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ACADEMIA MILITARIS

 T O I M E T A J A  V E E R G

SAATESÕNA 
IVAR JÕESAAR, tegevtoimetaja

Üks Murphy lahinguseadustest ütleb elutargalt, et ükski paraadil hiilanud väeosa pole võitlus-
võimeline, ükski võitluses end tõestanud väeosa pole paraadikõlblik. Ennast kaitsta tuleb tahta 
pidevalt, vajadusel kas või praegu. Mitte kunagi hiljem, kui riigikaitse on kõikides oma keerukus-
astmetes välja ehitatud, moodsalt relvastatud, tsiviiltaristud turvatud ja paraadieelne riviülevaatus 
tehtud. 

Eesti reservarmeele ja NATO osalusele rajatud riigikaitse põhineb rahva tead-
likul kaitsetahtel, koos tegutsema õppinud reservüksuste sisemisest sidemest 
kantud võitlustahtel ning tänapäevastele innovaatilistele ja võitlejate elu 
säästvatele lahendustele tugineval võitlusvõimel. Kõik see eeldab omakorda 
tarka, haritud ja koostöövõimelist juhtimist. Milleks meile kõike seda vaja on, 
ilmestab Ukrainas täiemahulisena lahvatanud sõda, kus üks vana ja väsinud 
impeerium näitab maailmale, kui verine ja kõikehävitav võib olla möödaniku-
igatsusest kantud agoonia.

Tänavu oktoobris täitus üheksakümmend üheksa aastat ajast, kui kõikide 
astmete sõjaväeliste juhtide õpetamine koondati ühendatud õppeasutuste 
alla. Paraku möödus vahepeal pool sajandit ilma sündmuste ja arenguta. Seevastu 
viimasel kahekümne neljal aastal on meie ohvitseri- ja allohvitseriharidus nullist 
taassündinud ning sellest on sirgunud sõjateadust edendav Kaitseväe Aka-
deemia. Kui lisame siia ka Balti Kaitsekolledžil peagi täituva veerandsajandi, 
näeme, et järgmine aasta toob Tartusse Riia mäele koguni kolm tähistamist 
väärivat sündmust: ühe sajanda ja kaks kahekümne viiendat aastapäeva. 
Mis omakorda tähendab, et kõigil, kelle haridustee ja õppejõuna roteerutud 
aastad on seotud Eesti kaitseväelise hariduse ja väljaõppega, on põhjust 
oma arhiivikaste tuulutada ja asuda mälestusi kirjutama. Et uusi nutikaid 
lahendusi loovad ja tarku relvi kasutama õppivad uued põlvkonnad teaksid 
ja rahvas mäletaks.
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Hea lugeja, 
hea kamraad!

a hoiad käes juba neljandat Academia 
Militarise numbrit, mis tähendab, et aja-
kirja ilmumisest on saamas peagi tradit-
sioon. Ilma traditsioonideta on inimkon-
nal raske toimetada, sest need märgivad 

meie väärtust ühiskondlikul skaalal, andes meile pare-
ma arusaamise oma rollist ühiskonnas. Academia Mili-
tarise traditsioon on tõsta esile meie ühist panust Eesti  
ühiskonna toimimisse, aga ka viidata ausalt välja-
kutsetele, mis aitavad meil ühiskonna arengusse pa-
remini panustada. Tuletagem meelde: Kaitseväe ja 
Kaitse väe Akadeemia roll on koolitada ja harida isiksusi, 
kes on igas olukorras ja igal ajahetkel valmis tegema ot-
suseid, vastutama ning haarama initsiatiivi.

Just seepärast tõstan ma selles numbris esile mõ-
ned artiklid, mis mind eriti kõnetasid. Esimene neist on 
küsimustik, kus palusime endistel taktika õppetooli 
ülematel rääkida oma tegevusest. Ajaloolisest taagast 
ja pärandist tingituna on Kaitseväe Akadeemia tuge-
vaim õppetool olnud läbi aegade just taktika õppetool. 
Need ohvitserid on vaieldamatult kujundanud viimase 
veerandsaja aasta jooksul enim meie ohvitserkonna 
arengut. Nende tõekspidamised on vorminud meie 
arusaama kaitseväe tegevusest lahinguväljal ja suu-
resti ka taktikatasandi juhtimises. Ilma nende panuse, 
töö ja tegemisteta ei oleks meil praegu rühmi, kompa-
niisid, pataljone, brigaade ega ka diviisi. Nad on alati 
toetanud meie võimalust teha järgmine arenguhüpe 
ja saada paremaks oma igapäevasest laisast minast.

Teine selline artikkel on persoonilugu kolonel Vahur 
Murulaiust, kes on aidanud Eesti kaitset üles ehitada 
päris algusest peale. Tema ajaloo- ja organisatsiooni-
mälu on väärt osakssaamist, sest see räägib meile 
meist endist. Kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu 

me liigume. Tema teenistus Kalevi üksik-jalaväe-
pataljoni rühma- ja kompaniiülemast ning Kõrgema 
Sõjakooli ülemast kaitseatašeeni oma elu eest võit-
levas Ukrainas annab inspiratsiooni meile kõigile. See 
Kaitse vägi, mida me praegu teenime, kannab tema 
pitserit veel palju aastaid.

Kolmandaks toon esile artiklid meie allohvitseri-
haridusest. Teenimatult on see jäänud aastate jooksul 
ohvitserihariduse varju ja nüüd on viimane aeg see 
varjust välja tuua. Ohvitser saab ehitada oma teenistu-
se turvaliselt üles, toetudes heale allohvitserile. Mitte 
kui alamale või alluvale, vaid kui praktikust teenistus-
kaaslasele, kes võtab enda kanda suure osa sõdurite 
väljaõppest ja heaolust. Minagi olen oma kolmekümne 
aasta jooksul saanud rikkamaks tänu võimekatele al-
lohvitseridele, kes on olnud alati minu kõrval ja panus-
tanud osana minu juhtimismeeskonnast meeskonna 
õnnestumisse.

Neljanda teemana väärib esiletõstmist meie kait-
setahe ja reservvägi. Alles hiljuti leidis nii Kaitseväe 
Akadeemias kui ka laiemalt Kaitseväes aset kaks olu-
list suursündmust: peeti Kaitseväe Akadeemia juhti-
mis- ja pedagoogikakonverents ning riigikaitsejuhtide 
konverents. Kumbki neist aitas mõista, kui palju on 
meil veel vaja iga päev teha selleks, et meie riigikaitse 
oleks tõsiseltvõetav ja võitlusvõimeline. Kaitsetahet 
ja reservväelaste unustuskõverat puudutavad artiklid 
annavad meile mõtlemise pidepunktid, mida me saa-
me oma igapäevateenistuses ära kasutada, et eesti 
sõdur oleks alati hästi välja õpetatud, juhitud ja valmis 
initsiatiivi haarama. Seda kõike selleks, et täita meie 
suurim ülesanne, mis on püstitatud meile Eesti Vaba-
riigi põhiseaduses: tagada eesti rahvuse, keele ja kul-
tuuri säilimine läbi aegade.
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Eelöeldu ei tähenda, et ajakirja teistel artik-
litel oleks vähem kaalu, kuid Kaitseväe Aka-
deemia ülemana on mul alati tahe mõnda 
teemat rohkem esile tõsta. Meie sõja-
meditsiin vajab senisest enam ohvitse-
ride ja allohvitseride kaasarääkimist, 
sest eesti sõdur peab teadma, et tema 
eest hoolitsetakse. Meie matkekeskus 
vajab dialoogi kõigi üksustega, et ta 
suudaks senisest paremini tõhus-
tada väljaõpet brigaadi- ja nüüd ka 
diviisitasemel. Meil on vaja tuge-
vaid praktikuid, kes tahavad pä-
rast pataljoniülemana teenimist 
teha teadust doktorantuuris ning 
aidata luua sel viisil sidusa sõja-
teaduse tegemise magistri- ja baka-
laureusetasemel. Minu rõhuasetus tuleneb 
seekord sellest, et ühiskonna ees kaitsja rolli 
täites peame hoomama alati laiemat konteksti 
ja suutma selgitada seda ka nendele, kelle me 
oleme võtnud enda kaitse alla. Mul on hea 
meel, et saan seda teha koos teiega.

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

Lugupidamisega

Kaitseväe Akadeemia rektor
brigaadikindral Vahur Karus
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KAITSETAHTEST 
VÕITLUSTAHTE JA 
VÕITLUSVÕIMENI. 
Teekond sinna ja tagasi 

Tänavune, kaheksas juhtimis- ja pedagoogikakonverents Kaitseväe 
Akadeemias on keskendatud kaitsetahte teemale. Eelduse teema-
valikuks andis juba kaheksa aastat kestnud Vene-Ukraina sõja eska-
leerumine tänavu veebruaris ning vajadus sõnastada selgemalt Eesti 
ühiskonna tahet olla valmis kaitsma oma riiki.

Res-kol AARNE ERMUS 
juhtimise ja pedagoogika õppetooli juhtimise suuna 
lektor-suunajuht 

Kol-ltn ANTTI VILJASTE 
juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem-lektor 

oraalne komponent on sõjas oluline kui 
mitte määrav tegur võidu saavutami-
seks, on tõdenud nii Carl von Clausewitz 
kui ka Napoleon Bonaparte, aga paljud 
teisedki sõjandusteoreetikud ja -prakti-

kud enne ja pärast neid. Heal lapsel on mitu nime. Nii 
on ka seda tegurit nimetatud küll võitlusvõime moraal-
seks komponendiks, võitlustahteks, võitlusmoraaliks, 
angloameerika keeleruumis ka will to fi ght, fi ghting mo-
rale. Taasiseseisvunud Eestis oleme rääkinud Põhja-
maade eeskujul pigem kaitsetahtest, rõhutades sellega 

agressiivsete püüdluste puudumist, aga võib-
olla ka püüdest hoiduda idanaabrit liigselt ärritamast. 
Nimede mitmekesisuse taga on ka kontseptsioonide ja 
arusaamade paljusus. Paradoksaalsel kombel pole ei 
teadlaste ega ka praktikute seas tänini täielikku üks-
meelt selle miski sisus ega ka mõõtmises. Ühes võib 
aga kindel olla: kui see miski ühiskonnal või üksusel 
puudub, siis puudub ka ühiskonnal vastupanuvõime ja 
üksustel võitlusvõime.

KAITSETAHTE MÕTESTAMINE SÕJA TAUSTAL

Eestis on uuritud ühiskonna kaitsetahet Kaitse-
ministeeriumi eestvedamisel järjepidevalt alates 
2001. aastast. Kodanike teadlikkuse ja kaitsetahte 
suurendamine riigikaitse vallas oli kandvamaid põhju-
si, miks taasiseseisvumise järel hakati Eesti haridus-
süsteemis õpetama vabatahtlikku riigikaitseõpetust. 
Ühiskonna kaitsetahte olulisusele ja selle mõistmi-
sele viitab ka Kaitseväe juhataja 2020. aasta käsk-
kirjaga nr 444K algatatud operatsioon „Kaitsetahe“, 
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mis on loodud kujundama ajateenijates ja reserv-
väelastes, kuid seeläbi ka ühiskonnas positiivsemat 
suhtumist sõjalisse riigikaitsesse. See operatsioon 
on ärgitanud ka kaitseväelasi mõtlema sellele, mis 
on kaitsetahe, kuidas seda kujundada ning mida 
saab Kaitsevägi ühiskonna kaitsetahte mõjutamiseks 
teha ja mida peab tegema. Ei ole ju Kaitseväes har-
vad tõekspidamised, et kaitsetahe on midagi, millega 
ühiskond peab ise tegelema. Kui perekond ja kool ei 
ole noorel inimesel õigeid hoiakuid kujundanud, ei 
saa Kaitsevägi seda kuidagi enam muuta või mõjuta-
da. See on pannud ühtlasi mõtlema, kas lisaks ühis-
konna kaitsetahtele laiemalt vajaks tähelepanu ka 
üksuste võitlustahe.

Venemaa ja Ukraina vahelise sõja ägenemine tä-
navu veebruaris koos selle erinevate kõrvalmõjude-
ga on toonud kaitse- ja võitlustahte teema uuesti ka 
laiema avalikkuse huviorbiiti. Vene ja Ukraina üksuste 
väga erinev võitlustahe on äratuntav ka uudiseid vaid 
pealiskaudselt lugevale inimesele. Maailma ühel suu-
remal armeel tekkisid silmanähtavad probleemid, kui 

Ukraina inimeste kaitsetahe oli uuringute järgi selle 
aasta märtsis suurenenud tasemele 80%.

Seetõttu on loomulik, et Kaitseväe Akadeemia ka-
heksas juhtimis- ja pedagoogikakonverents 9. ja 10. 
novembril oli pühendatud kaitsetahtele. Konverentsil 
leidsid käsitlust nii terminoloogiaga seotud problee-
mid, ühiskonna kaitsetahte arendamine ja mõõtmine 
laiapindse riigikaitse kontekstis kui ka üksuste võitlus-
tahe ja sellega seotud muutujad. Konverentsi korral-
dajate eesmärk oli tuua kokku teadlased, kaitseväe-
lased, ministeeriumide, ametkondade ja huvigruppide 
esindajad, et saada ülevaade hetkeolukorrast ning 
arutleda võimalikke tulevikuarendusi terminoloogia, 
teadusuuringute ja kaitsetahte praktilises kujunda-
mises nii ühiskonnas tervikuna kui ka Kaitseväes kui 
sõjalise riigikaitse eest vastutavas organisatsioonis. 

MILLEST KÄIB JUTT

Esmalt alustame terminitest. Konverentsi ette valmis-
tavatel aruteludel sõjandusterminoloogia töörühma 
liikmetega jõudsime tõdemusele, et käibel terminid 
vajavad täpsustamist ja ajakohastamist. Kaitsetahet 
käsitledes on tegu siiski väga mitmekihilise ja komp-
leksse fenomeniga, mille puhul tuleb eristada ühis-
konna ja üksikisiku, aga ka üksuse ja üksikvõitleja 
tasandit, käsitledes võitlustahet ja võitlusvõimet. Ar-
vesse tuleb võtta ka kultuurilist ja julgeolekupoliitilist 
konteksti, sest näiteks kaitsetahe (ingl will to defend) 
on pigem Eestis ja Põhjamaades (Soome, Rootsi) ka-
sutatav kontseptsioon. Enamik teisi Euroopa riike, aga 
ka Ameerika Ühendriigid, ei erista mõistetena kaitse-
tahet ja võitlustahet. 

Paljuski on see tingitud ka julgeolekuruumide 
ning seda konkreetselt ohustavate tegurite eripärast. 
Põhja maade ja ka Eesti eksistentsiaalsed ohud tulene-
vad peamiselt meie naabri Venemaa agressiivsest käi-
tumisest, kuid näiteks USA julgeolekuhuvid on globaal-
semad ja tavalisele ameeriklasele ehk abstraktsemad. 
Kui lähtuda geopoliitilisest olukorrast ja riigi kaitse 
ülesehitusest ning jätta seejuures kõrvale terrorismi 
ja kuritegevusega seotud probleemid, ei ole tarvis 
enda tegeliku valmiduse üle oma riiki kaitsta väga 
palju mõelda. Relvajõudude tugevust arvestades puu-
dub ka oht, et pärast ebaõnnestunud „erioperatsioo-
ni“ võiks poliitilisel juhtkonnal tekkida soov kuulutada 
välja mobilisatsioon. Samas tuleb aru saada, et oma 
huvide kaitsmine globaalselt tähendab vajadust olla 
valmis aktiivselt võitlema maailma eri piirkondades. 
Siit ka põhjus, miks USA läheneb probleemile pigem 
võitlustahte kui kaitsetahte kaudu. 

Sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika termini-
baasist Militerm leiab siinse artikli keskmes olevatele 
terminitele järgmised selgitused.
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Kalevipoeg: „Tead, Siil, ma mõtlesin, et ei tasu üldse hakata 
laudadega jändama.“
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KAITSETAHE, VÕITLUSTAHE JA VÕITLUSVÕIME
J O O N I S  1

KONTSEPTUAALNE 
KOMPONENT

(thought process)
• sõjapidamisprintsiibid
• doktriin
• manööversõjapidamine
• ülesandekeskne 

juhtimine

Elanikkonna kaitsetahe – 
turvavaip, mille toel või 
sees üksused võitlevad

Üksuste 
võitlustahe

Üksuste 
võitlusvõime

FÜÜSILINE 
KOMPONENT

(the means to fi ght)
• mehitatus
• varustus
• väljaõpe
• tagamine
• arendustöö

MORAALNE KOMPONENT
(the ability to get people 

to fi ght)
• motivatsioon
• väärtused ja 

standardid
• üksuse sidusus
• juhtimine 

(leadership)

Kaitsetahe (will to defend) – üksikisiku ja kogu 
elanikkonna hoiak ja valmisolek panustada oma riigi 
kaitsesse laiapindselt. 

Kaitsetahte mõiste on seotud eeskätt riikliku ja 
kultuurilise konteksti ning indiviidi isikliku hoiakuga. 
Ühiskondlikul tasandil on kaitsetahe seotud eksistent-
siaalse ohuga riigi suveräänsusele.

Võitlustahe (will to fi ght) – üksikisiku ja üksuse 
hoiak ja otsus võidelda või osutada vastupanu.

Võitlusvõime (fi ghting power) – üksuse suutlikkus 
tõhusalt lahinguid pidada ja nendes edu saavutada.1

Usume, et konverentsi ühe tulemusena oleme 
koostöös sõjandusterminoloogia töörühmaga suuteli-
sed neid mõisteid veelgi piiritlema. Defi nitsioonide sõ-
nastamiseks on oluline kirjeldada selgemalt teoreetilist 
konstruktsiooni. Seetõttu kirjeldame alljärgnevalt kait-
setahte, võitlustahte ja võitlusvõime omavahelist seost.

