetikogu laekuril peab olema pidev arusaam 
nii oma kassa seisust kui ka pidevalt muutuvast eelarvest. Lisaks 
peab ta olema kättesaadav, kuna üritusi korraldatakse kadetikogu 
raames tihti ning raha sisse- ja väljaliikumine on pea igapäevane.

Samas jätab ametikoht piisavalt vabadust, et luua või aren-
dada erinevaid projekte, millega omalt poolt koolielu parandada. 
Tulevastele kadetikogu laekuritele soovitan kindlasti võtta kadetikogu 
raames käsile mõni lisaprojekt, kuna ametikoht pakub selleks aega ja 
vabadust.
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JUHIKS 
kasvamine

Olen major Mario Lementa ning teen toimetuse palvel lühikese 
kokkuvõtte enda kasvamisest kaitseväeliseks juhiks, arvestades 
enne ja pärast keskastmekursuse läbimist teenistuse vältel saadud 
kogemusi.

Mjr MARIO LEMENTA
Scoutspataljoni staabiülem

uhiks kasvatakse, mitte ei sünnita. Minu 
teenistus algas 2002. aastal ajateenija-
na staabi- ja sidepataljonis, kus jätka-
sin hiljem üleajateenijana. Otsus jääda 
teenistusse tuli üsna lihtsalt, sest aja-

teenistuses paistsin seersandi ja aspirandi tasemel 
piisavalt silma ning see julgustas. Samuti oli ajastus 
soodne, sest keset talve edasi õppima minna ei saa ja 
kuna eriharidus või nõudlikum kvalifikatsioon polnud 
määrav, oli üsnagi tagasihoidlikust perest pärit noorel 
mehel võimalik raha teenida, Tallinnas elada ja ise-
seisvat elu alustada. Peale pooleaastast tegevteenis-
tust otsustasin asuda õppima Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli, mis tundus tol 
hetkel parim valik. 

Läbisin esimese taseme ohvitseriõpingud aastatel 
2003–2006 pigem rahuldavate kui heade tulemuste-
ga. Osalt seepärast, et mu enda õpihoiak polnud eriti 
sügav – põhjuseks varasem gümnaasiumikogemus, 
kus õppimine valmistas harva naudingut ning kohal 
sai käidud pigem sõprade ja lõputunnistuse pärast. 
Arvan siiani, et ka toona sõjakoolis valitsenud õpikesk-
kond pigem ei toetanud motiveeritud õppimist. Ilmselt 
ei osanud ma seda aega isegi endale selgelt lahti mõ-
testada. Mu varasemad otsused olid ju olnud pigem 

pragmaatilised. Polnud ühtegi lähituttavat ega kedagi, 
kes oleks olnud varem seotud kaitseväeteenistusega 
või selgitanud mulle laiemalt riigikaitse olemust ja va-
jadust, rääkimata ohvitseri rollist.

Jätkasin teenistust Kuperjanovi pataljonis rühma- 
ja hiljem patareiülemana aastatel 2007–2015. Sain 
sõjakoolis õpitud teadmiste najal siiski üsna edukalt 
hakkama, sõltumata algsest ebakindlusest juhina. Aja 
jooksul teenisin kaasvõitlejate austuse tänu meeskon-
da panustamisele, töökusele ja sihikindlusele, mis tõs-
tis kolleegide ja alluvate positiivse tagasisidena minu 
enesehinnangut. Ja polnud midagi paremat, kui saada 
justkui premeeritud võimalusega osaleda kahel mis-
sioonil, mis oli enamikule Võrus teenivatele kaasvõit-
lejatele sel ajal pigem erand kui reegel. Edasi avanes 
soodne võimalus naasta kodulinna ja jätkata teenis-
tust Kaitseväe Akadeemias (toona Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutused) taktikaõpetajana. Kuna ees olid 
vanad teenistuskaaslased, ei tundunud teenistuskoha 
vahetus hirmus. Kui miski pani põlve väristama, oli see 
tundide läbiviimine, sest kadetid on ikkagi pisut ko-
genumad ja üsnagi kriitilised. Seega kartus eksida või 
lolliks jääda oli üsna suur, sest ma ei olnud nii väga ka 
ideeline sõjamees ja jalaväelane, mida ehk eeldati.

ÕPPETUNNID ÕPETAJANA

Teenistus õpetaja rollis aastatel 2015–2018 aga 
hakkas avama mu silmi. Tundsin, et olin senises tee-
nistuses elanud täielikus pimeduses. Olles varem 
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varasemast olin KAK-i vilistlastelt 
ja kursuslastelt saanud kursuse 
kohta vähe julgustavat tagasisidet. 
Mõned inimesed väljendasid oma 
kogemuste põhjal lausa ängistust. 
Mind toetas aga nn koduväljaku ee-
lis. Teenistuse jooksul õpetajana olin 
õppinud tundma nii kooli personali 
kui kogu õppesüsteemi. Igal juhul 
olin haaratud enamikust õppeaine-
test ning ilmselt ka elu- ja teenis-
tuskogemus lubas näha asju kohe 
laiemalt, asetades neid sobilikku 
konteksti. Mõistagi ei saa öelda, et 
kõik ainepunktid läksid asja ette. Tuli 
ette ka tagasilööke. Osalt olid need 
tingitud õppe korralduslikest asja-
oludest, osalt aga enda prioriteeti-
de seadmisest. Välistegurite mõju 
olin õppinud maandama nii, et see 
ei mõjutaks liialt mu emotsionaal-
set seisundit ja hoiaks mind lõpp-
eesmärgi suunas. 

KESKASTMEKURSUSE PAGASIGA 
TEENISTUSES

Mis oli lõppeesmärk? Edukas lõpe-
tamine ehk eelkõige ja enesele tões-

tamine, et saan õppetegevuses osalemisega varase-
mast kogemusest sõltumata edukalt hakkama. Kindlat 
plaani saada Kaitseväe mõttes küllaltki oluliseks tegi-
jaks ma endale ei seadnud. Olin leppinud ka järgmise 
pakutud ametikohaga – lahingutoetus kompanii ülema 
kohaga Scoutspataljonis, olgugi et olin samal tasemel 
varem teeninud. Ma ei võtnud seda kui paigaltammu-
mist või tagasiminekut, kuigi möönan, et sarnane olu-
kord võinuks minu koolikaaslaste hulgas paksu verd 
tekitada. Pigem vaatasin lootusrikkalt uute katsumus-
te poole, sest olukord oli minu jaoks taas täiesti teist-
sugune. Kõik oli võõras, kolleege ei tundnud, süsteem 
oli harjumatu, tempo meeletu. Õnneks oli meil asjalik 
kompaniiülema abi, kes oli süsteemiga kursis ja igati 
toetav. Kõige keerulisemaks osutusid aga sisseelami-
sel olukorrad, kus kaua kompaniiülemata olnud võit-
lejatel tundusid olevat meeletud ootused, et nüüd tu-
leb haritud mees ja teeb kõik korda. Raske oli vastata 
kõigile küsimustele, kui puuduvad taustteadmised  

keskendunud ja pühendunud igapäevaülesannete 
täitmisele väeosas, olin unustanud võimaluse ennast 
arendada ja seeläbi tulevaste kolleegide õppimist toe-
tada. Hakkasin süvenema rohkem pedagoogika- ja 
psühholoogiavaldkonna teemadesse, sest nägin, et 
need pakuvad vahendeid, mille kaudu jõuda paremini 
auditooriumini ning õppimisest saadava kasu esile-
toomiseni. Tekkis arusaamine, et ainult drill ja kadet-
tidest „eriüksuse“ treenimine pole tänapäeval mõistlik 
lahendus lahinguväljal soovitud edu saavutamiseks. 
Hoopis parema tulemuse võiks anda inimeste kriitilise 
mõtlemise arendamine, õpioskuste parandamine ning 
eksimise lubamine koos oskusega positiivset tagasi-
sidet anda. Selle seisukohaga olen ilmselt veel prae-
gugi paljudega eriarvamusel, kuid jään kindlalt oma 
veendumuste juurde. 