Nagu jooniselt 1 näha, on kaitsetahe, võitlustahe 
ja võitlusvõime kolm tugevalt seotud ning üksteist 
vastastikku mõjutavat, kuid siiski üksteisest eristuvat 

kontseptsiooni. Elanikkonna kaitsetahe on kõike-
hõlmav turvavaip, mille toel on Kaitseväel ja Kaitse-
liidul võimalik edukalt tegutseda nii kriisi-, sõja- kui ka 
rahu ajal. See mõjutab üksuste võitlustahet ja seda-
kaudu ka võitlusvõimet. 

KES HALDAB KAITSETAHET

Kui ajateenija saab ajateenistuses või vabatahtlik 
Kaitseliidu nädalavahetuse väljaõppes negatiivse ko-
gemuse, mõjutab see tema motivatsiooni, kuid kandub 
vestluste käigus üle ka lähikonnale ja sõpradele. See-
tõttu ei pruugi näiteks ajateenija nooremad eakaasla-
sed enam vabatahtlikult ajateenistusse tulla või vaba-
tahtlik väljaõppele naasta. Saadud negatiivne kogemus 
ei mõjuta mitte ainult soovi riigikaitsesse ehk võitlus-
võimesse ja -tahtesse panustada, vaid võib mõjuta-
da ka kodaniku kaitsetahet panustada mis tahes viisil 
laiapindsesse riigikaitsesse, näiteks täites sundkoor-
mise kohustust või muul moel, olgu siis aktiivselt või 
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 J O O N I S  2

Üksuste võitlustahe = ca 3500 ajateenijat aastas + 
26 000 reservväelast + 25 000 Kaitseliidu ja selle 

eriorganisatsioonide liiget
Mõtestatud tegevus riigikaitselaagrites, noorteorganisatsioonides, 

ajateenistus, reservteenistus, ÕK2 ja LÕK3, varustus, tehnika

Skaudid, noorkotkad, 
kodutütred

Ajateenistus, reservtee-
nistus, Naiskodukaitse, 
Kaitseliit, vabatahtlikud

Reservteenistus, Nais-
kodukaitse, Kaitseliit, 

vabatahtlikud
Vabatahtlik riigikaitse

Lasteaed, kool, pere
Riigikaitseõpetus

Pere
Töökoht

Kõrgkool, pere
Töökoht

Riik ja 
ühiskond

Kaitsevägi 
ja Kaitseliit

0 18 30 45 60+ 80

Elanikkonna kaitsetahe = ca 1,3 mln elanikku
Riigi osutatavad teenused, elamisväärne elu

MEESSOOST 
KODANIKUD

passiivselt. Sama kehtib ka vastupidi. Kui kodanikul on 
igapäevaraskuste ja murede tõttu kujunenud riigi ins-
titutsioonide vastu üldiselt negatiivne hoiak, võib tema 
valmidus osaleda sõjalises riigikaitses olla pärsitud. 
Noor inimene, kelle peres või suhtlusringkonnas kogu 
aeg valitsust kirutakse, ei pruugi ajateenistusse tulla või 
hiljem reservteenistuses õppekogunemisele ilmuda.

Ka nendest näidetest ilmneb, kui mitmetasandi-
line on kaitsetahe. Tuleb eristada riigi ja ühiskonna, 
üksikisiku, Kaitseväe kui organisatsiooni, sõjaväeli-
se üksuse, aga ka üksikvõitleja tasandit. Seega on ka 
kaitsetahte kujundamisega otseselt või kaudselt seo-
tud institutsioonide hulk suur: laiapindse riigikaitsega 
seotud ministeeriumid ja nende ametid, haridussüs-
teem lasteaiast kõrgkoolideni välja, aga ka inimese 
sotsiaalne võrgustik, perekond ja tuttavad. 

Joonis 2 illustreerib lihtsustatult kodaniku kokku-
puudet riigikaitsega. Sellest on näha, et Kaitsevägi, 
sh Kaitseliit, puutub kokku ainult teatud hulga koda-
nikega nende kindlal eluetapil, samas kui ühiskonna 
taustsüsteem mõjutab kodanike kaitsetahet terve 
elu, nii enne kui ka pärast aja- ja reservteenistust. 
Kui võrrelda nt arvusid suurusjärgus umbes 50 000  
reservväelast ja kaitseliitlast, millele lisandub igal 
aastal umbes 3500 ajateenijat, ja Eesti elanikkon-
na arvu, mis on umbes 1,33 miljonit, siis on selgelt 
näha, kui väikese osaga elanikkonnast Kaitsevägi ja 
Kaitseliit aktiivselt või aktiivsemalt tegelevad. Tõe  

huvides tuleb märkida, et Kaitseväes väljaõppe saanud 
reserv väelaste hulk on tunduvalt suurem, kuid praegu 
suudame süsteemselt tegelda vaid sõjaaja struktuu-
ri määratud reservväelastega. Selleks, et saavutada 
suurema hulga elanikkonna positiivne kaasatus, peab 
kaitsetahte kujundamine olema laiapindne ning kaa-
sama ka teisi ministeeriume, riigiameteid ja muid hu-
vigruppe era- ja kolmandast sektorist. 

Kuigi meil ei ole praeguseks riiklike institutsioo-
nide vahel selgepiirilist vastutuse jaotust kaitsetahte 
kujundamisel ega ka selget ja ühtset plaani või koor-
dineeritud tegevust selle kujundamisel, võib tõdeda, 
et paljugi juhtub hoolimata meie tegevusest või te-
gevusetusest. Nii on üha rohkem tööandjaid, kes oma 
töötajate osalust igati soodustavad. Nende puhul saab 
rääkida kaitsetahte suurenemisest. Kaitsetahet väl-
jendab tegelikult ka maaomanike valmidus võimalda-
da oma maa kasutamist Kaitseväe õppusteks ja har-
jutusteks. Nii on näiteks Vene-Ukraina sõja valguses 
märgatavalt suurenenud Kaitseliidu kui vabatahtliku 
riigikaitseorganisatsiooniga ühineda soovijate hulk. 
Nende, juba elukogenud inimeste puhul võib tähelda-
da, et kaitsetahe on muutunud võitlustahteks. 

VÕITLUSVÕIME LOOMINE

Kaitseväe üks põhiülesannetest rahuajal on valmis-
tumine riigi sõjaliseks kaitseks. Seda ülesannet 
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täidetakse ajateenistuses sõjaaja üksusi ette val-
mistades ning reservteenistuse ajal nende üksuste 
võitlusvõimet alal hoides. On loogiline, et ülesande 
edukaks täitmiseks keskendub Kaitsevägi eelkõige 
üksuste võitlusvõime loomisele, tugevdamisele ja 
alalhoidmisele. Elanikkonna kaitsetahet saab Kaitse-
vägi kujundada pigem kaudselt. Kuid see ei tähenda, 
et Kaitseväe mõju elanikkonna kaitsetahtele oleks 
väike. Usk oma sõjaväe toimivusse, võitlusvõimesse 
ja -tahtesse on kodanike kaitsetahte kujunemises 
tähtsal kohal. Iga kordaläinud õppus suurendab seda 
usku ja iga purjuspäi autoroolist tabatud kaadri-
kaitseväelane murendab seda. 

Kuid mis on siis võitlusvõime ja võitlustahe, mil-
le arendamine on Kaitseväe igapäevane ülesanne? 
Lähtudes NATO riikides omaks võetud lähenemisest, 
koosneb üksuste võitlusvõime kolmest komponendist: 
kontseptuaalsest, füüsilisest ja moraalsest. Nende 
kolme komponendi koosmõju määrabki üksuse edu-
kuse lahinguväljal. Kontseptuaalne komponent annab 
vastuse küsimusele, kuidas võidelda, füüsiline kom-
ponent küsimusele, mille abil võidelda, ning moraalne 
komponent küsimusele, kas võidelda. Moraalne kom-
ponent seostubki üksuse võitlustahtega. Nende kolme 
komponendi vastastikune mõju vajab eraldi tähelepa-
nu. Uskumus, et üksus sõdib aegunud sõjapidamis-
printsiipide alusel, ning teadmine, et relvad on vanad 
ja laskemoon aegunud või et lahinguväljal puudub 
logistiline toetus, mõjutavad üksuse moraalset kom-
ponenti või siis võitlustahet. Samas võimaldab suur 
võitlus tahe ületada puudujääke üksuse võitlusvõime 
füüsilises või kontseptuaalses komponendis. 

Üksuse võitlustahe sõltub paljudest teguritest. 
Neist peamised on neli tegurit: üksuse liikmete mo-
tiveeritus, ühiste väärtuste ning standardite tunnus-
tamine ja järgimine, üksuse liikmete omavaheline si-
dusus, aga ka sidusus ülemate ja alluvate vahel, ning 
üksuse juhtimise kvaliteet. 

Üksuse võitlustahte mõjutamine, eelkõige üksuse 
sisemise sidususe mõttes, oli Kaitseväe kui organi-
satsiooni eesmärk, kui omal ajal otsustati reservväe 
väljaõppes rakendada üksusepõhist lähenemist. On 
märgatav vahe, kas reservist on võtta väljaõpetatud, 
relvastatud, varustatud ja kokku harjutatud üksused 
või hulk kunagi väljaõppe saanud, kuid ametikoha-
le määramata ja värskendusväljaõpet mitte saanud 
reservväelasi. Seda erinevust väljendab ilmekalt ka 
Venemaa hiljutine mobilisatsioon oma sõjakaotuste 
korvamiseks. 

ÜLEM KÄIB KÕIGE EES

Siit tuleneb ka ülemate ja nende juhtimisviisi kriitiline 
tähtsus üksuse võitlusvõime loomisel. Ülem on see, 

 V I I D E  J A  L Ü H E N D I D
1 Sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas Militerm. https://sona-

veeb.ee/ds/mil (07.11.2022).
2 ÕK – õppekogunemine
3 LÕK – lisaõppekogunemine

kes tutvustab oma grupi liikmeid Kaitseväe ja üksuse 
väärtussüsteemi ning ühiste standarditega. Ülem on 
see, kes loob oma üksuses keskkonna, mis soodustab 
vertikaalse ja horisontaalse sidususe tekkimist. Ülem 
on see, kes isikliku eeskuju ja osalusega, aga ka ergu-
tuste ja karistuste mõtestatud ja seaduspärase kasu-
tamisega ning kvaliteetse väljaõppe võimaldamisega 
kujundab alluvate motivatsiooni. Ülesandekesksuse, 
inimesekesksuse ja väärtuspõhisuse rakendamine 
juhtimispõhimõtetena aitavad juhil selle väljakutsega 
toime tulla. Samas tuleb nende põhimõtete sügava-
mat olemust ka tegelikkuses mõista.

Inimese, nii alluva kui ka ülema mõtestamine po-
sitiivse psühholoogia võtmes on siin määrava tähtsu-
sega. Vaid inimene, olgu ta ülem või alluv, kelle indivi-
duaalset eripära ja huve on tunnustatud, kes saab aru, 
et teda organisatsioonis ka tegelikult väärtustatakse, 
on võimeline mõtestatult panustama ka meeskondli-
ke eesmärkide saavutamisse. Oluline on see, et ükski 
meeskonna liige, olgu ta alama astme juht või alluv, 
reservväelane, Kaitseliidu vabatahtlik või tegevväela-
ne, ei tohi tunda ennast kõrvale jäetu või tõrjutuna. 

Omal kohal on ka nüüdisaegne õpikäsitus. Seda 
on akadeemias viljeletud juba mõnda aega, kuid võik-
sime mõelda sellelegi, et selliseid aktiivõppemeeto-
deid saab otseselt või kaudselt üle kanda ka juhtimis-
se.

Kaitseväe Akadeemia õppekavades võitlustahte 
arendamise teemat eraldi välja toodud ei ole, ja kas 
ongi vaja. Ka teenistuses ei rivista me oma allüksust 
või üksust üles, et teatada: nüüd hakkame teie võitlus-
tahet arendama. Samas on juhtimise, pedagoogika, 
psühholoogia, aga ka taktika valdkonnas paljude tee-
made keskmes võitlusvõime arendamine.

Kaitsetahe ja võitlustahe pole midagi püsivat. 
Selle erinevaid osiseid mõjutavad muutused julge-
olekuolukorras, majanduses, inimeste heaolus, aga 
ka organisatsioonitasandi otsused. Seetõttu tuleb 
nii kaitse- kui ka võitlustahet hoida ja arendada pi-
devalt ja järjekindlalt. Probleemi ei saa lahendada 
projektipõhiselt. Sestap on tarvis, et Kaitseväe ju-
hataja ellukutsutu muutuks heas mõttes rutiiniks 
ja seda väärtustataks pidevalt. Võtmetegur on aga 
suure sisemise põlemisega, teotahteline ja alluvaid 
inspireeriv ülem. Seega peaksime ka käimasoleva 
operatsiooni „Kaitsetahe“ valguses mõtlema rohkem 
sellele, kuidas noortes entusiastlikes juhtides seda 
sisemist põlemist hoida. 
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Teenistuskäik Krimmist Kiievini. 
KOLONEL VAHUR MURULAID – 
KOLM AASTAKÜMMET 
VORMIKANDJANA

Kolonel Vahur Murulaid pani sõjaväevormi esimest korda selga 1987. 
aasta lõpus. Siis algas tema kaks ja pool aastat kestnud sundteenis-
tus toonases Nõukogude mereväes Krimmis. Tema hilisema teenis-
tuse enim tähelepanu pälvinud lähetus lõppes selle aasta augustis 
Kiievis, kus ta oli tegutsenud neli aastat Eesti Vabariigi kaitseatašee-
na ja hoidnud Eesti lippu saatkonnal lehvimas ka kõige ärevama-
tel sõjakuudel möödunud varakevadel. Praegu on kolonel Murulaid 
lähetatud Kaitseväe Akadeemiasse, kus ta jagab oma välisteenistuse 
kogemusi põhikursuse kadettidele ja keskastmekursuse kuulajatele.

IVAR JÕESAAR
tegevtoimetaja

Mis sundis hakkama sõjaväelaseks?
Tahtsin teha midagi iseseisvuse taastanud Eesti riigi 
jaoks. 1991. aasta detsembris läksin esimesele oh-
vitseride kursusele. 1990. aastal olin naasnud kahe ja 
poole aastasest ajateenistusest Nõukogude mereväes 
Krimmis. Plaanisin teenida Eesti kaitseväes viis aastat 
ja minna siis tagasi kas merele, sest olin saanud hari-
duse Tallinna Merekoolist, või panka, kus töötasin tol 
ajal vanemökonomistina.

1992. aasta kevadel jagati kursus pooleks, Põhja- 
Eesti poisid läksid tegema Kosele Kalevi pataljoni ja 
Lõuna-Eesti poisid Meegomäele Kuperjanovi pataljoni.

Kui see viis aastat oli möödas, tahtsin pigem juur-
de õppida kui ära minna. Sel ajal pakuti Eesti kaitse-
väelastele huvitavaid koolitusi. Käisin rühma, kompanii 
ja pataljoni taktika- ning juhtimiskursustel Rootsis Vahur Murulaid lipnikuna 1993. aastal
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ja Taanis. Nende seas ka ellujäämisinstruktori ja ellu-
jäämiskursustel. Sain aru, et tahaksin juurde õppida, 
sest ohvitseride kursuselt sai kiiresti lipnikuks, aga 
mingid teadmised jäid puudu.

Seepärast tulin 1998. aastal Tartusse esimese-
le keskastmekursusele, mille lõpul me pidime saama 
magistrikraadi. Aga et kool oli noor ja esimene akre-
diteerimine veel mägede taga, õppisime nelja aasta 
asemel kolm ja pool. Magistrikraadi ei saanud, „põhi-
kursus pluss“. Kolm sellist kursust tehtigi. Hiljem tulid 
n-ö päris keskastmekursused. 

Õpinguajal olime ka ise põhikursusele instrukto-
rid-koolitajad. Sõjakooli õppustel täitsime sarnaseid 
rolle nagu praegugi: keskaste kompanii- ja pataljoni-
ülema ning põhikursus rühmaülema rolle.

Kuidas karjäär edasi kulges?
Peale ohvitserikursusi teenisin Kalevi üksik-jalaväe-
pataljonis ja läbisin kõik astmed: rühmaülem, kom-
paniiülema abi, kompaniiülem, pataljoni väljaõppe- ja 
operatsiooniosakonna (S3) ohvitser, S3 ülem, lõpuks 
staabiülem. Vahepeal põikasin peale jäägrikriisi Pal-
diskisse Põhja üksik-jalaväekompanii ülemaks. Kalevi 
pataljoni staabiülema ametikohalt tulin keskastme-
kursusele ja pärast seda läksin äsja loodud Scouts-
pataljoni. Suundusin ajateenijate juhtimiselt kutseliste 
sõdurite juhtimisele. See oli tollal teistsugune väljaõpe 
ja väljakutse. Pidi teistmoodi suhtlema ja õpetama. 
Varasem teenistus andis selleks tuge, arvan, et mu 
karjäär kulges üpris loogilist rada pidi. Alates 
2008. aastast teenisin uuesti Tartus, neli ja 
pool aastat Kõrgema Sõjakooli ülemana.

Olin väga pikalt ellujäämisinstruk-
tor. Algul Kalevi pataljonis, siis Scouts-
pataljonis ja hiljem sõjakoolis, kuni mingil 
ajal ajateenijate ellujäämisõpe kaotati. Ka 
keskastmekursuse lõputöö kirjutasin ellu-
jäämisõppest: kuidas see võiks olla paremi-
ni üles ehitatud. Paljudes riikides ei ole see 
eraldi aine, vaid on integreeritud teiste te-
gevustega. Mind huvitas väljaõpe kui selli-
ne ja ma jäingi hiljem väljaõppe juurde, nii 
sõjakoolis kui ka peastaabis. 

Kui veel Erna retki korraldati, olin ka 
nendega tihedalt seotud. Võistlesin ise 
kuuel korral, parim tulemus oli kolmas 
koht. Korra osalesin ka luurevõistlusel 
„Utria dessant“. Hiljem, kui enam ise ei 
võistelnud, aitasin võistkondi ette val-
mistada ja toetasin neid võistlusel. Kui Er-
nal aktiivse osalemise lõpetasin, hakkasin 
käima rohkem matkamas. Praegu käin igal 
aastal mõne Euroopa riigi kõrgeimal mäe-
tipul. Idee tekkis siis, kui olime abikaasaga 

Mont Blanci tipus. Tänavu sügisel võtsime ette retke 
Kreekasse Olümposele. Mulle meeldib looduses viibida 
ja kord nädalas pean metsa saama. 

Mida missioonikogemus annab?
Scoutspataljonis teenides käisin esimest korda mis-
sioonil Iraagis. Olin seal aastatel 2003 ja 2004 rühma-
ülemana, kuigi tegutsesime rohkem kompanii rollis. 
2007. aasta suvel, kui teenisin Kaitseväe Ühenda-
tud Õpeasutustes, käisin uuesti Iraagis. Siis teenisin 
ameeriklaste brigaadi staabis, enam-vähem samas 
piirkonnas Bagdadi ümbruses. Ukraina teenistuse 
lõpp, viimane aasta, kujunes samuti omamoodi mis-
siooniks. 

Iga missioon, ükskõik kui pehme või kõva, annab 
kogemuse tegutseda päris olukorras. Kindlasti ei tä-
henda see sama, mis kaitsta oma kodus oma riiki. Aga 
see annab väga olulise psühholoogilise kogemuse. 
Sa õpid tundma ennast ja sedagi, mismoodi käitu-
da kriisi olukorras või sõjas. Sa võid olla rahuajal kõva 
kutt, käia läbi kakskümmend Ernat või osaleda erine-
vatel õppustel, aga see kõik on mäng. See pole päris. 
Missioonidelt saab ka õpikogemusi, nt mida muuta 
sõduri varustuses või taktikas. Aga kogemuse saami-
ne on minu arust peamine. Õppusel tõstad nupukesi 
kaardil edasi-tagasi, saad teha vigade parandust, teha 
uuesti. Missioonil on need nupud sinu päris sõdu-
rid. See on päris inimeste paigutamine ja lahingusse 

saatmine. Operatsiooni planeerides pead 
arvestama päris tagajärgedega. Andres 
Nuiamäe, minu rühma mees, oli esime-
ne, kes Iraagis surma sai. 

Tulin esimeselt missioonilt tagasi 
aastal 2004, aastal 2005 läksin õppima 
Balti Kaitsekolledžisse kolmandale tase-

mele ja aastal 2006 tulin siia tagasi. 
2007. aastal käisin neli kuud uuel 

missioonil ja 2008. aastal asu-
sin sõjakooli ülemaks. Hakkasin 
kohe õpetama taktika õppe-
toolis sõjaväelisi operatsioone 
nii põhi- kui keskastmekursu-
sele. Kõiki sõjaväelisi tegevusi 
rahuvalvest kuni rahu jõusta-
miseni. Koostasin ainekavad ja 
õpetasin. 

2011. aastal jätkasin teenis-
tust Lõuna kaitseringkonna üle-

mana, teenides sellel ametikohal 
kolm aastat. Viimasel aastal muutus 

Vahur Murulaid Kõrgema Sõjakooli 
ülemana 1. septembril 2010 Tartus 
Raekoja platsilFO
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ringkond reformimise tulemusel brigaadiks. 2014. 
aasta Kevadtormi ajal tegutsesime juba 2. brigaadina. 
Ringkond oli struktuurilt tegelikult suuremgi, sest lisaks 
brigaadi enda allüksustele allus sellele ka viis Kaitseliidu 
malevat. 

2014. aastal läksin USA sõjaväekolledžisse (U.S. 
Army War College)  õppima neljandat taset, stratee-
giat. Kui sealt tagasi tulin, jätkasin teenistust peastaa-
bis J7 ehk väljaõppeosakonna ülemana, olles sellel 
ametikohal kolm aastat.

Kuidas sai USA-s õpitut Eestisse üle kanda?
Ma olen õnnelik, et sain õppida strateegiat just Amee-
rikas. See on minu arust ainuke riik, kes näeb n-ö gloo-
bust tervikuna ja on selle enda geograafiliste väejuha-
tuste vahel ära jaotanud. Seal oli võimalik õppida ja 
aru saada, kuidas käivad asjad strateegiatasandil. Sai 
paremini aru, miks ja kuidas ameeriklased midagi tee-
vad ning kus on nende otsustamispunktid. Meilt õpib 
seal igal aastal üks inimene, see on strateegiatasandi 
õpinguteks väga hea koht. USA-s on viis sellist kooli, 
igal väeliigil oma ja üks üldine Washingtonis.

Minu õppetöö oli põnev ka seetõttu, et valisin  
uurimisteemaks Venemaaga seotud probleemid (sa-
mal ajal hõivas Venemaa Krimmi ja Ida-Ukrainas käis 
sõda) ning osalesin kahes suures uurimisprojektis.

Kui võrrelda Ukraina ja Vene armeed pärast Nõu-
kogude Liidu lagunemist, siis Vene armee arenes rel-
vastuse ja tehnika poolest natukenegi, Ukraina oma 
aga vähem. Nad ei tunnetanud Venemaa poolt nii-
sugust ohtu nagu meie. Ja kui sõda 2014. aastal al-
gas, oli Ukrainal üsna vähe võitlusvõimelisi väeosasid, 
kes olid suutelised lahinguväljal midagi tegema. Ainult 
langevarjurid ja mõned jalaväelased. Sellepärast tek-
kiski neil nii palju vabatahtlike üksusi. Ukraina Krimmis 
asuvast mereväest läks 80% Venemaa poole üle. Sel-
lel ei olnud üht ja ainust põhjust, nad olid uinutatud ja 
paljud tavainimesedki olid väga üllatunud, et Venemaa 
neid üldse ründas. Varasemaid märke Venemaa ag-
ressiooni plaanidest oli, kuid neid ei võetud tõsiselt või 
need lämmatati poliitiliselt.

Kas USA-st oli kaasa võtta teadmisi, mis hiljem 
Kiievis kasulikuks osutusid?
Strateegiatasandil oli vähem sõjalist ja rohkem tsiviil-
teemasid. Sealt saadud teadmised ja kogemus aita-
sid mul Kõjivis1 diplomaadiks saada. Kindlasti toetas 
ka kogu minu endine teenistuskogemus. Teised nn 
tavadiplomaadid õpivad enne diplomaatide koolis. 
Kaitseatašeedel on väikesed sissejuhatavad kursused. 
USA sõjaväekolledžis ei õppinud ainult sõjaväelased, 
pea kolmandik olid tsiviilisikud erinevatest USA amet-
kondadest. See aitas silmaringi laiendada ja sellisest 
suhtlemisest koolis oli hiljem Kõjivis abi.

Kuidas satub ohvitser diplomaadiks?
Nii nagu igale teisele ametikohale. Arenguvestlustel sel-
gub, mida Kaitsevägi sinult ootab ja mida sa ise soovid. 
Vanuse poolest oleksin 2018. aastal võinud ka reservi 
minna, kuid mulle pakuti välisteenistust. Valisin Ukraina – 
nii seal toimuva kui ka vene keele oskuse pärast. Eestil ei 
ole kuigi palju kaitseatašeede ametikohti: ainult üheksa 
kohta meie naabrite ja olulisemate partnerite juures. 

Esimese Eesti kaitseatašeena resideerus Kõjivis 
kolonel Risto Lumi, kes läks sinna 2015. aastal, pärast 
Krimmi ja Donbassi sündmusi. Siis algasid lääneriikide 
toetusprojektid Ukraina sõjaväelastele ja teiste seas 
läksid sinna ka meie erioperaatorid.

Millised on kaitseatašee ülesanded?
Põhiülesanne on info vahetamine ja jagamine, peab 
oskama tutvustada kogu Eesti kaitsevaldkonda, 
Kaitse väge, Kaitseliitu ja ministeeriumi. Samuti tuleb 
tuua samasugust infot Ukraina kohta Eestisse. Riigi-
ti on kaitseatašeede tegevus erinev ja sõltub näiteks 
sellest, kui palju on riikidel kaitsekoostöö projekte. Mu-
jal suheldakse peamiselt kohaliku kaitseministeeriumi 
ja peastaabiga, tehes seda strateegiatasandil. Ukrai-
nas tuli suhelda ka taktikatasandil ja vabatahtlikega, 
samuti nendega, kes tegelevad Ukraina abistamisega. 
Spekter on palju laiem ja töö maht suurem. 

Meil on Ukrainaga projekte mitmel tasandil: mi-
nisteeriumide, peastaapide ja väeliikide vahel, samuti 
vabatahtlike, territoriaalkaitse ning Kaitseliidu vahel. 
Lisaks kaitseatašee kui diplomaadi töö, suhtlemine 
asukohariigi diplomaatilises korpuses. Üsna tihti peab 
teiste riikide diplomaatidele Eestit tutvustama ja selgi-
tama, kes on eestlased. Ka seda, et eesti keel ei sarnane 
vene keelega ja et Nõukogude Venemaa okupeeris meid, 
mitte meie ei liitunud sellega vabatahtlikult, jne. 

Kohati tekitasin endale tööd juurde, üritades luua 
uusi koostöövaldkondi või -projekte. Loomulikult eel-
dab see mõlema poole huvi ning kaitseatašee on see, 
kes huvid ja õiged inimesed kokku viib. 

Kui palju olid Ukraina sõjaväelased selleks ajaks 
avanud oma meeled läänelikule, NATO standarditel 
põhinevale sõjapidamisele, et saada aru, mida üldse 
küsida?
Ukraina sõjaväelaste õppimine partnerriikides ja Uk-
raina üksuste väljaõpe aitab sellele kõvasti kaasa, aga 
see ei tule kergelt. Ukraina peastaap ja ministeerium 
läksid NATO struktuurile üle alles 2021. aasta alguseks. 
Struktuur muudeti lihtsalt, aga arusaamine protse-
duuridest enam nii lihtsalt ei läinud. Võtab aega, kuni 
see teadmine ja oskus tegelikult kohale jõuab. Sõda 
aitab sellele kindlasti kaasa, sest nii Lääne relvaabi 
kui väljaõppeabi tähendab, et lõpuks peab ka tegut-
sema teistmoodi, kui oli harjutud nõukaaja relvade 
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ja relvasüsteemidega. See puudutab ühtlasi tegevuste 
planeerimist ja juhtimist. Mida küsida, seda ütleb sõda 
ise, ja liitlased nõustavad samuti. 

Kogu atašeena töötatud aja ju sõda tegelikult käis?
Sõda Ukrainas algas 2014. aastal, kui Vene väed 
hõivasid Krimmi ja ründasid Ida-Ukrainat. Aktiivne 
sõjategevus vaibus natukene 2016. aastal, kui rinne 
muutus stabiilsemaks. Järgnenud aastatel lahingu-
tegevuse intensiivsus lainetas. Pooltevahelises hallis 
alas tehti aeg-ajalt väikseid sutsakaid, mis lõppesid 
üksuste tagasitõmbumisega Minski leppega määra-
tud joonele. See suhteliselt vaiksem periood lõppes 
tänavu veebruaris, kui Venemaa ründas Ukrainat mit-
mest suunast.

Mismoodi reageerisid ukrainlased Vene poole 
pingete üleskruvimisele, mis oli alanud juba läinud 
aasta sügisel?
Ukraina tegi Vene suurõppuste Zapad, Tsenter, Vostok 
ja Jug ajal oma peegelõppuse Joint Endeavour (Ühi-
ne Jõupingutus) koos Ühendkuningriigi ja USA sõja-
väelastega. See oli läinud aastal teist korda üleriigiline. 
Kohati arvati, et kui venelased piiri taha koondusid, ei 
teinud ukrainlased midagi. Tegelikult see nii ei olnud. 
Ukrainlased lihtsalt ei rääkinud, mida nad teevad, et 
mitte külvata paanikat ning et varjata enda tegevusi 
Venemaa eest. Sügisel alanud õppused kestsid ühel 
või teisel kujul edasi novembrist veebruarini, Venemaa 
laiema sissetungini. Seda kõigis neis piirkondades, 
kuhu Vene väed hiljem lisaks Donbassile tungisid, ehk 
Põhja-, Kirde- ja Lõuna-Ukrainas. Nendel õppustel 
osalesid nii relvajõud kui ka territoriaalkaitse, rahvus-
kaart, Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) ja politsei. 
Lisaks vaatasid ukrainlased oma lahinguplaane ja 
muutsid neid vastavalt Vene üksuste tegevusele. Uk-
raina sõjavägi oli Venemaa sissetungiks valmis, kuigi 
loodeti, et seda siiski ei toimu. 

Kui Vene väed 24. veebruaril Ukrainat ründasid, oli 
enamik sealseid sõjaväebaase tühjad. Muidugi saadi 
millelegi pihta ka, aga sellel ei olnud seda efekti, mida 
tahtis Vene vägi. 

Kas neile õppustele kutsuti ka reservväelasi?
Nende reserv kutsuti territoriaalkaitse kaudu. Ukrai-
na territoriaalkaitse on üsna sarnane meie Kaitse-
liiduga, kuid samas erinev. Ülesanded on sarnased, 
aga mehitamine käib natuke teistmoodi. Teiseks, 
ukrainlastel oli aktiivses reservis kuni 300 000 la-
hingukogemusega meest, Donbassi sõja veterani 
kaheksa aastat kestnud sõjategevusest. Vabataht-
likud üksused, kes olid enamikus rindelt lahkunud 
pärast 2016. aastat, kuid olid seltsingutena orga-
niseerunud ja valmisolekus. Kaotuste tulemusena 

õpetatakse nüüd ka varasema kogemuseta reserv-
väelasi ja vabatahtlikke. 

Mis muutus Ukraina relvajõududes alates 2014. 
aastast?
Ukraina alustas riigi relvajõudude tõsisemat reformi 
peale lahingutegevuse stabiliseerumist Donbassis 
2016. aastal. Ka nende erioperatsioonide väejuhatus 
loodi 2016. aastal, siin aitasid kaasa meiegi mehed. 
Relvatööstuses hakkas olukord vähehaaval paranema, 
kuigi nende kaitsetööstus ei arenenud päris nii, nagu 
nad olid lootnud. Ukrainlastel on nõukaajast jäänud 
oma tankiehitus, kus moderniseeritakse tanke T-64. 
Need tehti kereni puhtaks ja peale ehitati uus tank, 
mis on natukene parem. Samuti arendatakse tanki-
tõrjerelvi. Ukrainlased hindavad liitlaste antud Javeline 
ja NLAW-sid2, kuid peavad lugu ka oma Stugna-P-st, 
mis võimaldab lasta kaugemale – kuni viis kilomeetrit. 
Ukraina maastik eeldab suurema laskeulatusega relvi. 
Rakettidest on nad suutnud arendada pind-pind-tüüpi  
juhitava raketi Neptun, millest on ka kuulda olnud  
Vene Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva hävita-
misel. Ukrainal on olnud probleeme omaenda kaitse-
tööstuse Ukroboronpromi korruptsiooni, toodangu 
kvaliteedi ja tootmisvõimega. Väidetavalt on korrupt-
sioon olnud üks tõsisemaid kaitsetööstuse probleeme. 
Neil ei ole veel sellist hankesüsteemi nagu meil. Kõik 
ostud on salajased, ostad sa raketi või püksinööbi, ja 
kui kõik on salajane, siis annab selle saladuskatte all 
teha kõike. Arvan, et korruptsioonist arusaamine hak-
kas murduma venelaste suurpealetungiga. Pealegi 
on praegu palju Lääne relvaabi. Algul saadeti nõuka-
aegseid relvi ja laskemoona, mis kulusid üsna kiires-
ti. Nüüd saadetakse Lääne relvi ja laskemoona ning 
ukrainlased saavad aru, et need on kvaliteetsemad ja 
efektiivsemad. Mingil hetkel hakatakse enda kaitse-
tööstuselt samasuguseid nõudma. 

Kui jõudis kätte veebruar ja Kiievi linn jäi 
diplomaatilisest korpusest tühjaks, mis siis muutus?
Osa diplomaatilist korpust lahkus juba eelmise aasta 
lõpus. Info olukorrast oli kõikidel riikidel sarnane, aga 
seda tõlgendati erinevalt. 24. veebruaril oli enamik 
siiski kohal. Osa saatkondi saatis varem ära pereliik-
med. Alates 24. veebruarist hakati rohkem esindusi 
pealinnast mujale viima. Osa liikus Lääne-Ukrainasse  
ja mõned Ukrainast välja naaberriikidesse. Märtsi 
keskpaigas tegutsesid Kõjivis veel viie saatkonna esin-
dused. Ma ei mäleta täpselt, millal, kuid mingil hetkel 
jäime Kõjivisse meie ja poolakad. Suhtlesime ja koor-
dineerisime tihedalt võimalikke tegevusi. 

24. veebruaril muutus meie tegevus üsna palju. 
Esmalt üksnes hankisime infot Vene vägede alanud 
pealetungi kohta. Kõik koostööprojektid seiskusid 
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paariks nädalaks, see oli alanud tegelikult juba COVID-i 
ajal. Mõned projektid jäid ära, mõned lükati edasi. 

Mõni päev pärast Vene vägede pealetungi jäi saat-
konda Kõjivisse väike meeskond. Elasime ligi kolm 
kuud saatkonnas ja töötasime 24/7. Esimesed pool-
teist kuud, mil Vene väed olid Kõjivi väravas, jälgisime 
olukorda pingsamalt ka enda ümber. Seda, kas või 
millal võib olukord meie jaoks liiga ohtlikuks minna ja 
tuleb Kõjivist lahkuda. 

Muutus suhtlemine ukrainlastega. Otsebriifid jäid 
ära, aga kohtumised jäid ja me kasutasime muid va-
hendeid, mis töötasid. Suhtlemine ja infovahetus uk-
rainlastega muutus tihedamaks. Samuti poolakatega, 
kellega olime valmis vajadusel koos tegutsema. 

Päris algul, kui meie saatkond suurelt jaolt lahkus, 
tegime ka teiste kolleegide tööd. Näiteks andsime abi 
neile, kes tahtsid minna Eestist Ukraina leegioni sõdi-
ma, või kohalikele, kes küsisid, kuidas minna Eestisse. 
Korraldasime n-ö töövahetused. See, kes oli valves, 
kogus ja vahetas infot ning teine vahetus puhkas, 
täiendas varusid, koristas ja tegi muid vajalikke töid.