Sellise tunnetusega jätkasin aastatel 2018–2020 
õppimist keskastmekursusel (KAK). Esialgu teki-
tas KAK-i pääsemine mõneti vastakaid tundeid, sest  

Scoutspataljoni staabi-
ülemana on major Mario 
Lementa juhtimise all 
Eesti  kõige paremini 
soomustatud üksus
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pataljoni siseelu korraldamisel. Mingil hetkel mõistsin, 
et enamik muresid on inimeste peas endal välja mõel-
dud ja puudus lihtsalt julgus oma tasandi otsuseid ise 
ära teha.

Uues teenistuskohas Scoutspataljonis lubasin, et 
ei hakka midagi lõhkuma ning proovin esialgu voo-
luga kaasa minna ja harjuda. Nii palju siis sellest lu-
badusest. See oli ka üks mu peamisi eksimusi – ära 
anna katteta lubadusi! Mõne nädala või kuuga sain 
aru, et olukord karjub muudatuste järele. Ega keegi 
muutuste juhtimist meile koolis otseselt ei õpetanud. 
Aga panin mängu kõik koolis õpitu ja eelkõige oman-
datud psühholoogi-koolitaja-ülema-eestvedaja-isa 
oskused, et järk-järgult inimesi kas või korraks mõt-
lema panna, mis on või oli tänase päeva väärtus. Pal-
jud tulid minu mõtetega kaasa, kuid oli neidki, kellel 
olid harjumuspärased mustrid nii juurdunud, et mu 
üritus tundus lootusetu. Samas hindan Silicon Val-
ley ühe hinnatuima juhtimistreeneri bill Campbelli 
järgi mõtet, et juhenda neid, keda saab juhendada. 
Ühel hetkel leidsin, et mul on juba piisavalt kaasa-
mõtlejaid luua meeskond, kelle toel saan soovitud 
eesmärgid ellu viia. Eriti hea meel oli mul selle üle, 
et nende hulgas oli autoriteetseid allohvitsere. Püüd-
sin neid suunata enesearengule, instruktorioskuste 
parandamisele, alluvatesse suhtumise muutmisele 
jm, selmet tegelda pisiasjadega, mis ei toeta sõdu-
rite motivatsiooni panustada järjepidevalt teenistus-
se, rääkimata valmidusest siduda ennast kaugemas 
perspektiivis Kaitseväega. 

Mõnes mõttes oli see kompanii mulle väike ja tur-
valine polügoon, kus sain rakendada teadmisi ja os-
kusi, mida olin õppinud nii KAK-is kui ka varasema te-
gevteenistuse vältel. Ma ei saa kurta. Tagasiside neilt, 
kellelt seda ootasin, oli üldiselt positiivne. Need, kes 
kaasa ei tulnud, ei andnud enamasti ka argumentee-
ritud tagasisidet ning jätkasid väiklasel kombel oma 
harjunud toimetusi. Nendest on mul siiralt kahju.

Paraku jäid minu katsetused ja arendus sel polü-
goonil lühikeseks ja vähem kui aasta pärast avastasin 
ennast Scoutspataljoni staabiülema kohalt. Olen selle 
usalduse eest ülimalt tänulik. Siin tundsin, milline kasu 
on oskusest mõista suuremat pilti, mida andsid KAK-is  
näiteks strateegia ja julgeolekupoliitika teemad. Nii 
mõistsin tunduvalt paremini, kuidas näiteks valitsuse 
või ministeeriumi otsused, eriti kriisiajal, mõjutavad 
ühe olulise pataljoni käekäiku ja tegevusi. Kõrvale ei 
jäänud ka juhi kui eestvedaja oskuste rakendamine, 
samuti probleemide lahendamine metoodiliselt ja või-
malikult teaduspõhiselt, kui võrrelda magistritöö kirju-
tamisega. Mõistagi ei sujunud ka sellel ameti kohal kõik 
kohe hästi ja harjumine võttis aega, enne kui tekkis 
mingigi selgus. 

Vaatamata kõigele arvan siiski, et olen suutnud 
kaasata inimesi pigem edukalt projektidesse, mis 
puudutavad pataljonis millegi käivitamist või aren-
damist, kartmata ise vastutust võtta. Mulle meeldib 
arendustegevus rohkem kui ülemäärane keskendumi-
ne igapäevaülesannetele. Seetõttu võin olla vastuolu-
line, sest tasakaalu leida on alati keeruline. Minu hea 
kolleeg ja vahetu alluv ütles mulle, et ma pole „mugav“ 
ülem, kuid seda väärtuslikum organisatsioonile. Siin 
on tõlgendamisruumi, aga võtan seda komplimendina 
ja jätkan enesekindluse kasvades ideede elluviimist. 

JUHI ENNAST ISE

Kaitseväes öeldakse sageli, et meil pole probleeme, 
vaid on väljakutsed. Minu meelest on meil inime-
sed. Noore ohvitserina tegelesingi probleemide või 
väljakutsetega. Praegu arvan, et pean tegelema ini-
mestega, kes oleksid paremini motiveeritud nende  
väljakutsetega tegelema ega tekitaks oma käitumise, 
emotsioonide ja suhtumisega probleeme juurde. Sel-
lisele tõdemusele peab jõudma kogemuse teel ja õp-
pides. KAK andis üsnagi tugevad alused, et just niipidi 
mõelda. Kuivõrd see realiseerus, on iseküsimus.

KAK ja eriti sellele järgnev võimaluste avardumine 
üha mastaapsemate tegevuste elluviimisel, sealjuures 
tunnetades enesearengut ja sedakaudu mõista, kui-
das toetad organisatsiooni, on hindamatu kogemus, 
mille najal võib kindel olla, et toimeka ohvitserina võib 
hakkama saada igal pool. Meie personalipoliitika võib 
tunduda halastamatu. Avastada ohvitserina ennast 
peale kooli erialalt, mida sa ei õppinud, väeosast, kuhu 
sa ei tahtnud, pole mingi erand. On selge, et Kaitse-
vägi vajab juhte just sinna, kus parasjagu puudu, ning 
sinu enda tahtmine ei pruugi olla kooskõlas Kaitseväe 
vajadustega. Keerulisi valikuid (kui neid üldse on) ja ot-
suseid tuleks ennetada. Endas selgusele jõuda ja leida 
sisemine rahu pidevalt kohanemist nõudvas keskkon-
nas on oluline. Selleks peab haarama võimalusel init-
siatiivi nii oma teenistuses kui ka elus laiemalt. Ainult 
nii saab tekkida kontrollitunne oma valikute üle.

Mina kasvan edasi, täisealisena ongi selline kas-
vamine enda teha. Arvan, et KAK-i läbimine ja hilisem 
teenistus lisasid sellele ainult hoogu. Mu vahetu üle-
ma asetäitja andis mulle kunagi ammu, kui olin veel 
leitnant või värske kapten, hindamisvestlusel hinnan-
gu: „Sinust saab maksimaalselt major!“ No asi seegi. 
Kas prohveti ennustus läheb täide, näitab aeg. Kuivõrd 
minu teenistus on kulgenud peale õpinguid mu enda 
valitud rada pidi, jäägu lugeja otsustada, kuid loodan, 
et kirjutis pakkus samastumist, aga ka eristumist, mil-
le põhjal enda valikuid täpsustada. Mida kiiremini seda 
teha, seda kasulikum ka organisatsioonile.



  55      55    

A J A L U G U
ACADEMIA MILITARIS    JUUNI 2022

ALLOHVITSERIDE
seisuse kujunemine 
Eesti riigi loomiseni

Kirjutades allohvitseride rollist sõjanduses, tuleb esimesena pähe 
mõte nende rollist lahinguväljal. Nimelt aastaid tagasi, kui ühe ko-
loneliga sai arutatud teemal, kes võtab lahinguväljal vastu esime-
se tulekontakti ja annab selleks käsu, jäi kõlama tõdemus, et kahe 
vastasjõu kohtudes peaks seda üldjuhul tegema nooremseersant, 
kes tõenäoliselt juhib oma jagu või üksust, mis vaenlasega vastamisi 
satub. Eestis saavad nooremallohvitserideks üldiselt eeskujulikumad 
ajateenijad, vanemallohvitseride haridus on omakorda riiklikult orga-
niseeritud ning sellise korralduse algeid on märgata juba Vabadus-
sõja ajast.

ART JOHANSON
balti Kaitsekolledži sõjaajaloo ja 
strateegilise planeerimise lektor 

Sõjas olen ma õieti iseennast leidnud. Mis ma muidu olin: 
haridus on mul väike ja väljavaated edasijõudmiseks elus puudusid. 