Mis muutus, kui saatkonnad hakkasid tagasi tulema?
Teiste tagasi tulles hakkas tavapärane töö ja tegevus 
taastuma. Me ei viibinud alaliselt saatkonnas ja hak-
kasime Kõjivist väljas käima. 

Rääkisime, et kogu senine karjäär oli valmistanud 
Teid ette selleks tööks Kiievis ja USA kursus oli ka 
väga asjakohane. Kuidas oli töötada sõjaväelasena 
sellises olukorras, sõdivas riigis?
Kogu varasem teenistuskogemus ja teadmised tu-
lid kasuks. Kuna just mina jäin alates märtsist 2022 

ametlikult chargé d’affaires’iks ehk ajutiseks asju-
riks, oli minu jaoks sõjaväeline asjaajamine kõige 
ratsionaalsem. Pärast 24. veebruari korraldasin kogu 
tegevuse sellest lähtudes, seadsime sisse operat-
siooniruumi kaartide ja kõige muu vajalikuga. Seal oli 
vastase kaart ja oma jõudude kaart. Lisaks kõik muud 
info kogumiseks ja talletamiseks vajalikud vahendid 
nagu õppustel juhtimispunktides. See aitas korrasta-
da mõtlemist, kui teadsid, kuhu mingit infot kanda või 
kust seda võtta. 

Kogu meie muu tegevus ja valdkonnad olid samuti 
korraldatud Kaitseväes omandatud teadmiste ja koge-
muste põhjal. Ülesannete täitmine, julgeolek, ressurs-
side tagamine. Kõik, mis oli vajalik meie seal tegutse-
miseks ja ellujäämiseks. 

Kas otse Kiievis kohalolemisest oli midagi kasu?
Jah, sellest oli nii moraalset kui ka praktilist abi. Aita-
sime ukrainlastel kaitsta oma riiki nii palju, kui seda 
diplomaadi või kaitseatašeena teha saime. Kui Vene 
väed aprilli lõpus Kõjivi alt lahkusid, ütlesid ukrain-
lased mulle, et kaks riiki on juba teinud selles sõjas 
ajalugu. Eesti ja Poola, kes enda lippe Kõjivist maha 
ei võtnudki. See oli küll sümboolne, aga ukrainlastele 
väga oluline.

Rotatsiooni lõpp?
Kevadest tuli juurde väga palju info muud vahendamist 
ja koordineerimist. Näiteks välihaigla ja muud varustu-
se saatmisega seotud projektid. Pea kogu sõjaline abi, 
mis Ukrainasse viidi, käis meie käest mingil moel läbi. 
Selle abi võib jagada laias laastus kolmeks: humani-
taarabi, mis läheb tsiviilelanikkonnale, vabatahtlike 
abi sõjaväelastele ja militaarabi, mis tuleb Eesti riigilt 
Ukraina sõjaväele. Viimase ehk militaarabiga tuli meil 
tegelda. Natuke ka sellega, mis läheb vabatahtlikelt 
otse Ukraina üksustele või Ukrainas sõdivatele vaba-
tahtlikele. Küsiti, kuidas tuua või kellega kokku leppida, 
millisele üksusele mida tarvis jms.

Ma läksin Ukrainasse esialgu kolmeks aastaks. Siis 
pikendati seda aega veel ühe aasta võrra. 1. augustil 
vahetas mu välja kolonel Eero Kinnunen. Tema läks 
omal ajal esimese Eesti rühmaga (ESTPLA-7) Iraaki ja 
mina vahetasin ta seal välja (ESTPLA-8). Nüüd vahetas 
tema minu Ukrainas välja.

Mis edasi?
Aastaks olen Kaitseväe Akadeemias, kus annan edasi 
enda Ukrainas saadud teadmisi-kogemusi, nõustan 
Ukraina teemal ja koordineerin mõnda Ukrainaga seo-
tud projekti.

 V I I T E D
1 Intervjueeritav on eelistanud Kiievi vastena ukrainapärast nimekuju Kõjiv.
2 next generation light anti-tank weapon – uue generatsiooni tankitõrjerelv

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ja kolonel Vahur Muru-
laid aastal 2021 Ukraina kaitseministeeriumi ees tseremoonial
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Kaitseministeeriumi valitsemisala 
TEADUS- JA 
INNOVATSIOONI POLIITIKAST

Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika järgi 
on valdkonda juhitud alates 2014. aastast. Sel perioodil on liigutud 
teadus- ja arendustegevuse vajaduspõhisele arendamisele, mis 
tähendab selgemat seotust Kaitseministeeriumi valitsemisala prio-
riteetide ja Kaitseväe vajadustega. Samas on teadus- ja arendus-
tegevuse ning innovatsiooni vajadused ja keskkond palju muutunud. 

KAIRI TALVES, PhD
Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise 
valdkonna innovatsiooni osakonna teadusnõunik

enise tegevuse keskmes on olnud vald-
konna formaalne reguleerimine, mis on 
pakkunud hulganisti õpitunde ning ai-
danud suurendada teadus- ja arendus-
tegevuse osakaalu tarkade otsuste lan-

getamisel. Tulevikku vaadates on oluline aga paremini 
fokuseerida ja võimendada Eesti kui väikeriigi kaitse-
alast teadus- ja arendustegevust. Peamised väljakut-
sed on seotud teaduse ja tehnoloogia arendamise suu-
rema panusega lahinguväljale, valdkonna ressursside 
tõhusa kasutamisega, sh teadus-arendustegevuse  
süstematiseerimise ja prioriteetide seadmisega, ning 
taotlusega elavdada innovatsiooni, võtta kasutusele ja 
arendada uudseid tehnoloogiaid. Lisaks on avanenud 
uusi, muu hulgas rahvusvahelisi võimalusi valdkonna 
tegevuse võimendamiseks ja suunamiseks. 

SUUND SÕJATEADUSE MÕJU SUURENDAMISELE

Tänavu kevadel kehtestati Kaitseministeeriumis uus 
teadus- ja innovatsioonipoliitika1, mis toob senisest 
rohkem esile teadus- ja arendustegevuse raken-
duslikkuse ja fokuseerituse. Selle järgi on teadus- ja 
arendus tegevuse põhieesmärk toetada riigikaitse 
kujundamist, planeerimist ja teostamist. Eelkõige  

tähendab see teadus- ja arendustegevuse fookuse 
suunamist. Senisest enam tähelepanu pööratakse 
väeloomele suunatud rakenduslike lahenduste leid-
misele ning uudsele tehnoloogiale, mis kiirendab info-
liikumist ja otsustusprotsessi. Teadus- ja arendus-
tegevus peab toetama valitsemisala strateegiliste 
eesmärkide täitmist, aidates tuvastada probleeme ja 
pakkuda lahendusi. Uus poliitika seab ka selged mõõdi-
kud valdkonna arendamiseks ning sõjateaduse mõju-
kuse ja kestlikkuse suurendamiseks. Kaitse-eelarvest  
panustatakse nüüdseks teadus- ja arendustegevusse 
4–5 miljonit eurot aastas. Tuleviku eesmärk on suu-
rendada märgatavalt teadus- ja arendustegevuse 
kaitse-eelarvevälist rahastust. Selleks soodustatakse 
rahvusvaheliste, nt NATO ja Euroopa Liidu uurimis-
rühmade koostööd ning meie ülikoolide ja kaitsetöös-
tuse kaasamist. Tihedamaks teadus- ja arenduskoos-
tööks liitlastega arendatakse välja teadustaristud ja 
testimiskeskused küberkaitse, elektroonilise sõja-
pidamise ning sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonnas. 

Eesti kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevusel 
on oma koht rahvusvahelises ja riiklikus ökosüsteemis 
(vt joonis 1). Ühelt poolt annab see võimalused, teisalt 
esitab ülesande siduda teadus- ja arendustegevus 
meie vajadustega ning suhestada see rahvusvaheli-
se keskkonnaga. Eestis on teaduse kuvand positiivne, 
selle potentsiaali hinnatakse kõrgelt. Eesti eesmärk 
eraldada riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse 
rahastamiseks vähemalt 1% sisemajanduse kogutoo-
dangust loob võimaluse arendada Kaitseministeeriumi 
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valitsemisala teadus- ja arendustegevust jätkusuut-
likumalt ning suurendada innovatsioonisuutlikkust. 
Samuti on Eestil hea rahvusvaheline maine tehnoloo-
giateadliku ja uusi lahendusi otsiva väikeriigina ning 
see edendab rahvusvahelist teaduskoostööd. Kaitse-
valdkonna teadus- ja arendustegevust soodustab ja 
mõjutab liitlaste kohalolu ja ühine huvi katsetada uusi  
tehnoloogiaid, Eesti geopoliitiline asend piiririigina ning 
regionaalne teaduskoostöö Põhjala ja Balti riikidega. 

Samas on meile väikeriigina oluline mitte vaju-
da mugavustsooni, jäädes sõltuma koostööst. Välis-
rahastuse osakaalu suurendamisega võib kaasneda 
oht, et teadustegevus valgub laiali. Paljudes väikese-
mahulistes projektides osalemine ei ole Kaitse-
ministeeriumi valitsemisalale halduslikult jätkusuutlik, 
pärssides teadus- ja arendusprojektide tehnilist, ra-
halist ja poliitilist toetust. Seetõttu tuleb läbi mõelda 
oma tugevused ja koostöö prioriteedid, keskenduda 
väiksemale hulgale mahukamatele ja olulisematele 
projektidele ning planeerida tegevusi pikemalt ette. 
Teine väljakutse on seotud inimvaraga. Vajadus tehno-
loogiavaldkonna progressi järele nõuab järjest enam 
häid spetsialiste. Kaitsevaldkonna eri pärast lähtudes 
on lisaks erialastele teadmistele tarvis tunda sõja-
liste probleemide spetsiifikat ja teadus tulemuste 
rakendus võimalusi militaarsektoris. Iga selles vald-
konnas tegutsev teadlane on suure väärtusega, 
mistõttu teadlasi puudutav konkurents (sh palga-
konkurents) teiste sektoritega mõjutab märgatavalt 
valitsemisala teadus- ja arendustegevust. Mitme te-
guri koosmõju – valdkond sõltub üksikutest inimes-
test, Kaitseväe rotatsioonisüsteem ei toeta järje-
pidevat teadus- ja arendustegevust, sõjateaduse ja 
-tehnoloogia valdkonna teadlaste vähene järelkasv –  
piirab teadusmahukate, suurt pädevust nõudvate ja 
uuenduslike projektide ellukutsumist.

Kaitseministeeriumi valitsemisala paistab teiste 
ministeeriumide seas silma selge rollijaotusega mi-
nisteeriumi ja valitsemisala asutuste vahel teadus- ja 
arendustegevuse juhtimisel ning teadusuuringute te-
gemisel. Kaitseministeeriumi roll on teadus- ja aren-
duspoliitika kujundamine, poliitikakujundust toeta-
vad teadusuuringud, rahvusvahelise teaduskoostöö 
ja kaitsetööstuse arendamise koordineerimine ning 
teadus- ja arenduskoostöö teiste ministeeriumidega. 
Kaitsevägi omakorda vastutab sõjaliste võimete aren-
damisega seotud teadus- ja arendustegevuse planee-
rimise ja teostamise eest ning tegeleb lõppkasutajana 
uudsete lahenduste katsetamise ja rakendamisega. 
Kaitseväe Akadeemia kui teadus- ja arendusasutus 
juhib Kaitseväe teadussuundade arendamist, viib ellu 
teadusprojekte, arendab Kaitseväe doktoriõppe prog-
rammi ning osaleb rahvusvahelises koostöös, mis toe-
tab sõjalist võimearendust ja Eesti teadusmõjukuse  

KAITSEVALDKONNA TEADUS- JA 
ARENDUSTEGEVUSE ÖKOSÜSTEEM

 J O O N I S  1

Rahvusvahelised 
lähtekohad

NATO teadustegevus ja 
võimeplaneerimine

Koostöö liitlastega: US, UK, EL, sh 
Põhjala, 3B

Euroopa Liidu kaitsekoostöö 
(Euroopa Kaitsefond)

Euroopa Horisont
Euroopa Liidu struktuurivahendid

Riiklikud lähtekohad
Riigikaitse arengukava

Julgeoleku- ja kaitsepoliitika
TAIE arengukava 2021–2035

Teaduspoliitika

Kaitseministeeriumi 
valitsemisala teadus- ja 

innovatsioonipoliitika

suurendamist. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 
koordineerib kaitsevaldkonna hangete ja arenduse-
ga seotud teadus- ja arendustegevust. Valdkondlike 
teadus- ja arendustegevuse suundade eest vastuta-
vad Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum 
(sõjaajalugu) ning Sihtasutus CR14 (küberjulgeolek ja 
kübertehnoloogiad). Kaitseliidu roll on olla kaasatud 
katsetamisel ja tulemuste rakendamisel ning toeta-
da teadus- ja arendustegevust oskusteabe ja taris-
tuga. Seega saab öelda, et valitsemisala teadus- ja 
arendus tegevus on hõlmatud selle planeerimisest 
kuni testimise ja rakendamiseni lõppkasutaja tasandil.

Tulles tagasi Kaitseväe Akadeemia rollide juurde, 
on oluline rõhutada, et teadus- ja arendusasutuse 
staatus annab asutusele valitsemisala teaduspoliitika 
vaates selged teadus- ja arendusülesanded ning  ees-
märgid. Kaitseväe Akadeemia teadustegevuse areng 
on viimastel aastatel olnud märkimisväärne. Eesti 
kõrg- ja kutsehariduse agentuuri hiljutisel välishin-
damisel ja selle põhjal koostatud analüüsis on too-
dud esile Kaitseväe Akadeemia oluline silmapaistvus 
teadusvaldkonna arendamisel. Seejuures märgitakse 
teadustöö selget eesmärgiseadet, uurimisprojekti-
de elluviimiseks loodud tõhusat süsteemi, millesse 
on kaasatud nii militaar- kui ka tsiviilõppejõud, ning 
interdistsiplinaarseid uurimisrühmi, mis teevad 
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koostööd Eesti ja väliskõrgkoolidega2. Just teiste 
teadusasutustega koostöös loodud uurimisrühmad, 
nt inimvara uuringute ning mehitamata süsteemide, 
raadioside ja juhtimissüsteemide arendamise vald-
konnas, mängivad suurt rolli viimaste aastate teadus-
mõjukuse kasvatamisel. Avaldatud kõrgetasemeliste 
publikatsioonide osakaal on ajavahemikus 2017–2022 
kasvanud kaks korda. Uurimisrühmade töö tulemus 
on tehnoloogilised lahendid lõppkasutajatele, samuti 
koostavad teadlased teaduspõhiseid eksperdihinnan-
guid ja analüüse, et toetada valitsemisala otsuseid. 
Koostöö teadusasutustega on toonud ühtlasi vastas-
tikust kasu. Suurenenud on teadusasutuste pädevus 
ja suutlikkus panustada kaitseuuringutesse. Ühistes  
uurimisrühmades osalemine on avardanud valitsemis-
ala teadmust ja suurendanud teadusmõjukust. Tekki-
nud on suutlikkus teha püsiuuringuid, nt ajateenijate 
ja reservväelaste motivatsiooni ja hoiakute pikaajalist 
seiret. Nii annab akadeemia olulise uurimispanuse ka 
ühiskonda, analüüsides suure hulga noorte hoiakuid ja 
väärtushinnanguid ja andes sedasi teadmise peale-
kasvavast põlvkonnast. Kaitseväe Akadeemia täidab 
ka tähtsat rolli doktoriõppe programmi arendami-
sel, mis algatati valitsemisalas 2014. aastal teadus-
tegevuse järelkasvu ja Kaitseväe teaduspõhise päde-
vuse suurendamiseks. Selle aja jooksul on kaitstud 
kolm doktoritööd, lähiajal ootab kaitsmist veel kolm 
tööd ja õpinguid jätkab kuus doktoranti.

Uus teadus- ja innovatsioonipoliitika seab Kaitse-
väe Akadeemiale tuleviku vaates veel ühe eesmärgi, mis 
on sõjateaduse arendamise, teadusmõjukuse suuren-
damise ja doktoriõppe edendamise järgmine loogiline 
samm. See hõlmab teadustegevuse rahvusvahelist 
tunnustamist, Kaitseväe Akadeemia saamist rahvus-
vaheliselt evalveeritud teadusasutuseks ja sõjateaduse 
doktoriõppe ühisõppekava väljaarendamist.

Uuendamisel Eesti teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seadus loob senisest selgemad raamid tea-
dus- ja arendusasutuste määratlemisel. Seejuures on 
tähtis kriteerium teadustegevuse positiivne evalvee-
rimine. Rakenduskõrgkoolid kuuluvad asutuste hulka, 
kus teadus- ja arendustegevus toetab teisi põhitege-
vusi. Selliste asutuste seas on peale rakenduskõrg-
koolide ka näiteks muuseumid ja enamik ettevõtteid, 
mille üks tegevusvaldkondi on teadus- ja arendus-
tegevus. Nende asutuste teadus- ja arendustegevus 
ei ole evalveeritud, kuid neil on kriteeriumide täitmi-
sel võimalik taotleda evalveerimist ning selle kaudu  
teadus- ja arendus asutuse staatust. Ülikoole käsitle-
takse kõrgharidusseaduse järgi loodud õppe-, loome-  
ja teadus-arendusasutustena, mille missioon on 
edendada teadusvaldkondi, kultuuri ja elukestvat õpet 
ning osutada ühiskonnale vajalikke õppe-, teadus- 
ja loome tegevusel põhinevaid teenuseid. Teadus- ja  

arendustegevus on ülikoolide üks põhitegevustest ning 
nad peavad läbima nii korralise evalveerimise kui ka ins-
titutsionaalse akrediteerimise, mille käigus hinnatakse 
nende teadus- ja arendustegevust. Positiivselt evalvee-
ritud teadus- ja arendusasutusel on teadustegevuse 
arendamiseks veel mitmeid võimalusi, näiteks saada 
osa riiklikust teadus- ja arendustegevuse sihttoetusest, 
taotleda nii riiklikku uurimistoetust kui ka teadus- ja 
arendustegevuse süsteemitoetust ning osaleda põhi-
taotleja või põhitäitjana programmi Euroopa Horisont 
teadusprojektides. Lisaks annab positiivne evalveeri-
mine asutusele olulise valdkondliku kvaliteedistandardi.