Aga sõjas leidsin, et olen nagu sõja jaoks sündinud: suudan enda üle valitseda ning 
oma külmaverelisuse ja nagu sissesündinud oskusega lahingut juhtida löön ma läbi, 

ja kui elu ja tervist on, suudan veel paljugi ära teha.1

Soomusrongide divisjoni ülem Anton Irv, hariduselt allohvitser

nne allohvitseride hariduse vaagimist 
tuleb pöörata pilk varasemale koge-
musele ja vaadelda allohvitseride kui 
eraldiseisva kaadri kujunemist. Alates 
sõjaväelise formatsiooni tekkimisest 

on olnud vajadus ka seda hoida ja distsiplineerida. Nii 
on tulnud ka tõsta esile vapramaid ja eeskujulikumaid 
sõdureid, kellele on antud võimalus teostada ennast 
väikeüksuste juhina. Antiikajast peale oli ohvitser-
kond valdavalt aadlisuhetest läbi põimunud ja seotud 

seisuslikkusega, seda ka Vana-Roomas. Samas liht-
rahva seast pärit sõduritel oli võimalus tõusta tsen-
tuurioks. Tol ajal oli selleks tarvis järgmisi eeldusi: 
kirja oskust käskude andmiseks ja vastuvõtmiseks ning 
sõjakogemust. Põhiülesanded olid hoida ja korrastada 
rivi, tegelda väejooksikutega, lisaks olla eeskujuks ning 
hoida puhtust. On kirjeldusi, kus lahingud võideti tänu 
väga tugevatele tsentuuriotele, kes suutsid kehvast 
juhtimisest hoolimata edu saavutada. 

ÕPETATUD SÕJAVÄE LOOMINE

Roomlastest sai eeskuju paljudele Lääne sõjaväge-
dele 16. sajandil, kui nende korrapära ja distsipliini 
nähti eeskujuna, millega ehitada üles elukutselised 
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formatsioonid. Feodaalsüsteemilt üleminek tsentrali-
seeritud riiklusele aitas keskvõimudel koguda piisavalt 
ressursse, mille abil suudeti hakata sõjaväge stan-
dardiseerima ehk välja õpetama. Üks selliseid sõja-
pioneere 16. sajandil oli Oranje Maurits (1567–1625). 
Ta oli tulevaste Euroopa armeede eelkäija paljudes 
aspektides, neist olulisemad olid sõjaväeline väljaõpe 
ja üksuste organiseeritus. Ta seadis eeskujuks klas-
sikalised tekstid ja vajaduse spetsiifi lisema hariduse 
järele, nagu matemaatika ja tehnika, mille tundmisest 
on kasu piiramistel. 

Nimelt postuleeris Maurits oma väljaõppe põhi-
mõtted järgmiselt: tuleb õhutada ohvitsere oma al-
luvaid välja õpetama ning tuleb tegelda püsivalt ka 
riviõppe ja füüsilist pingutust nõudvate harjutustega. 
Lisaks spetsialiseeruti erialade põhjal – üksustel pi-
did olema rollist lähtuvad ülesanded ja seeläbi tõusis 
esile ka allohvitserkond. Viimastel pidi olema parem 
olukorrataju ja analüüsivõime kui sõduritel, lisaks pidid 
nad olema pädevad oma erialal, olgu selleks jalaväe-
üksuste laskeoskus, lõhkamine, suurtükiasjandus või 
kaevikute kaevamine. Nii sündis ka teatav ühiskondlik 
murrang – sõdurist võis välja kasvada ohvitser, mida 
tuli varem ette tunduvalt harvem.

PREISI EESKUJU

18. sajandil tõusis maailma üheks mõjukamaks sõ-
janduslikuks eeskujuks Preisimaa. Võib öelda, et selle 
mõjud on jõudnud otseselt ka meieni. Sellest ajast pä-
rinevad ka täpsemad andmed veebli (sks Feldwebel) 
auastme kohta. Selle tähendust on siiani üritatud lahti 
mõtestada, esile võib tuua ühe levinuma tõlgenduse. 
Sõna Feld tähendab lagedat ala, välja või põldu, weibôn
aga edasi-tagasi liikumist ehk hekseldamist. Veebli 
auaste levis peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopas. Ka vene 
keeles kasutati otselaenu: фельдфебель. Naljatades 
võib öelda, et kui me tahaksime veebli auastme ees-
tistada, siis sõnaühend välihekseldaja ei kõlagi väga 
eluvõõralt, vaid annab paljuski edasi allohvitseri rolli 
lahinguväljal. Eesti ohvitseride sõjakogemus oli seotud 
Vene keisririigiga, seega jõudis mõiste meieni viimaste 
kaudu. 

Tänapäevasem arusaam vanemallohvitseridest 
kujunes peamiselt välja 19. sajandi lõpul ja kinnistus 
suuresti Esimese maailmasõjaga. Võib öelda, et all-
ohvitseridel oli Esimeses maailmasõjas erakordselt 
oluline koht, seda eelkõige sõja teises pooles, kui pal-
judes riikides algasid siserahutused. Samas ei saa ala-
hinnata nende rolli ka riikide taktikale. Kõige parema 
ettevalmistusega olid selles sõjas Saksa allohvitserid, 
kelle puhul mängis rolli nende haridus, kohusetunne 
ja rõhutatud rahvustunne. Mõistagi tähendas see ka 
pidevat drilli ja autoriteedi võimendamist. Sakslased 

suutsid sõjaliselt ellu viia väga edukat väikeüksustel 
rajanevat sisseimbumistaktikat, mis eeldas vastase 
rindest läbi hiilimist ja tagalas tegutsemist. Siiani võe-
takse eeskuju tollasest ülesandekesksest juhtimisest. 

ALLOHVITSERID, AGA HARIMATA

Tsaariarmee imiteeris paljude auastmete ja ülesanne-
tega preislasi, kuid see ei tähendanud kohest edukust 
ülejäänud aspektides, olgu selleks väljaõpe, distsipliin, 
moraal, sotsiaalne kindlustunne jm sõjaväe efektiiv-
sust mõjutavad aspektid. See mõjutas muidugi ka 
allohvitseride staatust. Esimesena saabki esile tuua, 
et nende haridus jäeti unarusse ja oli koolkondi, kelle 
arvates ei ole sõdurite ega allohvitseride haridus kuigi 
tähtis. Peamiseks vastutuse kandjaks olid ohvitserid 

Tsaariarmees olid allohvitserid sageli olulised spetsialistid. 
Pildil Vene 23. korpuse lennusalga fotograaf veltveebel Karl 
Akel
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ja seega tekitas haritus pingeid juhtimisahelas. Palju-
de andekate allohvitseride puhul oli ka tavapärane, et 
nad üritasid pürgida ohvitseriks. Tõenäoliselt ei ole see 
liialdatud hinnang, kui arvatakse, et tsaariarmee mo-
raal lagunes 1917. aasta revolutsioonide käigus pal-
juski ka nõrga allohvitserkonna tõttu. Nimelt ohvitserid 
kaotasid autoriteedi ja allohvitserid kas ei tahtnud või 
ei suutnud end maksma panna. Viimane tekitas väe-
osade demoraliseerumise ja paljuski mindi kaasa re-
volutsiooniliste ideedega.

Vene revolutsioon mõjutas otseselt tulevase Ees-
ti riigi saatust – rahvuslikult mõtlevad sõjamehed (sh 
allohvitserid) otsisid võimalusi koonduda ja aidata või-
maluse korral kaasa Eesti iseseisvuspüüdlustele. Tule-
vasel Eesti Rahvaväe allohvitserkonnal oli mõnigi eelis 
tsaaririigi süsteemi ees. Esiteks oli eestlaste taust ja 
päritolu enamasti sarnane – oldi talupoegade järel-
tulijad või väikekodanlased. Puudus varasem aadel-
kond, seega ühendas sõdurit, allohvitseri ja ohvitseri 
rahvustunne ning sarnane sotsiaalne taust. Lisaks olid 
eestlased haritud, raske oli leida isegi kirjaoskamatut 
sõdurit, ja see oli tugev kontrast tsaariarmeega. 