On selge, et Kaitseväe Akadeemia on silmitsi üles-
annetega, mis ei ole kerged. Kõrgharidus ja teadus on 
suure konkurentsiga valdkonnad, kus käib n-ö võitlus 
peade üle – teadlaste ja õpetajate, aga ka õppurite 
ja tulevase järelkasvu üle. Samas annab sõjaväeline 
teadus- ja arendustegevus ning valdkonna uurimis-
teemade komplekssus ja laiahaardelisus selge eeli-
se. Siinkohal ei peaks liiga palju muretsema teadlas-
te äravoolu üle, vaid pigem teadvustama kaitse- ja  
julgeolekuvaldkonna atraktiivsust tsiviilteadlaste ja 
-inseneride seas. Oskuslikult planeeritud koostöö 
aitab leevendada inimvara vähesust ühes sektoris. 
Suurema teadusmõju saavutamine eeldab suuremat 
koostööd ülikoolide ja kaitsetööstusega ning oluline on 
seda toetav organisatsiooni ja protsesside ülesehitus. 
Kaitseväe Akadeemiale on teadus- ja arendustege-
vuse tulevaste eesmärkide saavutamiseks oluline ka 
analüüsida riske ja mõjusid ning arvestada nendega. 

Eelmisel aastal peetud kõrgetasemelisel sõjaväe-
akadeemiate sümpoosionil (ISOMA) esitatud ettekan-
nete hulgas rõhutati vajadust kohendada õpetamine 
ja teadustegevus sõjapidamise komplekssusega. See 
nõuab metoodilist ja didaktilist muutust. Tuleviku sõja-
pidamise mitmekihilisus ja keerukus ei rahuldu ühe-
külgse või ühedistsipliinilise käsitlusega. See nõuab 
süsteemset võimekust ja intellektuaalset paindlikkust, 
et soodustada uue mõtlemise ja tegevusviiside teket3. 
Lõimitud ja mitmekülgne, eri distsipliine kaasav õppe- 
ja teadustegevus on selle vältimatu alus. Hea meel on 
tõdeda, et Kaitseväe Akadeemial on julgust, tahet ja 
ambitsiooni suunata oma tegevust sellisel viisil.

 V I I T E D
1 Teadus- ja innovatsioonipoliitika. Kaitseministeerium. https://kaitsemi-

nisteerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-innovatsioonipoliitika 
(12.11.2022).

2 Lauri, L.; Mattisen, H. 2021. Teadus- ja arendustegevus rakenduskõrgkooli-
des: kitsaskohad ja hea praktika näited institutsionaalse akrediteerimise põh-
jal. – Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal, lk 
70–72. https://haka.ee/wp-content/uploads/ulevaade_haridussusteemi_va-
lishindamisest_2020-2021_oa-72-74.pdf (12.11.2022). 

3 Simonyi, A. 2021. We Need to Rethink Reality: The War Nexus and Complexity. 
– Journal of Peace and War Studies, ISOMA Special Edition: Preparing Military 
Leaders to Effectively Resolve 21st Century Security Challenges, pp. 106–117. 
https://www.norwich.edu/pdfs/PAWC_Journal_2021_final.pdf (12.11.2022).
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DOKTORIKRAADIGA 
OHVITSERID:
kuidas ambitsioonikast 
ideest sai edulugu

Doktorikraadini jõuavad kõrghariduse kõrgeima taseme tulemusli-
kult läbinud üliõpilased, omandades sel moel vajalikud oskused ja 
teadmised iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsetööks. Doktoran-
did on need, kelle igapäevaülesanne on teha teadust, mis aitab leida 
vastuseid küsimustele, mida esitavad tööandjad või ka ühiskond. 
Doktorikraadiga spetsialist peaks olema valmis nihutama teadmise 
piire ja looma oma teadmistega lisaväärtust, pakkuma ühiskonnale 
uusi teadmisi ja uudset tehnoloogiat. Nõnda peaks doktorite koolita-
mist mõistma mitte pelgalt kuluallikana, vaid targa ja teadliku inves-
teeringuna tulevikku.

ANDRES SAUMETS
toimetus- ja terminoloogiagrupi  
peatoimetaja-juhataja

es mõtleb akadeemilisele karjäärile, 
sellele on doktorikraadi omandamine 
üldjuhul paratamatu. Ülikoolides eel-
datakse doktorikraadi olemasolu ja ak-
tiivset teadustööd juba lektorilt. Samas 

suunas on hakatud liikuma ka rakenduskõrgkoolides. 
See on mõistetav, sest kõrgkoolidelt oodatakse tea-
duspõhist õpetamist ning me kõik sooviksime elada 
teadus- ja teadmistepõhises riigis, mitte subjektiivse-
te (eel)arvamuste, tunnete, uskumuste ja ennustus-
te meelevallas. Samadel eeldustel peaks toimima ka 
Kaitsevägi, millest võib välisel vaatlusel jääda ehk petlik  

mulje kui riigist riigis, kuid mis on siiski täidesaatva 
riigivõimu asutus, mille põhiülesanne on valmisolek 
kaitsta Eesti riiki sõjalise tegevusega. 

DOKTORID TEAVAD VASTUSEID

Sellist vastutusrikast ja lausa eksistentsiaalset 
ülesannet ei saa tulemuslikult täita lahus teadus- ja 
teadmistepõhisest väljaõppest ning ilma sõjatea-
duse kaasabita. Teadus aga eeldab teadlikku edasi-
liikumist seniste õpikuteadmiste ja käsitööoskus-
te juurest uute teadmiste ning uudse tehnoloogia 
juurde, mis viivad kaitseväelaste põhiülesande, või-
me pidada edukalt kaitsesõda, kvalitatiivselt uuele 
ja tulemuslikule tasemele. Seega ei ole küsimus, 
kas Kaitsevägi vajab doktorikraadiga ohvitsere, re-
tooriline küsimus, millele vastust ei oodata, vaid 
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Kaitseväe kestlikkuse ja tulemuslikkuse mõttes ek-
sistentsiaalne küsimus. 

Kaitseväe Akadeemia (KVA) lõpetanud noorem-
ohvitser ei saa tulevikus piirduda teadmiste ja oskus-
tega, mida ta on omandanud põhikursusel õppides. 
Teisisõnu: rühmaülema väljaõppest ei piisa pataljoni 
juhtimiseks, selle juhtimisülesande täitmiseks tuleb 
jätkata õpinguid nii sõjaväelise kui kõrghariduse järg-
mistel astmetel. Tegevväelase teenistust iseloomus-
tab üsna täpselt elukestev õpe, mis tähendab pidevat 
eneseharimist ja oma keskkonnaga kohandumist, et 
püsida konkurentsis, tulla toime ühiskondlike muutus-
tega ja minna kaasa tehnoloogia arenguga. 

Sõjaväelisel juhil tuleb vastavalt tasemele täita 
erinevaid funktsioone, seejuures olla vajadusel ka pe-
dagoog ja uurija. Õpetamine on sõjaväelise juhi üks 
peamisi ülesandeid, ja selle täitmine nõuab märga-
tavat kvalitatiivset arengut. Magistrantuuris õppi-
vate ohvitseride puhul eeldame, et nad omandavad 
ennekõike olemasolevaid teadmisi teiste kirjutatud 
õpikutest ja artiklitest, lõimides sinna oma katsetu-
sed ja varasemast teenistusest saadud kogemused. 

Doktorantuuris õppivatelt ohvitseridelt oodatakse 
juba teadusetegemist. Tänu sellele on nad suutelised 
ise õpikuid kirjutama ja uut tehnoloogiat looma. Para-
fraseerides kunagist haridus- ja kaitseministrit Jaak 
Aaviksood: magistrandid esitavad küsimusi, millele 
doktorandid vastuseid otsivad.

KVA jaoks on siin tegu põhjusliku seosega: kui me 
tahame õpetada sõjaväelisi juhte tõendus- ja tea-
duspõhiselt – ja see tähendab, et seletamist vajavale 
leitakse õpetamise käigus tõene seletus –, siis vaja-
takse aktiivselt (sõja)teadust tegevaid ja Kaitseväe 
teaduspõhist pädevust suurendavaid kaitseväelastest 
doktoreid. Neid saab aga sündida üksnes siis, kui kait-
seväelaste doktoriõpinguid teadlikult toetatakse, mit-
te ei usuta, et nad võivad tekkida iseenesest. Ohvitseri 
doktorikraad ei peaks olema eralõbu ega diagnoos, 
vaid Kaitseväe üldine hüve (ingl common good).

Kaitsevägi on seda põhjuslikkust mõistnud, sõnas-
tades juba 2013. aastal dokumendi „Kaitseväelaste 
doktoriõpingute toetamise tingimused ja kord“1. Selle 
esimene punkt sätestab: „Kaitseväelaste doktoriõpin-
gute (kõrghariduse III astme) toetamise eesmärgiks 

ennekõike olemasolevaid teadmisi teiste kirjutatud 
õpikutest ja artiklitest, lõimides sinna oma katsetu-
sed ja varasemast teenistusest saadud kogemused. 

doktoriõpingute toetamise tingimused ja kord“
esimene punkt sätestab: „Kaitseväelaste doktoriõpin-
gute (kõrghariduse III astme) toetamise eesmärgiks 
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Kolonelleitnant Tõnis Männiste, kolonelleitnant Taavi Laanepere ja major Artur Meeritsa Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritööde 
publikatsioonid
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TULEVASED KAITSEVÄE DOKTORID 
KÜPSEVAD EESTI ÜLIKOOLIDES

Kaitseväelastest doktorandid on määratud õpin-
guajaks ehk viieks aastaks nooremteaduritena KVA 
rakendusuuringute osakonna koosseisu. Neil on üles-
anne õpetada ning juhendada ka individuaalselt kind-
las mahus bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.

KUIDAS MÕÕTA RESERVÜLEMA OTSUSTUSVÕIMET

Doktoriõppe programmi esimesed viljad said küpseks 
2020. aastal, kui kolonelleitnant Tõnis Männiste kaitses 
9. novembril Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis 
doktoritöö „Sõjaväeliste juhtide otsustamisoskuse 

on inimvara (sh Kaitseväe valdkonnaekspertide) aren-
damine ja kaitseväe-sisese (eelkõige Kaitseväe Aka-
deemia baasil) teaduspotentsiaali väljaarendamise 
toetamine.“ 

KVA KUI SÕJATEADUSE KESKUS

Niisiis on Kaitsevägi otsustanud toetada kaitse-
väelaste doktoriõpinguid, et panustada oma kõige 
hinnalisema vara, inimeste arendamisse, investeeri-
des sel moel ekspertidesse, kes toetavad uute tead-
mistega Kaitse väe võimearendust. Kaitseväele on 
oluline, et oleks koht, kus korraldada riigikaitselist 
teadus- ja arendus tegevust ja millel on potentsiaal 
saada rahvusvaheliselt tunnustatud sõjateaduse kes-
kuseks. Seetõttu toetatakse KVA-d nii kaitseväelaste 
doktoriõppe edendamisel kui ka vormikandjatest dok-
torantide ja doktorite kasutamisel tõendus- ja teadus-
põhise õppe läbiviimisel ning sõjateadusliku mõtte ku-
jundamisel. KVA uue, 2023.–2029. aasta arengukava 
projektis sõnastatud visioon annab aimu, missugune 
on KVA tulevikus, kui akadeemia õppe-, teadus- ja 

arendustöö, sh uute „laiguliste“ doktorite koolitamine 
osutub viljakandvaks: „2029. aastaks on akadeemia 
rahvusvaheliselt akrediteeritud riigikaitseline kõrg-
kool ja evalveeritud teadusasutus, millel on keskne roll 
sõjaväelise juhtimise ja sõjateaduse edendamisel 
koostöös Eesti ja välisriikide partneritega ning rahvus-
liku sõjanduskultuuri arendamisel.“ 

Uues arengukavas on esile toodud ka vajadus po-
pulariseerida tegevväelaste hulgas doktoriõpet. Seda 
saab täita Kaitseväe toel, suunates tegevväelasi süs-
teemselt doktoriõppesse. On tervitatav, et doktori-
kraadi omandamist ei peeta enam kellegi veidraks 
eralõbuks, mis võib pealegi sõjaväelisele karjäärile pi-
durdavalt mõjuda. Doktoriõpet mõistetakse üha roh-
kem tegevteenistuse tunnustatud ja Kaitseväe jaoks 
vajaduspõhise osana: „Doktoriõppe kujunemisega 
ohvitserkonna karjäärisüsteemi loomulikuks osaks 
luuakse eeldused tegevväelastest teaduskraadiga 
ekspertide ühtse koolkonna kujundamisele ja sõja-
teaduse arendamisele.“ Kümmekond aastat tagasi 
sündinud ambitsioonikast ideest on nüüdseks saanud 
tõsiseltvõetav edulugu.

Kaitseministeeriumi valitsemisalas algatati doktori-
õppe programm 2014. aastal. Toonane eesmärk oli 
suunata kaitseväelasi spetsialiseeruma eri teadus-
distsipliinides, et anda sihipärase teadustegevuse 
kaudu panus Kaitseväe arengusse. Nüüdseks õpib 
programmi toel Eesti ülikoolide doktoriõppes ka-
heksa vanemohvitseri, kellest saavad tulevikus 
Kaitseväele olulised võimearendusvaldkondade 
eksperdid ja loodetavasti ka Kaitseväe Akadeemia 
teadus potentsiaali arendajad.

mõõtmine lahingujuhtimist matkivas olukorras“2. 
Väite kirja ajendiks oli Venemaa sõjalisest agressioo-
nist Gruusia (2008) ja Ukraina (2014) vastu tekkinud 
olukord, mis viis NATO liikmesriigid keskenduma ise-
seisva kaitsevõime tugevdamisele ja järjest enam ka 
reservüksuste juhtide väljaõppele. 

Kaitsevägi lähtub reservarmee põhimõttest, kuid 
selle rahuaja struktuur on väike. Nii tuleb konfl ikti puh-
kemise korral loota, et reservüksuste ülemad suuda-
vad lahinguolukorras vastasest paremini tegutseda. 
Kaitseväele on seetõttu oluline reservülemate välja-
õpe – üheteist kuu jooksul tuleb nad ette valmistada 
tegutsema olukorras, kus juhitakse oma üksust la-
hingus. Rahuajal saab lahingujuhtimist harjutada vaid 
õppeolukorras, mis ei pruugi olla piisavalt ehtne. Sa-
muti pole Kaitseväes võimalik praegu piisava usaldus-
väärsusega hinnata õppe tulemuslikkust. Seetõttu on 
keeruline langetada asjakohaseid otsuseid väljaõppe 
tõhustamiseks ja isikkoosseisu valimiseks. Kirjeldatud 
olukord pärsib ka Kaitseväe teadus- ja arendustege-
vust. Kaitsevägi vajab usaldusväärset mõõtevahendit, 
mis võimaldaks kulutõhusalt mõõta reservülemate 
otsustusvõimet lahinguolukorras. 



  22    

D O K T O R A N T U U R
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2022

Kolonelleitnant Männiste doktoritöö keskendus-
ki reservülemate otsustusvõime mõõtmiseks sobiva 
mõõtevahendi väljatöötamisele ja selle usaldusväär-
suse testimisele. Süstemaatilise kirjandusanalüüsi 
abil selgitati esmalt välja, milliseid mõõte vahendeid 
ja kuidas on varem kasutatud väikeüksuste ülemate 
otsustamise mõõtmiseks lahingutegevuse juhtimi-
sel ning milliseid neist sobiks kasutada Kaitseväes 
kohe või muudetud kujul. Selgus, et laialdaselt ka-
sutatav ja ka Kaitseväe vajadustele vastav mõõdik 
on olukorrapõhine otsustamistest (OPT), ehkki üks-
ki tuvastatud mõõdikutest ei keskendunud otseselt  
lahinguolukorras otsustamisele. Nii loodi otsusta-
mise mõõtmiseks sobivad testid, mida rakendati 
KVA kadettidest (134) ja reservrühmaülema baas-
kursuse ajateenijatest (80) koosneva valimi puhul. 
Selgus, et koostatud testid annavad usaldusväär-
seid tulemusi, eristades lahendajaid hästi nii erine-
va väljaõppetaseme kui ka varasema kogemuse alu-
sel. Seega sobivad OPT-d hästi mõõtma väike üksuse 
ülemate otsustamisoskust lahingujuhtimises. Väi-
tekirja praktilise tulemusena saab Kaitsevägi ka-
sutada valminud mõõtevahendit edaspidi mitmel 

eesmärgil, sealhulgas väljaõppe hindamiseks ja 
tõhustamiseks ning teadus- ja arendustegevuses3. 
Edasistes uuringutes võiks selgitada välja, kui hästi 
ennustab OPT-de tulemuslik lahendamine tegelikku 
üksuse juhtimist.