VÄIKEÜKSUSE LIIDRI TÄHTSUS

1918. aasta lõpul algas Vabadussõda taandumis-
lahingutega, mistõttu oli rindel puudus kõigest – ala-
tes isikkoosseisust ja lõpetades elementaarse va-
rustusega. Seega oli võimalus end tõestada paljudel 
sõduritel ja allohvitseridel, nii mõnedki neist olid ise-
hakanud juhid. Üks aspekte, mis soodustas rindel init-
siatiivi, oli korraliku side puudumine. Paljuski tegutseti 
põhimõttel, nagu nägi ette sakslaste ülesande keskne 
juhtimine – tuli teada ülema kavatsust, kuid täpse-
mad suunised jäid väikeüksuste ülemate otsustada. 
Üks kõige uljamaid operatsioone, kus initsiatiivil ja 
agressiivsel manöövril oli väga suur roll, oli Võru-
Jakobstadti pealetung 1919. aasta mais. Operatsiooni 
alustati diviisitasemel omast initsiatiivist ja ülemjuha-
taja käsud jõudsid kohale kuuendal päeval pärast ope-
ratsiooni algust. 

Vabadussõja kontekstis on ka oluline vaadel-
da, milline oli paindlikkus sõjaoludes välja kujunenud 
juhtide ametisse määramisel. Nimelt üks legendaar-
semaid soomusronglasi kapten Anton Irv (VR I/2, VR 
II/2, VR II/3)2 oli ametilt õpetaja ja oli saanud ajatee-
nistuses staabikirjutajaks, mis vastas nooremallohvit-
seri tasemele. Ta mobiliseeriti Esimese maailmasõja 
ajal ja ülendati isikliku vapruse eest ohvitseriks. Sõja 
ajal näitas ta üles erakordset vaprust ja Vabadussõjas 
ülendati ta juba kapteniks. Vabadussõja käigus jõudis 
ta lõpuks olla ka soomusrongi divisjoni ülem, kelle al-
luvuses sõdis mitu pataljoni, nt Skautide, Kalevlaste 
Maleva ja Kuperjanovi partisani pataljon. Ta langes 

27. aprillil 1919 diviisiülemale vastaval ametikohal, 
alludes otse ülemjuhatajale kindralmajor Johan Lai-
donerile. Seega võivad kõik allohvitserid vaadata uh-
kusega kapten Anton Irve tegevuse peale, sest kuigi ta 
ei jõudnud omandada allohvitseriharidusest kõrgemat 
sõjaväelist haridust, tõusis ta nii kõrgele tänu isiku-
omadustele ja vaprusele. 

ALLOHVITSERIHARIDUSE OLULISUS

Mõistagi ei tohi alahinnata ka kapten Irve näitel sõja-
väelise hariduse tähtsust. Sellel on mitu eelist, kuid 
üks ja kõige olulisem oli Vabadussõja kontekstis üht-
sete standardite loomine. Seega hakati haridust and-
ma juba sõja ajal, tehes seda nii rinde läheduses kui 
ka tagalas. Rindel asusid jalaväerügementide juures 
õppekompaniid, kes iga rügemendi tarvis allohvitsere 
ise ette valmistasid. Õppekompaniid kasutati ka 
reserv üksusena. Tagalas tehti seda Tallinna tagavara-
polgu õppepataljonis, mille lõpetas kaks lendu. Kur-
sus kestis neli-viis kuud. Õppekompaniid ei suutnud 
allohvitseride vajadust piisavalt katta, seega ülendati 
paljud vaprad sõdurid allohvitserideks, kes pidid sead-
ma ülesannete täitmisel esikohale isikliku eeskuju. Va-
badussõja ajal oli tavapärane, et allohvitserid juhtisid 
rühmasuurusi üksusi. Lisaks oli võimalik tõusta ilma 
vastava hariduseta ohvitseri asetäitjaks, kelleks ülen-
dati üldjuhul eeskujulikumaid allohvitsere, keda oli sõja 
ajal teeninud igas roodus.

Pärast Vabadussõda võeti Eesti sõjaväes ette 
suurem ümberkorraldus, sellesse aega jäi ka All-
ohvitseride Kooli ellukutsumine. 1920. aastal loodi 
kolm eraldi kooli – 20. aprillil suurtükiväekool ning 
20. mail ratsaväe- ja jalaväekool. Detsembris ühen-
dati need õppeasutused Alam-Ohvitseride Kooliks. 
Nii sai alguse institutsionaalne allohvitserihariduse 
andmine Eesti relvajõududes ning seda traditsiooni 
hoiame tänaseni. 

Rahuaja väljaõpe on väärt eraldi artiklit ja seega ta-
sub pigem mõtestada, mis rolli on kandnud allohvitser. 
Väärib esiletõstmist, et Eesti kaitseväes on vanem-
allohvitseride tähtsust alati oluliseks peetud. Siiski 
leidub kohti, kus saaks paremini. Üks oluline aspekt on 
see, et mälestuste jäädvustamine on muutunud täna-
päeval harvemaks, ja nii ka vanemallohvitseride mäles-
tuste. Seega tasub Kaitseväes teeninud allohvitseridel, 
kes soovivad toimunut jäädvustada, seda kindlasti teha. 
See on justkui õppematerjal tulevastele põlvkondadele 
ning võib aidata neil orientiire sättida. 

V I I T E D
1 Kapten Irv sõjamehena 1935. – Waba Maa, nr 299, 19. detsember, lk 8. https://

dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19351219.1.9 (16.05.2022). 
2 VR – Eesti Vabariigi teenetemärk Vabaduse Rist
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MÕISTE, TERMINI JA 
SÕJANDUSTERMINOLOOGIA 
TÖÖRÜHMAGA 
eestikeelse riigikaitse eest! 

Küllap tabas tähelepanelik lugeja pealkirjast vihje ajakirja 1. numbris 
ilmunud artiklile, mis andis ülevaate riigikaitsevaldkonna termini-
tööst alates aastast 2018. Samuti puudutasin riigikaitseterminite 
andmebaasi Militerm ja selle korrastamise rõõme-muresid.1 Siinne 
kirjatükk ongi nimetatud käsitluse mõtteline jätk. 

eekord peatun veidi pikemalt aspektidel, 
mille kohta on seoses sõjandustermi-
noloogia töörühma (edaspidi termini-
töörühm, töörühm) tegevusega vahe-
peal enam küsitud ja mis näivad seetõttu 

väärivat eraldi tähelepanu. Juttu tuleb töörühma 
koosseisust, liikmete rollist ja valiku põhimõtteist ning 
roteerumisega kaasnevatest mõttekohtadest. Esmalt 
aga puudutan põgusalt erialakeele arendamise2 paari 
alustala, mida tuleb mis tahes terminiküsimustest kõ-
neldes silmas pidada. 

TERMINIARENDUS KUI VOOT-RING

Terminiarenduse ja -probleemidega seostub töörüh-
ma tegevuse üks põhimärksõnu: vajaduspõhisus. See 
tähendab, et töö sisend lähtub reaalsest erialasest va-
jadusest, nt õppematerjalide, õigusaktide jt riigikaitse 
seisukohast tähtsate dokumentide loomine või uuen-
damine. Teemat käsitlesin ajakirja avanumbris, mistap 
sel siinkohal pikemalt ei peatu. Teiseks vajab eraldi 

esiletõstmist, et terminiküsimus või -probleem ei tä-
henda kunagi vaid termini vormi puudutavaid otsuseid. 
Öeldu on tähtis punkt. Inimesed, kes ei ole valdkonna-
ga põhjalikumalt kokku puutunud, kalduvad erialakee-
le arendamist võrdsustama kuidas-see-termin-eesti- 
keeles-on-küsimusega. Piltlikult öeldes oleks see  
samasugune kitsendus nagu eeldada, et kiirabitöötaja 
ülesanne on vaid haavu siduda. Metafoorselt jätkates: 
terminiotsuste langetamine on pelgalt jäämäe vee-
pealne osa. 

Terminiprobleemidest kõneldes tuleb luubi alla 
võtta lai küsimusspekter alates mõistete3 ehk tä-
henduste selgitamisest, mõistevälja ja mõisteseoste 
kaardistamisest, mõistete defineerimisest, võimali-
ke terminivariantide sobivuse hindamisest kuni op-
timaalsete eestikeelsete terminite väljaselgitamise 
ja nende vahekorra selgeksmõtlemiseni. Olen seda 
protsessi võrrelnud sõjanduses tuntud VOOT-ringi-
ga4. Erialakeele arendamisel on tähtsaim süüvimine 
tähendustasandisse ehk mõistetesse ja mõisteseos-
tesse. Alles siis, kui tähendustasand klaar, saab kõ-
nelda mõisteselgituste-definitsioonide koostamisest 
ja pärast nimetatud etappide läbimist optimaalsete 
omakeelsete terminite paikapanekust. Sageli on nii, 
et tähendustasandisse süvenedes laieneb probleemi-
ring ja ilmneb, et isegi kaks sama eriala tippspetsialisti  

REET HENDRIKSON, PhD
juhtivterminoloog
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võivad saada mõiste(süsteemi)st erineval moel aru. 
Veel enam: et ka olemasolevad, sh NATO allikad, ei 
anna ühest vastust. 

Siit ka põhjus, miks olen rõhutanud, et erialakeel 
on eeskätt eriala ja alles seejärel keel. Selline ütlus 
sisaldab paradoksi: eesti keeles kannab sõna põhi-
tähendust viimane ehk põhisõna, siinsel juhul keel. Nii 
väljendudes tahan rõhutada, et erialakeele arendami-
sel peab olema määrav erialane vajadus, mis teenib 
erialainimese mõttetäpsuse huve. Keel peab olema 
erialase mõtte teenistuses, mitte vastupidi nagu näi-
teks ilukirjanduses, kus keelel on eeskätt esteetiline 
ja enesele osutav roll. Hoopis iseküsimus on, kuidas 
määratleda erialast vajadust, sest eriala tippspetsia-
listidki võivad saada viimasest erineval moel aru, ent 
see on juba täiesti omaette teema.

LÄVIISIKUD KUI TERMINITÖÖRÜHMA KESE, MÕISTUS 
JA HING

Töörühma põhikoosseisu moodustavad erialade 
esindajad, keda olen nimetanud läviisikuteks. Nende 
esma roll on edastada töörühmale oma erialal tekki-
vaid terminiprobleeme ning vahendada kolleegidele 
teavet terminiarenduse tulemuste ja töörühma tege-
vuse kohta. Teavitustöö on vahetult seotud eriala esin-
daja ametikoha ja teenistusülesannetega. See hõlmab 
mh terminiotsuste levitamist ja terminiteabe jagamist 
õppetöö käigus, õppematerjale ja dokumente koosta-
des jne. Nii ei ole teavitustöö õigupoolest lisaülesanne, 
vaid igapäevatöö loomulik osa – niivõrd, kuivõrd käivad 
kokku keel ja erialasuhtlus. 

Täpne olles on läviisikuil veel üks tähtis funktsioon: 
kaasata terminiarendusse ja otsuste langetamisse ka 
kolleege. Kuidas see toimib? Töörühm sai kokku pan-
dud põhimõttel, et esindatud oleks kolm väeliiki, sh 
maaväe peamised relvaliigid, Kaitseväe Akadeemia 
(KVA) taktika õppetool ja Kaitseliit. Koos töörühma juhi 
ja spetsialistiga on liikmeid 15. Kuna püsiliikmete hul-
ka pole erinevail põhjusil otstarbekas suurendada, toi-
mitakse nn alamvõrgustike põhimõttel. Erialade esin-
dajad moodustavad enda ümber omakorda püsivama 
või vähem püsiva, sama eriala ekspertidest koosneva 
võrgustiku, kellega arutatakse keerukamad-spetsiifi-
lisemad teemad läbi. Püsivad, fikseeritud liikmeskon-
naga alamvõrgustikud oleme nüüdseks moodustanud 
õhu- ja mereväele kui väeliikidele, kellel on töörühmas 
vaid üks esindaja. 

Lisaeksperte kaasatakse võimalikult sageli  
termini nõupidamistele, sh SharePointi keskkonnas 
toimuvatesse foorumiaruteludesse. Töörühmaväliste 
ekspertide poole pöördutakse ka juhul, kui arutelud puu-
dutavad erialasid, millel ei ole töörühmas otsest esin-
dajat. Nii toimisime viimati nt sõjaõiguse mõistetega,  

mis vajasid Militermis ülevaatamist (ingl combatant, 
non-combatant, civilian jt) ning millega seoses kon-
sulteerisime ala tippspetsialistide ehk René Värgi ja 
mjr Leenu Orgiga. Töörühmaväliseid eksperte kaasates 
on võimalik saada otsustele laiem kandepind ja vähen-
dada võimalust, et mõne tähtsa aspektiga on arutelu-
del arvestamata jäetud. Mis pea sama tähtis: sel moel 
suureneb erialainimeste kaasatus- ja omanikutunne. 
Need on otsuste levimisel ja juurdumisel-juurutamisel 
tegurid, mida ei saa alahinnata. 

KES TERMINITÖÖRÜHMA KUULUVAD JA KES ON MEIE 
PEAMISED TOETAJAD? 

Töörühma näol on tegu väärika kollektiiviga, mistõttu 
nimetagem siinkohal meeskonnaliikmed nimeliselt. 
Nii saab lugeja teada, kellele oma eriala terminitööga 
seoses tänulik olla, ent sedagi, kes on just tema erialal 
läviisik ja kelle poole vajadusel pöörduda. 

Mõistagi on jätkuvalt võimalik kirjutada otse siin-
kirjutajale või saata päring Sõnaveebi tagasisidelingi 
kaudu. Viimasel juhul tuleb arvestada mõningase aja-
kuluga, sest sel moel laekunud küsimused lähevad es-
malt Eesti Keele Instituudi üldisse päringuvoogu, kust 
sealne administraator need edasi suunab. 

Meie teenekamad koosseisuvälised toetajad on 
olnud kol (res) Aarne Ermus, kol-ltn Riivo Piirson, kol-
ltn Jaan Kessel, mjr Rene Toomse, mjr Lauri Kiviloo jt. 
Lisaks pikaajalistele välisekspertidele tuleb siinkohal 
esile tõsta töörühma endisi liikmeid, kes on roteerumi-
se tõttu teatepulga edasi andnud, ent siiski jätkanud 
töörühma toetamist. Siin olgu nimetatud brig-kin 

TERMINITÖÖRÜHMA LIIKMED SEISUGA 
APRILL 2022

 kol-ltn Tarvo Luga (jalavägi; Viru jalaväepataljon)
 kol-ltn Priit Heinloo (pioneerindus, pioneeri-

inspektor)
 kol-ltn (res) Raivo Lumiste (Kaitseliit)
 kol-ltn Kaido Kivistik (jalavägi, Kaitseliit)
 kol-ltn Martti Lapsanit (küberväejuhatus)
 mjr Kaimo Jürnas (õhutõrje; KVPS)
 mjr Mattias Puusepp (jalavägi; KVA taktika õppe-

tooli lektor)
 mjr Jaanus Jürgenstein (logistika; logistikakooli 

ülem) 
 mjr Ivo Peets (jalavägi; KVA)
 kpt-mjr Deniss Tulin (merevägi; KVA)
 kpt Karmo Kiilmann (suurtükivägi; KVPS)
 ltn Madli Pärnik (õhuvägi; õhuväe staap)
 Meelis Loik (erioperatsioonide väejuhatus)

 T Ö Ö R Ü H M
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Riho Ühtegi, kol-ltn Kaarel Mäesalu ja kpt-mjr Taavi 
Urb. Roteerumine on töörühma toonud suurepäraste 
terminitöö-eeldustega ja motiveeritud spetsialiste. 
Nii on meiega liitunud teiste seas nt Mattias Puusepp, 
Kaimo Jürnas, Raivo Lumiste ja Karmo Kiilmann.

Eraldi väärivad äramärkimist kolleegid, kes on 
olnud töörühmas alates selle ellukutsumisest ning 
kel on lisaks sisemisele motivatsioonile ja rikkalikule 
teadmispagasile ka märkimisväärne ajalooline mälu: 
Tarvo Luga, Priit Heinloo ja Kaido Kivistik. Töörühma 
juhina on siinkirjutajal rõõm tõdeda, kuivõrd tuleb 
termini arenduses kasuks varasem kogemus: osale-
mine termini arenduses Kaitseministeeriumi termini-
komisjoni liikmena (nt endine õhuväe esindaja mjr 
Klaus-Jürgen Kaivo ja endine mereväe esindaja Taa-
vi Urb) või KVA-s kaitstud terminoloogiateemalise 
magistritöö autorina (nt Kaimo Jürnas). Ilmselgelt 
annavad erialakeele arendamisel suure eelise nii 
keskastme kursuse läbimine kui ka missioonikogemus. 