KUIDAS SUURENDADA  
RESERVVÄELASTE MOTIVATSIOONI

15. detsembril 2021 kaitses kolonelleitnant Taavi  
Laanepere Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituu-
dis doktoritöö „Eesti reservväelaste teenistusvalmi-
dus ja Bourdieu praktikateooria“4. Väitekirjas lähtuti 
eeldusest, et Eesti sõjalise kaitse alus on esmane 
iseseisev kaitsevõime ja NATO kollektiivkaitse. Eesti 
iseseisev kaitsevõime rajaneb reservüksustel, mille 
tõsiselt võetav heidutusvõime ja kollektiivkaitse käivi-
tamiseks vajalik esmane vastupanuvõime ehk üksus-
te teenistus valmidus eeldab reservväelaste korduvat 
osalemist õppekogunemistel. Sotsioloogilistest uu-
ringutest selgub, et Eesti elanikkonna toetus riigikait-
sele on olnud stabiilselt suur, kuid õppekogunemistel 
osalemine on olnud pigem kõikuv. Siin kerkib oluline  

KOLM KÜSIMUST DR TAAVI LAANEPERELE JA DR ARTUR MEERITSALE
Kuidas sai Teist doktorant ja mismoodi muutis see Teie 
senist teenistust Kaitseväes?
Taavi Laanepere (TL): Doktoriõpinguid Kaitseväe Aka-
deemia egiidi all pakuti rotatsioonivõimalusena, millest 
ma huviga kinni haarasin, sest olin püüdnud juba varem 
korra igapäevatöö kõrvalt doktoriõppega alustada. Kui 
olin liitunud Kaitseväe doktoriõppe programmiga, muutus 
minu senine kaplani erialane tegevteenistus reservteenis-
tuseks ja järgnevatel õpinguaastatel olin tegevväelasest 
nooremteadur.

Artur Meerits (AM): Keskastme lõpetamisel oli minu ma-
gistritöö teema eestvedamine Kaitseväes. Töö kirjutamise 
ajal tekkis mõte, et sooviksin seda valdkon-
da põhjalikumalt uurida. Kuna mõne 
aja pärast tutvustati akadeemias 
doktoriõppe programmi, hakkas 
mõte konkreetsemat vormi 
võtma. Ideest teostuseni kulus 

mitu aastat, peamiselt juhendaja otsimisele ja projekti 
kirjutamisele, mida tegin põhitöö kõrvalt. Kui mul ka oli 
õpingute alguses arusaam või lootus, et pärast lõpeta-
mist jätkan karjääri sealt, kus see oli pooleli jäänud, siis 
nüüd olen aru saanud, et see ei ole enam realistlik. Samas 
on teadusmaailm märgatavalt mitmemõõtmelisem, 
kui oskasin arvata, ning pakkus huvitavaid väljakutseid. 
Praegu on muutusi teenistuses raske hinnata, sest pärast 
töö kaitsmist alustasin mõnekuuse vahega õpinguid Balti 
Kaitsekolledži tasemekoolitusel.

Mis on Teie doktoritöö oluline järeldus ja kuidas võiks 
nende teadmiste rakendamine muuta Kaitseväge 

paremaks?
TL: Minu enda jaoks leidis kinnitust hüpotees, 

et Bourdieu praktikateooriat on võimalik 
rakendada hea seletusvõimega teoree-

tilise raamistikuna, et uurida reserv-
väelaste pendelrändega sarnanevat 

liikumist militaar- ja tsiviilvälja vahel. 
Reservväelaste teenistusvalmidust 
mõjutavaid tegureid on võimalik 
mõtestada kapitalide konverteeri-
tavuse mõttes, mis võimaldab luua 
reservteenistuseks motiveerivamaid 
tingimusi.

 L I S A I N F O

Kol-ltn Taavi Laanepere, 
PhD, on Kaitseväe peastaa-
bi rahvusvahelise koostöö 
jaoskonna vanemstaabi-
ohvitser ja reservkaplan
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küsimus, kuidas suurendada õppekogunemiste 
osalus määra ja reservväelaste motivatsiooni. 

Väitekirjas on püütud Pierre Bourdieu teooriale 
tuginedes jõuda selgusele, missugused sotsiaalsed 
ja individuaalsed tegurid mõjutavad kõige rohkem 
reserv väelaste teenistusvalmidust, mis väljendub ka 
nende osalemises õppekogunemistel. Neid tegureid 
tundes ja arvestades on võimalik reservväelaste mo-
tivatsiooni märgatavalt mõjutada. Bourdieu praktika-
teooriast lähtudes on analüüsitud teenistusvalmiduse 
mõjutegureid erinevate kapitalivormidena ning uu-
ringu tulemuste mõtestamisel on kasutatud ka teisi 
praktikateooria põhielemente. 

Uuringu tulemustest nähtub, et reservväelase 
käitumisotsustust mõjutab eelkõige tema tsiviilelust 
lähtuv majanduslik ja sotsiaalne kapital. Reservväe-
lase majandusliku olukorra haavatavus, rahalised ko-
hustused ning sellega seotud perekonna ja tööandja 
toetus on reservteenistuse pika aja vältel muutuva 
mõjuga. See eeldab aga paindlikkust reservteenis-
tusega seotud õigusraamistikus, kokku lepetes ja 
läbirääkimistes. Samas pakub militaar väli reserv-
väelasele ka teenistusvalmidust suurendavaid  

kapitalivorme, neist tõhusaim on reservüksuse si-
dusus. 

Uuringutest selgus, et reservväelaste teenistus-
valmidusel ning tsiviil- ja militaarväljalt kogutud ka-
pitali konverteeritavusel on mõlemasuunaline seos.  
Reservväelase motivatsiooni suurendab see, kui 
ta saab militaarväljal omandatud teadmisi-oskusi  
rakendada ka töö- ja eraelus. Samal ajal suurendab  
reservväelase tööandja positiivset suhtumist reserv-
teenistusse see, kui reservväelase tööalaseid oskusi 
saab arendada õppekogunemistel. Väitekirja eesti-
keelses kokkuvõttes on esitatud edasiseks diskussioo-
niks, kaalutluseks ja tulevasteks uuringuteks mõned 
ideed ja ettepanekud, kuidas edendada reservväelaste 
sõjalist teenistusvalmidust5.

SÕJAVÄELISES EESTVEDAMISES KÄTKETUD JÕUD

Kolmanda doktoriõppe programmi toel valminud väi-
tekirja kaitsmine oli 8. veebruaril 2022, kui major Artur 
Meerits esitles Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas 
oma doktoritööd „Kaitseväe esmatasandi sõjaväeliste 

juhtide eestvedamispädevused ja nende seos 

AM: Minu uurimistöö keskmes olid 
Kaitseväe esmatasandi ülemad, 
valdavalt rühmaülemad ja üksi-
kud kompaniiülemad, ning see, 
kuidas nende eestvedamine 
on seotud üksuse efektiivsuse-
ga. Lühidalt on vastus: jah, on 
seotud. Kas nendel ülematel on 
selleks vajalikud pädevused? On 
tugevusi, kuid on ka valdkondi, kus 
jagub arenguruumi. Kui võrrelda seda 
juhtimist piitsa ja prääniku meetodi-
ga, võiks esimest olla vähem ning teist 
rohkem. Arvestades, et need ülemad õpetavad 
välja tulevasi reservväelasi, oli üllatav näha, et üle-
mate käitumisel puudus seos reservväelaste arusaamade 
kujundamisega organisatsiooni pikemaajalistest eesmär-
kidest. Minu üks soovitusi on teha eestvedamispädevuste 
arendamiseks juba teenistuses olevatele ülematele täien-
duskoolitusi, olenemata nende positsioonist, sest ainult 
koolipingis omandatud teadmised ilma praktikata kipuvad 
kiirelt ununema.

Missugust nõu annaksite kolleegidele, kes võiksid 
doktoriõppele mõelda, ja mida soovitaksite neile, kes on 
õpinguid juba alustanud?
TL: Uurimisteema, probleem ja küsimused peaksid olema 
põnevad ka endale. Kui militaar- või teadusmaailma  

reaalsus surub oma nõudmis-
tega sinu uurimistöö siiski sel-

lisesse raami, mis ehk enam nii 
sütitav ei tundu, ei maksa meelt 

heita. Loovalt uurimisteemale 
lähenedes õnnestub üldjuhul ka sinu 

motivatsiooni käivitavad teemad so-
biva nurga alt mõnesse artiklisse tuua ja 

neid viimaks ka n-ö katuseartikliga haakida.

AM: Plaanid õppima asuda? Arvesta sellega, et sinu 
kaitseväelise karjääri jätkumine ei pruugi järgida tava-
loogikat. Leia teema, mis sind kõnetab, sest õpinguid 
hõlmav protsess on väga kaugel mugavustsoonist. Suhtle 
rakendusuuringute osakonnas töötavate inimestega, eriti 
doktorantidega. Leia töögrupp, kellega saad liituda enda 
teemaga – koos on alati kergem. Ole valmis lugema ja 
kirjutama. 

Oled juba õppima asunud? Lõpeta kõrvaliste asjadega 
tegelemine ja keskendu enda tööle. Kui mõelda nüüd 
uuesti, miks ma läksin doktorantuuri, vastaksin nii: tund-
sin, et saan sellesse valdkonda panustada. Ja sellepärast, 
et ma suudan seda.

Mjr Artur Meerits, PhD, on Balti 
Kaitsekolledži vanemstaabi-
ohvitseride kursuse õppur
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TULEKUL ehk järgmised väitekirjad, mida on Kaitseväe 
Akadeemia doktorantidelt oodata

 Kpt-ltn Marek Mardo (Tartu Ülikool) „Kaitseväe 
ressursside elutsükli juhtimine“

 Mjr Janar Pekarev (Tartu Ülikool) „Kaitseotstarbe-
liste mehitamata süsteemide õigussotsioloogilised 
ja eetilised aspektid“

 Pr Eleri Lillemäe (Tartu Ülikool) „Ajateenistus elutee 
osana – agentsus militaarsüsteemis“

 L I S A T E A V Ekollektiivse eestvedamise kui üksuse efektiivsusnäi-
tajaga“6. 

Autori sõnul oli doktoritöö eesmärk selgitada väl-
ja sõjaväelise eestvedamise iseloomulikud tunnused,  
esmatasandi sõjaväeliste juhtide eestvedamispäde-
vuste tase ja selle seos üksuse efektiivsusega. Erine-
vates uuringutes on selgunud, et juhtide eestveda-
miskäitumisel on üksuse efektiivsuse suurendamises 
oluline roll. Samas võib vähesel juhtimiskogemusel ja 
tagasihoidlikel eestvedamispädevustel – eriti esma-
tasandi juhtide puhul – olla vastupidine mõju. 

Organisatsiooni efektiivsuse määratlemiseks on 
erinevaid võimalusi. Siinses töös on kasutatud kollek-
tiivse eestvedamise käsitust, mille keskmes on vasta-
valt olukorrale esile kerkivad mitteametlikud pädevad 
juhid. Kollektiivne eestvedamine on eriti oluline tingi-
mustes, kus organisatsiooni allüksused tegutsevad 
hajutatult ja otsuste langetamisel ei saa toetuda for-
maalsele juhile. 

Eri riikide relvajõudude eestvedamiskäsitlusi ana-
lüüsides selgus, et sõjaväeliste juhtide eestvedamisel 
eristub kolm suunda. Ülesandele suunatus iseloomus-
tab keskendumist alluvate käitumisele, nende tun-
nustamisele või karistamisele vastavalt sellele, kuidas 
järgitakse norme ja reegleid. Arengule suunatud eest-
vedamise keskmes on alluvate pädevuse suurenda-
mine, tuginedes motiveerimisele. Suhetele suunatuse 
puhul soodustab juht sotsiaalsete sidemete teket ja 
panustab vastastikuse usalduse tekkele. 

Kaitseväes tehtud uuringu tulemustest selgus, et 
paljude esmatasandi sõjaväeliste juhtide eestvedamis-
pädevused on keskpärasel tasemel. Kõrgel tasemel olid 
sellised näitajad nagu karistamine, eeskujuks olemine 
ja ühiste eesmärkide rõhutamine. Madalal tasemel on 
eestvedamispädevused, mis kõnelevad juhtide võimest 
luua üksuses sotsiaalseid sidemeid. Esmatasandi juhti-
de eestvedamispädevuste ja üksuse efektiivsuse seose 
analüüsil selgus, et enamik eestvedamispädevusi on 
seotud lühiajalise efektiivsusega, kuid pikaajalise efek-
tiivsusega seos puudub.

KAITSEVÄE EESTVEDAMISDOKTRIINI LOOMISE POOLE

Major Meeritsa doktoritöö panus eestvedamiskäsit-
lustesse väljendub kolmes aspektis: 1) pakutakse 
eestvedamispädevuste mudel, milles on esindatud 
eestvedamise kolm peamist mõõdet; 2) pakutakse 
AL-i (autentse eestvedamise) laiendatud mudel koos 
mõõdikutega; 3) avardatakse arusaama selle kohta, 
kuidas esmatasandi juhtide eestvedamispädevused 
on seotud üksuse lühi- ja pikaajalise efektiivsusega. 
Doktoritöö praktiline väärtus on eestvedamispädevus-
te mudel, millest saab lähtuda Kaitseväe eestvedamis-
doktriini loomisel.7

DOKTORID LOOVAD UUT KVALITEETI

Nagu eespool esitatud näidetest selgub, on Kaitse-
väe doktoriõppe programmi kaudu saadud vastuseid 
mitmele Kaitseväe võimearenduse ja kaitsevalmi-
duse olulisele küsimusele. Kunagisest ambitsiooni-
kast ideest on saanud ohvitserikarjääri tunnustatud 
ja KVA igapäevatöö lahutamatu osa. Seitsme aasta 
eest alustatud teel on jõutud esimeste verstaposti-
deni. Teekond jätkub seni, kuni meil on oma riik, mida 
kaitsta, ja arenev Kaitsevägi, kellele on antud sel-
le vastutusrikka ülesande täitmine. Doktorikraadiga  
ohvitsere ei ole kunagi üleliia. Miks? Sest doktorikraad 
ei tähenda ainult akadeemilist karjääri KVA-s. See on 
kõrgeimal tasemel akadeemiline haridus, mis annab 
ohvitseridele võimaluse ja nn tööriistakasti Kaitseväe 
arengu analüüsimiseks ning uute lahenduste leidmi-
seks. Kui akadeemiline võimekus on kombineeritud 
hea sõjaväelise väljaõppe ja mitmekülgse teenistus-
kogemusega, on tulemuseks tipp-pädevus, mida 
Kaitse vägi vajab kiiresti muutuvas julgeolekuolukorras 
oma põhiülesande täitmiseks.
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Milleks 
Kaitseväe Akadeemiale veel 
SUVEAKADEEMIA?

Kaitseväe Akadeemias on kümmekond viimast aastat olnud tavaks 
korraldada augusti alguses, kui organisatsiooniga liituvad vastsed 
tsiviil- ja militaartaustaga teenistujad, paaripäevane suveakadee-
mia. See omalaadne üritus on mõeldud selleks, et alustavad teenis-
tujad saaksid oma töö sujuvamalt käima ja leiaksid korduma kippu-
vatele küsimustele varakult vastused.

SVETLANA GANINA, PhD
KVA endine füüsika õppejõud, mentor ja  
didaktika arendusjuht

ee oli aastal 2013, kui toonase nime-
ga Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus-
tes (KVÜÕA) asuti korraldama suve-
akadeemiat. Kuidas niisugune idee 
sündis? Kaks õppejõudude mentorit –  

Tanel Otsus ja Svetlana Ganina – arutlesid kord õppe-
jõudude mentorluse üle ja mõtlesid, et peale õpetamis-
toe vajavad uued õppejõud ka infot KVÜÕA kui terviku 
kohta. Eriti need, kelle kokkupuude Kaitse väega on 
olnud puudulik. Varasem kogemus on näidanud, et 
varem või hiljem tekivad kõigil uutel õppejõududel 
korralduslikud küsimused ja vahepeal jääb vajaka 
kas mentoriteadmistest või tuleb aasta jooksul teha  
majas mitu tutvustusringi. Mis saaks, kui võtaks  
kokku kõik uued õppejõud ja tutvustaks neile ühe päe-
vaga nii kooli kui ka Kaitseväe üldtoiminguid? Mõel-
dud, tehtud! 

Kaasasime ajurünnakusse veel mõne kolleegi ja 
nii see algaski. 2013. aasta augusti alguses toimus 
esimene suveakadeemia, mis kestis tervenisti kolm 
päeva ja kus osales neli tsiviilõppejõudu. Selle korral-
damisse oli kaasatud umbes kakskümmend teenistu-
jat. Tahtsime teada, kuidas üritus õnnestus, ja küsisi-
me osalejatelt ka tagasisidet. Nelja osalenud õppejõu  

arvamused olid väga erinevad. Järgmise suveakadee-
mia korraldamisel püüdsime arvestada nende soovi-
tusi ja etteruttavalt võib öelda, et sellest sai peagi hea 
traditsioon. Suveakadeemiat korraldatakse igal aastal 
ja seda endiselt augusti alguses, sest suurem osa tee-
nistujaid alustab tööd just sel ajal.

KUST SELLINE NIMETUS?

Kuivõrd juba tol ajal unistasime, et meie kool võiks 
kanda Sisekaitseakadeemia ja Lennuakadeemia ees-
kujul uhket akadeemia nime, leidsime, et suveakadee-
mia oleks sammuke selles suunas. Tegime ettepaneku 
toonase kooli ülemale kolonel Aarne Ermusele ja kuna 
tal polnud selle vastu midagi, siis nii see nimetus jäi-
gi. Tundub, et nimetus on hästi omaks võetud ja 2023. 
aasta augustis on oodata juba kümnendat suveaka-
deemiat.

KELLELE?

Alguses oli suveakadeemia mõeldud ainult tsiviil-
õppejõududele, kuid ajapikku selgus, et oleks kasulik, 
kui liituvad ka kaitseväelastest õppejõud. Nii tekib pa-
remini küünarnukitunne ja kõigile õpetamist alustava-
tele õppejõududele on jagatud korraga sama taust info. 
Üsna kiiresti hakkasid liituma ka teised teenistujad 
ja nüüdseks saavad suveakadeemias osaleda kõik 
uued teenistujad. Viimasel ajal on suveakadeemias  



  26    

Õ P P E J Õ U D
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2022

FO
TO

: E
RA

KO
GU

osalenud umbes kakskümmend Kaitseväe Akadeemia 
uut teenistujat aastas.

MIDA TEHAKSE?