ROTEERUMINE – MURE JA RÕÕM KÄSIKÄES

Kaitseväelaste roteerumine on töörühma jaoks üht-
aegu väljakutse ja võimalus. Uue sobiva inimese leid-
mine juba kogenud, terminitöö loogikat mõistva ja 
ajaloolise mäluga liikme asemele ei pruugi olla kerge –  
eriti arvestades asjaolu, et piisava teadmispagasi ja 
silmaringiga ohvitseridel on ametikohast johtuvalt 
ohtrasti teisi teenistusülesandeid. Samas teenib liik-
mete järkjärguline vahetumine terminitöö lõppetapi 
ehk terminiteabe levitamise huve. Mida enam inimesi 
on terminiarendusega lähemalt kokku puutunud, seda 
suurem on terminiteadlikkus ja tõenäosus, et uute  
õppematerjalide-dokumentide loomisel ja õppetöös 
kasutatakse ühtseid termineid. Mis peamine: tõenäo-
sus, et erialakeeles kirjutatu-kõneldu on ühtselt mõis-
tetav ega nõua tõlgendamisel lisaajakulu ja -energiat. 

Olen mitmes kirjutises nimetanud, et mitte iga-
üks – isegi oma eriala väga hea asjatundjana – ei 
pruugi olla terminitööks sobilikem inimene. Lisaks 
laiale silmaringile on tähtis avatus dialoogile, võime 
oma teadmistes kahelda ja julgus tunnistada iseen-
da ekslikkust, suutlikkus jõuda koos uute teadmis-
teni. Teine, vähemalt sama vajalik tahk on sisemine 
motivatsioon ja huvi valdkonna vastu. Just viimane 
kipub osutuma kriitiliseks teguriks: kui huvi napib, 
ei jagu teiste pakiliste teenistuskohustuste kõrvalt 
aega-energiat. Sisemise motivatsiooniga on lahu-
tamatult seotud laiema pildi taju: arusaam tehtava 
vajalikkusest, ent ka julgus võtta vastutus. Töörühm 
langetab otsused konsensuslikult ja langetatud ot-
suste eest vastutab kogu töörühm. Sestap on iga 
liikme ülesanne olla tehtavaga kursis ja avaldada ar-
vamust ka juhul, kui koosolekul pole olnud võimalik 

osaleda. Siin on suureks toeks SharePointi töökesk-
kond, kus paiknevad lisaks foorumile ka arutatud ja 
arutlemisele tulevate mõistete loendid koos kom-
mentaaride lisamise võimalusega.

Teisalt annab terminiarenduses osalemine suure 
eelise õppematerjalide-dokumentide koostamisel, 
õppejõu rollis ja õigupoolest mis tahes teiste eriala-
teadmisi nõudvate teenistusülesannete täitmisel. 
Kavalamad-nutikamad on tähele pannud, et termini-
arendus aitab märkimisväärselt kaasa erialatead-
miste täienemisele-laiendamisele. Mõistete – sh sa-
geli eriala tüvimõistete – vahekorra paikapanekuks ja 
mõisteselgituste loomiseks on vaja süüvida teemas-
se tihtipeale veel enam, kui seda on nõudnud senine 
karjäär.

LÕPPSÕNA ASEMEL

Erialakeele arendamisel on võtmetähtsus oskusel 
hoida tasakaalu muutuste-muutmisvajaduste ja sta-
biilsuse ehk juurdumuse, harjumuse, tavade vahel. 
Ajalugu on näidanud, et terminiarenduses ei toimi ei 
äärmuslik uuenduslikkus ega klammerdumine eilses-
se. Viimane ei toimi juba seetõttu, et maailm on pidevas 
muutumises. Seetõttu ei olegi erialakeelel õigu poolest 
muud võimalust kui muutustega arvestada –  
vastasel korral tuleb kõnelda valdkonna kaotusest. 
Filo loogias mõistetakse valdkonnakaotuse all olukor-
da, kus mingis elusfääris või erialal loobutakse oma-
keelsest väljendusviisist ja minnakse üle võõrkeelele. 
Erialakeele arendamisel peaks märksõnaks olema 
mõistlik muutumine või konservatiivne progressiiv-
sus: arvestada tuleb ühtaegu erialainimeste vajadusi 
ja erialakeele täpsustaotlust, olemasolevat süsteemi 
(sh keelesüsteemi ja -loogikat) ning reaalsuse muu-
tumist. Kõik see on võimalik vaid järjepideva töö tule-
musena – erialakeel ei saa kunagi valmis! – ja tihedas 
koostöös kasutajatest erialainimestega. 

 V I I T E D
1 Hendrikson, Reet 2021. Verba Militaris ehk mõiste ja terminiga eestikeelse 

sõjateaduse eest! – Academia Militaris, nr 1, lk 60–62.
2 Termineid erialakeele arendamine ja terminiarendus on tavaks kasutada  

samatähenduslikena. Ehkki teoreetiliselt on võimalik neid eristada (erialakeel 
kui laiem mõiste, mis hõlmab peale sõnatasandi ka nt erialasuhtlusele oma-
seid lausekonstruktsioone), on erialakeele arendamise siht ja objekt siiski kõik 
see, mis puudutab termineid, teisisõnu terminiarendus.

3 Terminoloogia alustala on vajadus eristada mõistet ja terminit ning saada 
aru nende lahushoidmise mõttest. Lihtsustatult öeldes on mõiste termini 
tähendus (mõtlemisüksus), termin mõiste keeleline kuju (tähejärjend ehk 
keele üksus). Kalduvusest samastada tähendus- ja keeletasandit tulenevadki 
peamised terminoloogilised möödalaskmised. Sellest vt nt Hendrikson, Reet 
2018. Kas sõjasõna sünnib sõtta? Erialakeele tõhusus sõjandusterminoloogia 
näitel. Doktoritöö. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 18–22.

4 VOOT-ring (ingl OODA loop) ehk vaatle-orienteeri-otsusta-tegutse-ring, tun-
tud ka boydi tsüklina, on otsustusmudel, mis jagab otsuse langetamise nelja 
etappi ja toetab sel moel otsuse vastuvõtmist. Terminiarendusest ja mõistete 
defineerimisest kui VOOT-ringi läbimisest kõnelesin 2021. aastal KVA-s toimu-
nud, kõrgkoolide õppejõududele-teadustöötajatele suunatud terminipäevakul 
„Defineerides mõistet“.
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Iga õpinguid alustav 
kadett ja kuulaja 
SAAB KINGITUSEKS 
RAAMATUD

Juba 1933. aastal ilmunud raamatus „Ohvitser“ (autor J. Sepp)1, mis 
annab igapäevaeluks juhiseid, et tõsta „oma isiku väärtus tasemeni, 
mis teeb tema vastuvõetavaks ohvitserkonna liikmeks“, kirjeldatakse 
ohvitseri isikliku raamatukogu rolli enesearengus. Tuuakse esile, et 
„raamatukogu peab kujunema nõuandjaks, kelle poole pöördutakse 
kutsealaste küsimuste lahendamisel ja ühtlasi sõbralikuks kaas-
vestlejaks, kellega arutellakse küsimusi kõikidelt huvialadelt“. 

MARII-LIIS TULK 
uuringuassistent

hvitseri väärtuspildi ja silmaringi kujun-
damise nimel on Kaitseväe Akadeemia 
otsustanud panustada iga õpinguid 
alustava kadeti ja kuulaja isikliku raa-
matukogu loomisesse. Alates tänavuse 

aasta sügisest saab iga õpinguid alustav kadett ja 
keskastmekuulaja kingituseks valiku raamatuid.

RAAMATUD OHVITSERIDE VÄÄRTUSPILDI 
KUJUNDAJANA

Selleks, et valida välja kõige asjakohasemad kinkeraa-
matud, tegi Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute 

osakond aasta alguses õppejõudude ja õppurite seas 
küsitlusuuringu. Uuringus selgitati välja tähtsamad 
sõjandusteooria raamatud, mida kasutatakse õppe-
töös ja mida peetakse oluliseks ohvitseride väärtus-
pildi kujundamisel. Uuringu tulemusel selgus, et õppe-
jõudude ja õppurite enim hinnatud teosed on Carl von 
Clausewitzi „Sõjast“ ning Erwin Rommeli „Jalavägi 
ründab. Elamus ja kogemus“. 

Carl von Clausewitzi, Preisimaa kindralmajori ja 
teoreetiku teos on pandud kirja 19. sajandil, kuid sel-
lel on olnud praeguseni suur mõju sõjalise strateegia 
kujundajana. Samuti peavad Clausewitzi oma suuri-
maks mõjutajaks meie õppejõud ja õppurid. Uuringus 
tuli välja, et ta on õppetöö läbiviimisel enim kasutatud 
autor ning tema teost soovitatakse igale ohvitseri-
le. Võimalusel soovitavad õppejõud lugeda raamatut 
„Sõjast“ saksa („Vom Kriege“) või inglise keeles („On 
War“). 
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 V I I D E
1 Sepp, J. 1933. Ohvitser. Joh. Pals’i kirjastus Tallinnas.

/---/ loovad pildi modernse operatsioonikuns-
ti ja sõjalise strateegia kujunemisest. Paljud 
nende postulaadid kestavad ka tänapäeval. – 
Õppejõud teosest „Sõjast“

Erwin Rommel kirjeldab teoses „Jalavägi ründab“ 
oma kogemusi ja elamusi jalaväeohvitserina Esimeses 
maailmasõjas. Teost hinnatakse olulise õpperaama-
tuna, mida kinnitavad uuringus osalejad. Ülekaalukalt 
peavad õppejõud Rommeli teost ohvitseri väärtuspildi 
kujundajaks ning samuti peavad teosest lugu õppurid, 
soovitades seda kaasõpilastele. 

I maailmasõja käigus toimunud sündmuste ja 
lahingute hea vaatenurk, mis on tulnud intelli-
gentse inimese vaatenurgast (rohelises mõt-
tes väga intelligentne). – Õppur teosest „Jala-
vägi ründab. Elamus ja kogemus“

Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur 
Karus on lisanud omalt poolt väärtteoste nimekirja, 
mida iga ohvitser peaks lugema, Väinö Linna raamatu 
„Sõjaromaan“. Soome kirjanduse ühes populaarsemas 
teoses räägib autor ausalt ja ilustamata sõduri elust, 
kus iga päev on täis võitlust ja hirmu, kuid teosest ei 
puudu ka sangarlikud momendid. 

Väino Linna „Sõjaromaan“ annab meie tule-
vastele juhtidele väga hea ülevaate sõduriga 
sõjas toimuvast, aga ka üksuse dünaamikast 
ja erinevate juhtide efektiivsusest. Tänu kul-
tuurilisele lähedusele on eestlastel lihtne end 
raamatu kangelaste ja antikangelastega sa-
mastada. – Kaitseväe Akadeemia ülem brig-
kin Vahur Karus raamatust „Sõjaromaan“

TEOSTE VALIK KINKERAAMATUTEKS

Lisaks kolmele nimetatud teosele käis uuringust läbi 
veel üle saja teose, mis viitab õppejõudude ja õppurite 
väga heale lugemusele ja laiale silmaringile. Populaar-
semate teoste seas leidusid veel näiteks Sun Zi „Sõja-
kunst“ ning Sun Zi ja Sun bini „Sõja seadused“, William 
S. Lindi „Manööversõjapidamise käsiraamat“, Ro-
bert R. Leonhardi „Manööversõja kunst“, Peter Pareti 

„Nüüdisaegse strateegia kujundajad“, Nikolai Reegi 
„Sõjateaduslik testament“ ning Jocko Willinki teo-
sed. Kokkuvõttes peavad nii õppejõud kui ka õppurid 
raamatute lugemisel oluliseks silmaringi laiendamist 
ning väärtuspildi kujundamist, öeldes, et sõjaajalugu 
on justkui baas tulevikusõjaks valmistumisel.

Kinkeraamatute valikul seab aga piirangud nende 
saadavus, kuna uuringus esile kerkinud klassikalised 
teosed on läbi müüdud. Juba on Kaitseväe raamatu-
kogu võtnud ühendust kirjastustega, et valik nendest 
teostest saaks siiski 2022. aasta sügiseks meie tu-
levaste ohvitseride isiklikku raamatukogu täiendama. 
Küll aga võib iga siinse ajakirja lugeja leida nimetatud 
raamatute hulgast meelepärase teose ning laenata 
selle endale raamatukogust.

TULEVIKUVALDKONNAD ÕPPETÖÖS

Heites pilgu tulevikku ja tulevikuraamatukokku, küsiti 
uuringus õppejõududelt sedagi, millised võiksid olla 
kümne-kahekümne aasta pärast olulised tuleviku-
valdkonnad ja arengusuunad, mida kadettidele ja kuu-
lajatele õpetama hakata. Õppejõud jagasid palju huvi-
tavaid mõtteid, toon siinkohal välja peamised. Kõige 
tähtsamaks valdkonnaks peetakse tehnoloogiat, mida 
tuleb õppida kasutama parimal viisil. Rõhutati tehis-
intellekti olulisust, vajadust osata sellega koostööd 
teha ja õppida ühtlasi selle vastu töötama. Kindlasti 
ei tohi mööda vaadata ohvitseride tervise olulisusest, 
uuringus toodi peamiselt esile vaimse tervisega seo-
tud teemad. Tähelepanu tuleb pöörata posttraumaa-
tilisele stressihäirele, psühholoogilise abi otsimisele 
ning teadlikkusele sotsiaalteenustest. Õppejõud pea-
vad tähtsaks õpetada sõjapidamise aluseid ja jätkata 
praeguste teadmiste edasiandmist. Psühholoogia, 
analüüsivõime, kriitiline mõtlemine ja probleemide la-
hendamine – need aegumatud teemad on vajalikud ka 
sõjapidamises.

Nimekiri uuringus läbi käinud raamatutest on esitatud 
aruandes, millega on võimalik tutvuda Kaitseminis-
teeriumi valitsemisala teadusportaalis.
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OHVITSER loeb
Lugemine peaks olema oluline osa ohvitseri identiteedist ja võiks olla 
kujunenud harjumuseks. Alljärgnevalt tõstan esile mõned raamatud, 
mida olen lugenud ja teistelegi soovitan. Minu soovitusnimekirja ei 
sattunud ühtegi otseselt taktikat, sõjalist strateegiat ega juhtimist 
puudutavat teost. Pean ka selliste raamatute lugemist vajalikuks, 
kuid soovitan siin ainult neid, mille lugemine mulle naudingut on 
pakkunud. Edward N. Luttwaki, Robert R. Leonhardi või mõnda muud 
sarnast autorit lugedes olen korduvalt vihastunud, eriti kui tekst ki-
pub meenutama rohkem Arthur Schopenhaueri filosoofilist traktaati 
kui teaduskirjandust. Jäägu need autorid kohustusliku, mitte soovi-
tusliku kirjanduse nimekirja.

Mjr TAAVI LIIAS
taktika õppetooli jalaväerühma grupi ülem-lektor 

 Richard Holloway „Väike 
religiooni ajalugu“  
Religioon on mänginud 
inimkonna ajaloos  
tähtsat rolli. Oleks 
naiivne arvata, et 
tänapäeva ühiskond on 
sekulaarne ja religioonil 
pole riikidevahelises 
suhtluses tähtsust. 
Carl von Clausewitzi 
kolmainsuses rahvas, 
valitsus ja relvajõud 
on religioon olnud üks 
oluline element, mille alusel vaenupooled üksteisest 
tihti eristuvad. Richard Holloway „Väike religiooni 
ajalugu“ on mõnusalt kerge lugemine neile, kes 
tahaksid saada maailma usunditest põgusa ülevaate. 
Kirjas on miinimumprogramm, mida haritud inimene 
võiks usunditest teada. Raamat jutustab lugusid, 
olulisemaid fragmente ja ühel ajajoonel erinevate 
usundite tekkelugu see ei kajasta. Ehk jääb täielikule 
võhikule seetõttu asi veidi ebaselgeks. Kuid julgen 
raamatut soovitada just selle kerge loetavuse 

pärast. Soovitan täiendada seda raamatut visuaalset 
ülevaadet andva brigitte Dumortier’ „Religioonide 
atlasega“ mis lisab varem loetule ka geograafilise 
mõõtme. Kindlasti on lugejal uute teadmiste 
valguses põnev analüüsida, kui palju konflikte on 
viimasel sajal aastal olnud erinevate usundite 
kokkupuutejoonel.