Saadud tagasiside põhjal korrigeeritakse iga järgmi-
se suveakadeemia sisu ja korraldusviisi. Näiteks tõid 
osalejad esile, et passiivse kuulamise asemel võiks 
olla rohkem kaasamist. Paljudele ei sobinud pikad  
ettekanded ja üksikasjalikud näpunäited, pigem sooviti 
saada üldist infot, mis aitab kohe töötamise alguses. 
Aastatega kujunesid välja traditsioonilised teemad: 
kooli ülema tervitus ja visioon kooli arengust, koo-
li arenduskava ja tegevusplaan, administratiivinfo,  
julgeoleku- ja IT-info, dokumendihaldussüsteemi-
de tutvustus, aga ka õppurkorpuse, mentorluse, 
täiendus koolituste jm tutvustus. Viimastel aastatel 
lisandus ka teabehalduri info.

Suveakadeemia toimub nüüdseks kahel päeval. 
Esimesel päeval on koos kõik teenistujad ja teine päev 
on pühendatud õppejõududele. Neile tutvustatakse 
väljaõppeplaani, õppekavasid, ainekavade koostamist, 
õppeinfosüsteemi Tahvel ja nüüdisaegse õpikäsituse 
põhimõtteid.

KES TEEB?

Aastate jooksul on suveakadeemia korraldamise eest 
vastutanud Tanel Otsus, Aarne Ermus, Janar Pekarev, 
Peeter Pekri ja Svetlana Ganina. Asendamatu abili-
ne on olnud ka Ahto Soovik, kes on tulnud igal aastal 
esinemisi salvestama, et Kaitseväe Akadeemiaga hil-
jem liitunud saaksid osa suveakadeemias jagatust. 
Praegu jääb suveakadeemia korraldamine ülema  

administratsioonile. Korraldamise ja esinemistega 
on olnud kaasatud palju inimesi, kellel on tulnud uusi 
kolleege tervitada ja vastu võtta. Sellepärast asu-
takse suveakadeemiat korraldama juba novembris- 
detsembris, nii saab kõiki tegevusi ja puhkust aegsasti 
planeerida. Mis siin salata, esimestel aastatel koge-
sime ka vanade olijate negatiivset reaktsiooni – niigi 
palju tööd ja tuleb veel puhkuselt korraks tagasi tulla 
ja asju teha. Mis siis ikka – tasa ja targu edasi. Ja tu-
lebki välja, et suveakadeemia aitab mitte ainult uusi, 
vaid ka vanu olijaid, sest paljusid probleeme, kaootilisi 
küsimusi ja eksimusi saab ennetada.

MILLEKS SIISKI?

Püüan vastata pealkirjas tõstatatud küsimusele, mil-
leks Kaitseväe Akadeemiale veel suveakadeemia. 

Võib mõelda nii, et see on väike formaalne asi, mis 
puudutab korralduslikku infojagamist uutele inimes-
tele. Nii see tõepoolest on. Samas on sellel üritusel 
ka mitu lisaväärtust: vanad olijad saavad tutvustada 
olulist infot, mis neid kunagi aitas. Kuna infot on palju 
ja see muutub kiiresti, annab see esinejatele võima-
luse eristada oma töös olulist mitteolulisest ja luua 
selgemat süsteemi. Kaadri tiheda vahetumisega, mis 
on tingitud kaitseväelaste rotatsioonist, muutuvad ka 
jagatud info käsitlemise suunad ja viisid ning nii mõ-
nigi uus töötaja, kes oli siin viimati viis aastat tagasi, 
näeb võrdlusmomenti ja nende aastatega toimunud 
arengut. 

Aga mis kõige olulisem – uued inimesed tunnevad, 
et Kaitseväe Akadeemia väärtustab nende tulekut, 
tunneb muret nende kohanemise ja sisseelamise pä-
rast ning ulatab neile suveakadeemia kaudu abikäe.

Kaitseväelastest õppejõudude tihe rotatsioon loob olukorra, kus alati on majas uusi inimesi, kelle kiiremaks lõimimiseks tuleb 
tutvustada lähemalt akadeemia siseelu
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MAASTIKUHOSPIDAL 
läheb maailma

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ning 
firma Semetron ühistööna loodud „kosmiline“ välihospidal on tekita-
nud huvi nii NATO partnerriikides kui kaugemalgi. Kui novembris anti 
1. jalaväebrigaadile pidulikult üle selle täiustatud versioon R2E, oli 
põhjust pilku heita kogu kontseptsiooni algusele ja arengule.

IVAR JÕESAAR
tegevtoimetaja

artus Raatuse tänava sõjaväelinnakus 
10. novembril 1. jalaväebrigaadile üle 
antud brigaadi meditsiinikompanii väli-
haigla ehk R2E (Role 2 enhanced1) eri-
neb varem tutvustatud välihaiglast R2B 

eelkõige selle poolest, et koosneb kahest baashaiglast 
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ning seal on seitseteist konteinerit ja vähemalt kuus 
telki. Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimedit-
siinikeskuse (SKMK) inimeste keelepruugis on tal kaks 
„jalga“. Sõjaolukorras annab see võimaluse, et kui üks 
„jalg“ on maas ja töös, liigub teine kokkupakituna kon-
teinerveokitel ning otsib maastikul uut paiknemiskoh-
ta, ja vastupidi. Haigla suutlikkuse piltlikustamiseks 
toodi võrdlus Põlva haiglaga, mis on valmis kahe tunni 
jooksul maastikule liikuma.

Kõige esimese Eestis toodetud konteinervälihaigla 
R2B piiritagune kasutaja on Ukraina. Seda hospidali 

1. jalaväe-
brigaadile 10. 
novembril üle 
antud meditsiini-
kompanii seitse-
teist konteinerit 
ja neli telki on 
Raadil üles sea-
tud – ees ootab 
ka Kaitseväe 
parameedikute 
väljaõpe ning 
rahvusvaheline 
sõja- ja katast-
roofimeditsiini 
konverents
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valmistati koostöös rahastajariigi Saksamaaga Ukrai-
na jaoks ette juba eelmisest aastast alates. Venemaa 
rünnak 24. veebruaril sundis üleandmist kiirendama 
ning personali põhjaliku väljaõppe asemel tuli piirdu-
da instruktorite kiirkoolitamisega. Juba märtsi algul 
jõudsid välihospidali kaheksa konteinerit ja vajalikud 
telgid Ukrainasse ja on seal ligi kümme kuud abiks ol-
nud. Septembris saadeti Saksamaa rahastusel Ukrai-
nasse teine R2B-haigla, mis oli toodetud esialgu Eesti 
tarbeks. Jutuks on olnud, et Ukraina vajaks edaspidi 
veel vähemalt nelja samasugust. Esimese Eesti oma 
tarbeks ehitatud välihaigla teine „jalg“, mida saime 
pandeemia ajal näha Kuressaares, on praeguseks üle 
antud 2. jalaväebrigaadile ning ootab 2023. aasta su-
veks endale uue paarilise valmisehitamist ehk taas 
R2E-tasemele viimist. 

Esimest hospidali Ukrainasse lähetades ütles 
Kaitse väe Akadeemia SKMK ülem-arst kolonel leitnant 
Ahti Varblane, et kui see haigla päästab ka kaks-
kümmend inimelu, on ta oma missiooni täitnud. Nüüd-
seks on see vaikne soov küllaga ületatud. Kaks Eesti 
välihospidali on aidanud päästa juba umbes kolme 
tuhande Ukraina võitleja ja tsiviilisiku elu ning tervist. 
Arvestades, et Ukrainas on sõja vältel eri andmetel 
hävitatud 750–900 meditsiiniasutust, on iga uus elu-
päästevõimega hospidal Ukrainale eluliselt vajalik.

PATSIENDI KOGEMUSEST SÜNDINUD IDEE

Nagu sageli juhtub, sai innovatsioon alguse isiklikust 
kogemusest. AS-i Semetron projektijuht Mart Sokk 
meenutab, et 2006. aastal ajateenistuse lõpus Kevad-
tormil osaledes jooksis ta metsas endale oksa silma 
ja käis patsiendina läbi kogu Kaitseväe toonase väli-
meditsiiniahela. Ta nägi oma ühe silmaga Rootsi abina 
saabunud ahiküttega meditsiinitelke ning põõsa alla 
euroalustele ladustatud medikamendikonteinereid. 
Hiljem, kui Sokk pärast füüsikaõpinguid Semetronis 
töötas, nägi ta seal partneritega koostöös tehtavaid 
arendusi ning nii sugenes mõte, kas Kaitseväes ei võiks 
samuti teha meditsiini vallas midagi sootuks teisiti. 
Eesti Kaitsetööstuse Liidu kaudu edenes mõte koos 
mahtumuutvaid moodulkonteinereid tootva Maru kont-
serni allettevõttega Maru Metall AS ning aastail 2012–
2013 läks käima välihaigla konstrueerimine ja ehitus. 
2013. aastal võitis AS-i Semetron loodud haigla kont-
septsioon Kaitseministeeriumi konkursi ja sealtpeale on 
seda arendatud koostöös Kaitseväe Akadeemia SKMK 
töötajatega. 2014. aasta Kevadtormil oli esimene pro-
totüüp maastikul ning Kaitsevägi nägi, milliseid võima-
lusi pakub liikuva konteinersüsteemi kasutamine. 

2016. aastal oli kasutusvalmis brigaadi välikliiniku  
üks „jalg“ ehk kaheksa konteinerit koos kõige vaja-
minevaga. 2017. aastal osales välihospidal Saksamaal 

NATO välimeditsiini suurõppusel ja tekitas furoori, kui 
purustas suurelt NATO välihospidali ülesseadmiseks 
ette nähtud 72 tunni standardi, saades hakkama paari 
tunniga. Sama korrati 2019. aasta õppustel Rumee-
nias kontrollkomisjoni valvsa pilgu all.

Arendajal oli jätkuv huvi seda kogu aeg paremaks 
tuunida ja Kaitseväe Akadeemia SKMK inimestel soov 
pakkuda selleks katsepolügooni. 2020. aastal sai 
R2B-kliinik ennast tõestada tsiviilkriisis Kuressaa-
res, kus hospidal pakkus haiglale 20 lisaintensiivravi-
kohta ja kasutas ka oma võimet toota koroonahaigete  
hingamisaparaatidele iseseisvalt hapnikku. Loojafirma  
Semetron arendustöö koos Kaitseväe Akadeemia 
SKMK meedikutega jätkub, samuti annavad edaspidigi 
panuse konteinerite ehitaja MDSC Systems ja veel ligi 
80 koostööpartnerit.

HOSPIDALI EDASIARENDAMINE 

Nüüdseks on ettevõtte Maru Metall AS koosseisus 
konteinerlahendusi projekteerinud ja tootnud üksusest 
saanud iseseisev üksus MDSC Systems OÜ ning AS-i 
Semetron vastav üksus on iseseisvunud toote nimetuse 
Golden Hour MMH (mobile modular hospital2) all. Aren-
damist ja täiustamist on aga palju, sest lisaks õppuste 
käigus tekkinud uuendusideedele ja Kuressaares saa-
dud kogemustele on Ukraina sõjapiirkonnast laekunud 
hospidali inseneridelt sadakond täiustamisettepane-
kut. Osa neist aitaks teha kõike veel töökindlamaks, 
tugevamaks, robustsemaks ja sõjavälja vintsutustele 
vastupidavamaks – et tulemuseks oleks maailma pa-
rim liikuv välihospidal. Tõsi, ka NATO partnerriikidest on  
välihospidali konteinerlahendust arendatud, kuid näi-
teks Saksa kokkupakitud konteinerit ei ole võimalik 
kasutada kogu mooduli tööks vajaliku varustuse veoks 
ning see ei sobi ka põhjamaa kliimasse. 

Eesti välihaigla suurim eelis omataoliste ees on 
suur manöövrivõime. Haiglat saab kasutada igasugu-
sel maastikul ja mis tahes ilmaga. Haiglakonteinerid 
on standardse merekonteineri mõõtudega (ISO 1CC 
20 jalga) ja neid on võimalik transportida ka tsiviil-
kasutuses veokitega. Üksikmoodul ei vaja liigutami-
seks eraldi logistikameeskonda ega tõsteseadmeid, 
vaid seda saavad paigaldada arstid, õed, paramee-
dikud jt haigla spetsialistid. Koos töötama harjunud 
meeskonnal kulub ühe mooduli töökorda seadmiseks 
paarkümmend minutit. 

Paigaldamiskiiruse imel on lihtne seletus. Iga kon-
teineri nurkades on neli väljatõmmatavat jalga. Kui 
konteiner on toodud autoga paigaldusskeemil ette 
nähtud kohta, kergitavad maapinnale toetatud jalad 
selle esmalt autolt üles ja kui veok on alt ära sõitnud, 
langetavad maha. Kogemus on näidanud, et välised 
asjaolud võivad muuta rahuajal jalgade nii igapäevase  
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puldist juhtimise sõjaväljal ebausaldusväärseks. Uk-
rainlased leidsid, et kõige kindlam on konteinerit 
langetada nelja inimesega, vändates iga jalga kor-
raga käsitsi alla. Peale käsivända saab konteinerit  
tõsta-langetada ka nelja tööstusliku trelli abil. Seejärel 
volditakse konteineri külgedelt lahti lisanduvate külg-
ruumide katused, põrandad ja seinad ning paigalda-
takse ettenähtud kohtadele konteineris kaasas olevad 
seadmed. Moodul muutub vastavalt funktsioonile 28 
või 35 ruutmeetri suuruseks. Igal konteineril on oma 
generaator ja akupank ning see on võimeline tööd jät-
kama ka siis, kui keskne generaator ei tööta.

Ukraina kogemus tõi esile veel ühe mõttekoha. 
Nimelt tuli esimesena kruvida välihaiglalt maha Pu-
nase Risti sümbolid. Korduvalt on leidnud kinnitust 
kurb tõdemus, et Venemaa mitte üksnes ei austa Genfi 
konventsiooni, vaid talle on meditsiiniüksus kohemaid 
väärtuslik sihtmärk. Seetõttu arutavad tootjad isekes-
kis irooniliselt, kas ehk peaks praegused korrektsed 
oliivirohelised konteinerid kujundama maskeerimise 
huvides roostes ja mõlkis nõukaaja plekkgaraažide 
sarnaseks, et tunduks rohkem russkii mir’i moodi ja 
vähendaks agressori ründeisu.

RESERVVÄELASTE MEHITATUD VÄLIHOSPIDALID

Kaitseväes on Role 2-taseme konteinerhospidalide 
kasutuselevõtt kaasa toonud ka muudatusi meditsiini-
üksuste struktuuris. Et eelmisel aastal Kaitseväes aja-
teenijatest meditsiiniüksust ette ei valmistatud, kut-
suti tänavukevadisele õppusele Siil esimest korda välja 
terve reservmeditsiinikompanii. Kaitseväe meedikute 
eesmärk oli anda 2. brigaadile võimalus planeerida 
oma meditsiini ja logistikat võimalikult kõrgele Role 2- 
tasemele, et saada kogemus logistilise ja taktikalise 
planeerimise vajadustest, mis lisandub brigaadidele ja 
nende tagalapataljonidele meditsiinikompanii raken-
damisel. Siilil jälgisid 1. brigaadi meedikud 2. brigaadi 
kolleegide tegevust ja aitasid valupunkte läbi mängida, 
et olla valmis tulevasel Kevadtormil oma R2E ise kogu 
suuruses lahti pakkima ja tööle rakendama.

Leitnant Hele-Reet Lille tänab kõiki reservväelasi,  
kes hoolimata koroonaajal tehtud lisatundidest ja puh-
kamata puhkustest leidsid tihedas graafikus aega õp-
pusesse panustada ning näidata ka kõrgematele sõja-
väelistele juhtidele, mida inimelu tegelikult väärt on. 

Kaitseväe sõjaaja meditsiinisüsteem on nagu  
võitlusüksusedki üles ehitatud reservväele. Mäletata-
vasti rakendus juba 2012. aastal kõigi Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna ning Tartu ja Tallinna meditsiinikõrg-
koolide lõpetanutele asendusteenistus. Arstid-õed ei 
pidanud enam minema ajateenistusse, vaid läbisid oma 
õppes sõduri baaskursuse tsükli ja seejärel tegid läbi 
mõnenädalase sõjameditsiini aluskursuse. Seejärel  

määrati nad reservametikohale ja neil tuli osaleda 
Kaitseväe õppusel, kus nopiti välja kirurgid, anestesio-
loogid, intensiivraviõed ja radioloogid ning vaadati, kes 
sobib Role 2-taseme hospidali, kes Role 1 sidumis-
punkti ja kes hoopis pataljoni staapi. Reservväelased 
käisid NATO õppusel 2017. aastal Saksamaal ja 2019. 
aastal Rumeenias. Reservmeedikute seast on nüüd-
seks välja kasvanud instruktorid, kes koolitavad seda 
haiglat esimest korda nägevad noori.

Ka meie välikliinikute ehitamine ja pidev edasiaren-
damine tugineb Semetronis ja MDSC Systemsis tööta-
vate, oma tootesse tõeliselt uskuvate reservväelaste 
entusiastlikule tööle. Nad on kõigil õppustel kohal ning 
otsivad võimalusi, kuidas välihaigla moodulite sõlmi 
veel paremaks, töökindlamaks ja kestvamaks muu-
ta. Erinevalt suurtest tootjatest, kelle arendus vältab 
pikki kohmakaid aastaid, liigub Kaitseväe meedikute 
hinnangul Eestis kõik õiges arengurütmis – ideed ja 
plaanid on arendamisega sünkroonis ning samal ajal 
ehitatakse reaalset, käegakatsutavat Role 2-kliinikut.