 Reigo Rosenthali ja Marko 
Tammingu „Sõda pärast 
rahu. Eesti eriteenistuste 
vastasseis Nõukogude 
luure ja põrandaaluste 
kommunistidega 
1920–1924“ 

 Sõjaväelase jaoks algab 
sõjategevus tavaliselt 
siis, kui püss paugub või 
pommid plahvatavad. 
See raamat esitab 
arhiivimaterjalidele 
tuginedes valiku  
Nõukogude Venemaa eriteenistuste 
operatsioonidest, spionaažist, diversioonist ja 
riigipöördekatsetest Vabadussõja-järgsel ajal. 
Raamat näitab ilmekalt, et hoolimata näilisest 
rahust, mida ühiskond naudib, käib sõjaks 
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valmistumine kogu 
aeg. Lõputu võitlus, 
mille eesrindel seisavad 
julgeolekuasutused 
ja sõjaväeluure, ei 
katke hetkekski. 
Sõjajärgsel ajal oli 
sellel rindel langenuid 
rohkem kui praegu, 
kuid meie idanaaber 
on hakanud viimastel 
aastatel jälle tegema 
sarnaseid operatsioone, 
nagu on kirjeldatud 
soovitatud raamatus. Selliste näidetena võib tuua 
Aleksandr Litvinenko mürgitamise 2006. aastal 
Londonis, laskemoonalao õhkimise Tšehhis 2014. 
aastal, Sergei Skripali mürgitamise 2018. aastal 
Salisburys ja Aleksei Navalnõi mürgitamise aastal 
2020. Raamatu läbi lugenuna võite tõdeda, et uus 
pole muud kui hästi unustatud vana. Kui sellest 
850-leheküljelisest raamatust väheks jääb, võite 
jätkata sama mahuka raamatuga samadelt 
ajaloolastelt: „Sõda enne sõda. Nõukogude 
eriteenistuste tegevusest Eestis kuni 1940. 
aastani“.

Gabriel García Márqueze 
„Sada aastat üksildust“ 

 Vähesed raamatud 
suudavad pakkuda 
emotsioone 
mitmekordsel lugemisel. 
Tihti on nii, et mõni 
raamat, mis nooruses 
liigutas, ei paku 
emotsioone hilisemas 
eas ja vastupidi. Teost 
lugesin esimest korda 
tehnikumi lõpukursusel. 
Viimati lugesin paar 
aastat tagasi. Esimese ja viimase lugemise vahele 
on jäänud rohkem kui 20 aastat, kuid ometigi 
peidab lugu nii palju nüansse, et pakub avastamist 
hoolimata vanusest ja elukogemusest. Raamat toob 
lugejani ühe perekonna ning ühe linna arengu ja 
hääbumise. Toob lugejani Columbia meeste ja naiste 

kire revolutsioonilises võitluses ja armastuses. Kõik 
see on vürtsitatud maagia ja müstikaga. Ühes ajas 
ja ruumis kohtuvad tänapäev ja teispoolsus, elavad 
hinged ja surnud. Ühes hetkes on koos äärmuslik 
vaesus ja priiskamise sümbolina ojadena voolav 
vahuvein. Kohtuvad konservatiivne katoliiklus 
ja tülgastust tekitavad stseenid kõrvaltänava 
lõbumajast. Kui teos pole veel teie öökapile jõudnud, 
leidke lugemiseks vaja minevad kaheksa tundi, sest 
see raamat väärib seda aega.

 Christopher Andrew’ 
ja Vassili Mitrohhini 
„Mitrohhini arhiiv I. 
KGB Euroopas ja mujal 
läänemaailmas“ ning 
„Mitrohhini arhiiv II. KGB 
ja maailm“

 Endise Nõukogude Liidu 
välisluure vanemohvitseri 
Vassili Mitrohhini 
Suurbritanniasse 
kaasa viidud KGb 
arhiivimaterjalide põhjal 
koostatud ülevaade 
KGb tegevusest 
Läänes ja Ladina-
Ameerikas aastatel 
1948–1984 näitab 
KGb katseid säilitada ja 
laiendada Nõukogude 
impeeriumit. Raamat 
demonstreerib julma 
võitlust dissidentide 
vastu ja paljastab, 
milliseid mastaapseid 
summasid kulutas 
majandusliku hävingu 
teel olev Nõukogude 
Liit mõjutustegevuseks. Julgeolekuteenistuste 
töötajate arv on viimastel aastakümnetel tublisti 
suurenenud, rääkimata tehnoloogilisest võimest. 
Seetõttu võib oletada, et praegune töömaht ja 
kulutatav ressurss on tollasega võrreldes veelgi 
suurem. Raamat on silmi avav just sellest aspektist, 
kui kõrgel tasemel kogu mäng käib ning kui palju 
tööd ja raha sellele kulub.
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JUHT JA ÕPPEJÕUD ROLLIDE PINGEVÄLJAS

Toimetanud Svetlana Ganina, Aarne Ermus ja Andres Saumets. EMA Occasional 
Papers, 13/2022.
https://www.kvak.ee/occasional-papers/

Esseekogumik on ilmunud Kaitseväe Akadeemia (KVA) seitsmendaks juhtimise 
ja pedagoogika konverentsiks „Juhtimine – väe(s)tamine või umbrohutõrje?“. 
Valdav osa esseedest pärineb KVA 16. keskastmekursuse magistrantidelt ning 
on valminud õppeaine „Juht tänapäeva organisatsioonis ja ühiskonnas“ raames. 
Õppurite esseede kõrval leiab kogumikust ka akadeemia õppejõudude ja teadurite 
kirjutisi. Kõik esseed on olnud konverentsil peetavate ettekannete aluseks.

Kogumikus on käsitletud juhtimise igavikulisi probleeme, eelkõige juhi 
identiteeti, aga ka juhi rollide paljusust ning toimetulekut rollide pingeväljas. 
Väe(s)tamiseks ja umbrohutõrjeks on omad meetodid ja vahendid. Seetõttu 
heidetakse esseedes ka pilk juhi tööriistakasti ning pakutakse või tuletatakse 
meelde meetodeid selle kasutamiseks. Väe(s)tades valesti või vales kohas, võime 
kasvatada endale juhina järelkasvu asemel lämmatavat umbrohtu ehk mürgiseid 
juhte. Liiga hoogne umbrohutõrje võib seevastu anda meile plejaadi passiivseid 
ja kartlikke juhte, kes eelistavad tegutsemise asemel juhitoolil lamaskleda. Iga 
järgmine juhipõlvkond peaks aga olema eelkäijaist parem. Seepärast leiab kogu-
mikust ka tekste, mis on pühendatud nii destruktiivsele ja mürgisele juhtimisele 
kui ka passiivsele juhtimisele ning nende mõjudele. Viimaks vaadeldakse juhti 
ja juhtimist ka juhtimiskeskkonnas, sh juhi ja alluva suhteid, veakultuuri ja juhti 
organisatsioonis. 

Sõjakunst on oluline, seda mõistmata on raskusi lahingu võitmisel. Juhtimis-
kunst on kriitilise tähtsusega – ilma seda mõistmata pole meil kedagi lahingusse 
viia.

SÕJATEADLANE, 18/2021

https://www.kvak.ee/sojateadlane/

Sõjateadlase järjekordset numbrit tutvustades on hea meel tõdeda, et uurijail 
ja kirjutajail on jagunud akadeemias ainest ja tegevust ka pandeemiast tingitud 
kriisiajal. Nõnda leiab siinsest kogumikust läbilõike teemadest, mis toetavad 
võimearendust Kaitseväes, avavad sõjaväeliste juhtide ja ajateenijate väljaõppe 
eri tahkusid, tutvustavad ressursside tõhusamat planeerimist ja uue tehnoloogia 
võimalusi ning analüüsivad infosõja telgitaguseid. Lisaks õpetlikule tagasivaate-
le sõjaajaloo ning sõjandushariduse ja -keele ajalukku on kogumikus avaldatud 
tõlkeartikkel, mis koondab värvikalt Ameerika Ühendriikide õhuväelaste vestlustest 
sündinud juhtimisnõuanded.
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