R2E-HOSPIDAL OSALEB SÕJA- JA 
KATASTROOFIMEDITSIINI KONVERENTSIL

Eesti Rahva Muuseumis peetakse tänavu 1. ja 2. det-
sembril juba viieteistkümnes sõja- ja katastroofi-
meditsiini konverents. Vahetult enne seda leiab 30. 
novembril Kaitseväe Akadeemias aset ka 29. rahvus-
vaheline seminar Multinational Military Medical Ex-
change kaitseväelastele ja partnerasutuste tööta-
jatele. Praegu Raatuse tänava linnakus üles pandud 
R2E-hospidal on selle seminari oluline osa, kus 

Ukrainale antud R2B-välihaiglad koosnevad kaheksast 
erineva funktsiooniga meditsiinikonteinerist, millesse 
paigutatud seadmed annavad hospidalile täieliku au-
tonoomsuse nii energiaga varustamisel, vee, hapniku 
ja sooja tootmisel kui ka arstiriistade steriliseeri-
misel, medikamentidega varustamisel ja analüü-
side tegemisel. Konteinerites on kahe lõikuslauaga 
operatsioonimoodul, erakorralise meditsiini moodul, 
intensiivravimoodul, vahemoodul (laborikonteineri, 
diagnostikakonteineri ja triaažitelgiga), meditsiiniline 
hoiuruum, sterilisatsioonimoodul, ressursimoodul 
ning kolm telki, milles igaühes on kümme voodikohta. 
Lisaks annetati Ukrainale neli majutusmooduli telki 
ning sanitaarmoodul, milles on dušid, tualetid ja 
pesumasinad koos kuivatiga. Haigla sees on tagatud 
puhtus, pidev õhuvahetus ja soojus talvise 20-kraadi-
se pakasega ning jahutus suvises 30-kraadises leit-
sakus. Ühe välihaigla suurus tööasendis on ligikaudu 
425 ruutmeetrit.

 L I S A I N F O
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erialainimesed saavad oma silmaga üle vaadata üles 
seatud brigaadi meditsiinikompanii liikuva hospidali 
koos selle seitsmeteistkümne konteineriga. Külalisi ja 
huvilisi on mitmest riigist. Teiste seas ilmutas Golden 
Hour MMH juhatuse esimehe Margus Tsahkna sõnul 
huvi seminaril osaleda ja moodulhospidaliga lähemalt 
tutvuda India esindaja.

Alates 2017. aastast, kui Kaitseministeeriumi  
valitsemisalas koondati taristu ja materjalide soeta-
mine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) alla, 
on ühe olulise projektina koostöös Kaitseväe Akadee-
mia ja Semetroniga arendatud ka välihospidali. RKIK 
välihaigla projektijuhi Kadi-Kai Kollo sõnul algas 1. bri-
gaadi R2E-hospidali ehitamise ettevalmistus eelmi-
sel kevadel, juulis sõlmiti leping ning haigla sai valmis  

oktoobrikuus. Koos Kaitseväe Akadeemia SKMK toetus- 
ja arendustegevuse jaoskonna ülema leitnant Hele-Reet 
Lillega jälgisid nad, et hospidalis leiaksid rakendust kõik 
olulised uuendused, mis on töötatud välja senise ka-
heksa aastat kestnud arendustöö ja õppuste käigus. 
Mõistagi ei ole välistatud, et Ukraina abistamise vajadus 
tingib taas Eesti oma varustuse kiire ümbermängimise 
vajaduse. Ja ehk jõuab kätte ka aeg, kui meie hospida-
lides tööd teinud Ukraina meedikud tulevad Eestisse 
sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsile ning räägi-
vad, mida selle haiglaga päriselt teha saab.

KAITSEVÄE PARAMEEDIKUTE 
väljaõppemudel

Ei ole sõdu ega lahinguid, kus ei oleks haavatuid. Lähim meedik 
lahinguväljal on üksuse parameedik. Tema on sageli see, kelle os-
kustest ja teadmistest sõltub haavatu edasine saatus. Ka lahingu eel 
ja vahel on parameedikul oluline, aga sageli alahinnatud roll üksuse 
võitlusvõime hoidmisel tervisekaitse seisukohast.

Ltn VALTER VOOMETS
sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse  
väljaõppe jaoskonna ülem

aitsevägi on parameedikuid koolita-
nud peaaegu 20 aastat. Parameediku 
erialaõpe on selle ajaga läbinud suure-
maid ja väiksemaid muudatusi. Umbes 
15 aastat koolitas Kaitsevägi kolme 

liiki parameedikuid: rühma-, kompanii- ja vanempara-
meedikuid. 

LAIAHAARDELINE KOLMELIIGILINE PARAMEEDIKUÕPE

Aastaid kestis rühmaparameediku erikursus küm-
me nädalat. Selle ajaga pidi sõdurist saama rühma-
suuruse üksuse parameedik, kelle põhiülesanne oli  

traumahaige käsitlus lahinguväljal ja valmidus osale-
da koos rühmaülemaga allüksuse meditsiinitegevuse 
planeerimisel. Aasta jooksul õppis kolmel kursusel 
kokku ligi 150 kaitseväelast. Kümne nädala sisse jäi 
kaks 24-tunnist kiirabipraktika valvet Tallinna Kiirabis 
koos kompensatsioonipausidega. 

Lisaks lahingukannatanu esmaabile õpetati  
rühma parameedikutele ka palju muud huvitavat ja 
praktilist. Spetsialistid õpetasid tulevastele paramee-
dikutele muu hulgas vetelpäästet, kusjuures koolituse 
praktiline osa leidis aset lähedal asuva Nõmme ujula 
basseinis. Nööripääste õppepäeval õpiti sõlmi siduma 
ja harjutati kannatanu järsakust ülestõstmist korvraa-
mi abil. Päästeameti esindajad tutvustasid kursuslas-
tele väiksemate tulekahjude kustutamise põhimõtteid 
ja ohutustehnikat. Praktilise harjutusena said kõik õp-
purid päeva lõpus kustutada tulekustutiga vanni, mis 
oli täidetud põlevvedelikuga. Pedagoogikaõppes tuli 

 V I I T E D
1 enhanced – täiustatud
2 mobile modular hospital – liikuv moodulhaigla
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kursuslastel valmistada ette ja anda õpetaja järeleval-
ve all üksteisele erinevaid praktilisi tunde. 

Eelkirjeldatud koolitused olid küll huvitavad ja 
kahtlemata ka praktilised ning osalejad väärtustasid 
neid, aga negatiivseks küljeks oli ajanappuse tõttu 
tähelepanu hajumine rühmaparameediku põhiüles-
andelt. Kursuse lõpus tehtud eksamitel täitsid para-
meedikud küll hindamiskriteeriumid, paraku selgus 
hilisematel õppustel, nt Kevadtormil, et praktilised os-
kused ei olnud sügavamalt juurdunud. Soorituse tase 
vahetult kursuse lõpus ja paar kuud hiljem õppusel oli 
hindajate silmis väga erinev. 

KOMPANII- JA VANEMPARAMEEDIKU KURSUS

Kompaniiparameedikuks saamiseks tuli õppuritel läbi-
da lisaks nelja nädala pikkune kompaniiparameediku 
erikursus väljaõppekeskuses. Nende nädalate jooksul 
käidi veel kahel 24-tunnisel kiirabipraktikal, harjutati 
meeskonnatööd traumahaige käsitlemisel, lihviti elus-
tamisoskusi, harjutati triaaži ja suurõnnetuse lahen-
damist ning õpiti juurde farmakoloogia alusteadmisi. 
Lisaks käisid psühholoogid tutvustamas kriisipsühho-
loogia aluseid. Kursusel osales korraga keskmiselt 35 
õppurit.

Vanemparameedikutele õpetati ka voodikesk-
se patsiendi hooldust, kinesioteipimist1 ja tööd 
sidumis punktis. Arvestades tõenäolise ametikohaga 
meditsiini kompanii kirurgia moodulis, õpetati tulevas-
tele vanemparameedikutele ka kirurgilisi instrumente, 
nende steriliseerimist ja steriilse laua ettevalmista-
mist. Oskuste kinnistamiseks ja päris patsiendi nä-
gemiseks käidi praktikal Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
erakorralise meditsiini osakonnas. Vanemparameediku  

erikursus kestis samuti neli nädalat. Vanemparamee-
dikuid koolitati üks kord aastas, kursusest võttis osa 
korraga 15 inimest.

PARIM VÕIMALIK, KUID MITTE PIISAVALT HEA

Kolmeliigiline parameedikute süsteem, kus valiti järg-
misele tasemele väeosa võimalustest lähtudes pari-
mad kursuslased, tähendas seda, et vanemparamee-
dikud olid oma teadmistelt ja oskustelt parimad, mida 
18-nädalane väljaõppesüsteem võimaldas. Praktilises 
elus Kaitseväe keskkonnas tõi see kaasa mitu prob-
leemi. Kõige põhjalikuma väljaõppe läbinud vanem-
parameedikud täitsid meditsiinirühma ja -kompanii 
ametikohti. Suures traumameeskonnas koos õdede ja 
arstidega oli vanemparameedikutel üsna vähe otsus-
tamisvabadust ning paljusid õpitud protseduure tegid 
nende asemel õed. Halvimatel juhtudel jäid meditsiini-
kompanii vanemparameedikutele ainult toetavad te-
gevused. Ilmselgelt ei olnud kasutatud väljaõppesse 
panustatud aega parimal viisil. Süsteemi teine tahk 
oli see, et lahinguväljal meditsiinilises mõttes üksi 
toimetav rühmaparameedik, kes peab iseseisvalt and-
ma parimat elupäästvat esmaabi lahingukannatanule 
ning langetama keerulisi otsuseid, ei saanud piisavalt 
head eesmärgipärast väljaõpet.

KAHELIIGILINE PARAMEEDIKUTE SÜSTEEM

Arvestades eelnimetatud probleeme, uut sõjaväe-
lise väljaõppe eeskirja ja ajateenijate kohendatud 
väljaõppe tsüklit, muudeti 2019. aastal parameedikute 
väljaõppesüsteemi ning kolme liiki parameedikute ase-
mel jäi alles kaks: parameedik ja rühmaparameedik.  
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Ajateenijatest para-
meedikud elustamis-
tunnis. Parameediku 
erikursusel kogetu on 
ärgitanud igal aastal 
noori alustama pä-
rast reservi arvamist 
õpinguid Tartu Üli-
kooli arstiteaduskon-
nas, aga ka Tartu või 
Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolis õenduse 
erialal



  32    

M E D I T S I I N
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2022

 V I I D E
1 füsioteraapia protseduur, mida kasutatakse laialdaselt nii taastusravis kui ka 

spordimeditsiinis lihaste ja liigeste taastumise ja ravi toetamiseks spetsiaalse 
kinesioteibi abil

Rühmaparameediku ülesandeks jäi endiselt tegutseda 
maastikul iseseisvalt rühma- või kompaniisuuruses 
üksuses meditsiiniabi andjana. Parameedik pidi saama 
väljaõppe meditsiiniüksuse parameediku ülesannete 
täitmiseks pataljoni sidumispunktis või meditsiini-
kompaniis. Uuendatud õppekavadest kaotati kõik, mis 
polnud otseselt seotud parameedikute funktsioonikir-
jeldusega, sealhulgas nööri- ja vetelpääste ning palju 
muud. Õppekavad jaotati mooduliteks, esimene moo-
dul oli kõigil ühine ja kattus seejuures laskur-sanitari 
erikursuse õppekavaga. See tähendab, et paramee-
dikuõppe kümnest nädalast esimesed kaks moodus-
tab laskur-sanitari erialaõpe. Selline jaotus ühtlustab  
Kaitseväes esmaabi andjate alusoskusi. Lisaks või-
maldab see viia parameediku erikursuse läbi kaheksa 
nädala jooksul, kui väeosas on läbitud varem laskur- 
sanitari erikursus. Kui peaks juhtuma, et kursuslane 
kukub läbi parameediku erikursuse lõpueksamist, jääb 
talle vähemalt laskur-sanitari kvalifikatsioon.

ÜHELIIGILINE PARAMEEDIKUÕPE KVA-S

Aastal 2020 viidi Kaitseväe parameedikute õpe toetu-
se väejuhatuse alt Kaitseväe Akadeemia alla. Praktikast 
ja väeosade tagasisidest selgus, et aasta varem kinni-
tatud rühmaparameediku ja parameediku erikursuse 
õppekava järgi õpetamine oli tekitanud olukorra, kus 
erinevad kursused läbinud parameedikud olid niivõrd 
erineva väljaõppega, et nende ametikohti ja ülesandeid 
ei oleks saanud võimaliku kriisi korral piisavalt paindli-
kult jagada või vahetada. Ühises töögrupis loodi prae-
gune parameediku eriala õppekava. Kahest parameedi-
kute liigist jäi alles ainult üks, mis lihtsustab Kaitseväe 
allüksustel parameedikute määramist erinevatele ame-
tikohtadele, nagu rühma-, kompanii-, evakuatsiooni-, 
sidumispunkti või meditsiinikompanii parameedik. Et 
väljaõpe oleks universaalne, on nüüdses õppekavas 
kombineeritud 2019. aastal kinnitatud rühmaparamee-
diku ja parameediku erikursuse peamised õpiväljundid. 
Parameediku erikursuse õppekava loob tingimused 
Kaitseväe põhiväeliikide, väeosade ja asutuste kaitse-
väelaste väljaõppeks. Kursuslased omandavad sellel 
õppekaval alusteadmised ja -oskused, mis võimaldavad 
täita rühma- või kompaniiparameediku rahu- ja sõja-
aja ülesandeid. Ühtlasi saavad nad eelduse täita pärast 
meditsiini allüksuse kursuse läbimist meditsiiniüksuse 
parameediku ülesandeid meditsiinirühmas või -kom-
paniis. Kolm korda aastas koolitatavad parameedikud 
saavad Kaitseväe Akadeemiast kümne nädala jooksul 
ühesuguse väljaõppe. Individuaalõppele lisaks saavad 
meditsiiniüksustesse määratud parameedikud akadee-
mias või väeosas läbida meditsiinirühma või -kompanii 
kursuse, mille käigus õpitakse erialast tööd mõnes all-
üksuses. 

RÕHK PRAKTILISTE OSKUSTE ÕPPELE 

Uuendatud parameediku erikursuse õppekava loomisel 
oli üks eesmärke suurendada praktika mahtu. Erinevalt 
paljudest teistest Kaitseväes õpetatavatest erialadest 
on peaaegu võimatu tagada parameedikutele Kaitseväe 
keskkonnas võimalusi teha n-ö päris asja. Kui sõjaväelis-
te erialade esindajad, nt suurtükiväelased ja tankitõrju-
jad, saavad praktilise väljundi lahinglaskmise käigus, siis 
parameedikud raskeid traumahaigeid oma igapäeva-
teenistuses õnneks ei kohta. Kiirabipraktika maht kasvas 
kolmandiku võrra. Parameedikute universaalse välja õppe 
nimel läbivad kõik kursuslased kiirabipraktika kõrval ka 
haiglapraktika. Haiglapraktika kogumahus 32 tundi ehk 
neli päeva annab esmakogemuse tööst haiglakesk-
konnas ja arusaama pikaaegse esmaabi andmise välja-
kutsetest välitingimustes (ingl prolonged field care). 

Kontaktõppe kümnenädalase mahupiirangu tõt-
tu toimub erikursuse praktikamooduli õpe väljaspool 
kontaktõpet ning see korraldatakse pärast kursuse 
lõppu koostöös väeosadega. Logistiliselt on väeosadel 
ajateenijatele praktikat võimaldada varasemast märk-
sa keerulisem – tagada tuleb toitlustus, majutus ning 
transport praktikabaasidesse ja tagasi. Seni on koos-
töö väeosade, akadeemia praktikakoordinaatori ning 
haiglate ja kiirabi vahel sujunud probleemideta.

PARAMEEDIKUOSKUSED JA ELUKUTSE VALIK

Parameedikute haiglapraktika läbimine lõi eeldused 
sujuvaks koostööks mitme haigla ja Kaitseväe vahel 
COVID-19 kriisi lahendamisel. Kriisi ajal sattusid haig-
lad suurde tööjõupuudusesse. Noored motiveeritud 
Kaitseväe parameedikud olid haiglates kõrgelt hinna-
tud abilised koroonahaigete eest hoolt kandvates iso-
leeritud osakondades. 

Laiapindse riigikaitse ja võimalike kriiside valguses 
on väga oluline, milliste oskustega ajateenijad reservi 
arvatakse. Igal aastal leiab meediast näiteid, kus mõni 
tubli elupäästja ütleb, et tema tegutsemisjulgus ja 
oskused pärinevad Kaitseväes ajateenistuse jooksul 
läbitud parameediku erikursuselt. Samuti on reservi 
arvatud parameedikud tähtis värbamisväli kiirabitee-
nuse osutajatele ning pakkumisi on tehtud mitmel 
aastal. Parameediku erikursuselt saadud meditsiini-
pisik on olnud paljudele noortele ajendiks tulevase elu-
kutse valikul. Igal aastal on mitu noort otsustanud pä-
rast reservi arvamist alustada õpinguid Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonnas või siis Tartu või Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolis õenduse erialal. 
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RESERVVÄELASED 
ja unustamine

Inimene, kes on kord rattasõidu ära õppinud, tavaliselt seda enam 
ei unusta. Kas sama kehtib ka granaadi heitmisel või elupäästva 
esmaabi osutamisel? Esmapilgul lihtsale küsimusele vastamiseks 
algatati Kaitseväe Akadeemias projekt „Reservväelaste põhisooritust 
mõjutavate oskuste hindamise metoodika väljatöötamine“. 

MARTEN VARES
juhtimise ja pedagoogika õppetooli teadur

MARKUS VEINLA
taktika õppetooli teadur

IVAR MÄNNAMAA, PhD
juhtimise ja pedagoogika õppetooli teadur

Eesti reservväelaste oskuste ja teadmiste säilimise 
kohta. Tuleb tõdeda, et me ei ole oma reservistide in-
dividuaalseid oskusi ja teadmisi varem hinnanud. Tee 
mõõtevahendi koostamiseni oli aga konarlik, seejuu-
res tundus vahel lausa otsa saavat. Teisalt oli see põ-
nev. Sellele teemale on pühendatud ka siinne kirjatükk.

KUIDAS MÕÕDISTADA RESERVVÄELAST?

Meie plaan oli välja töötada üksikvõitleja oskusi hindav 
mõõtevahend, mis oleks lihtne, arvuliselt väljendatav 
ja üldistatav. Loomulikult ka valiidne ja usaldusväärne, 
nagu üks eeskujulik mõõtepuu teaduses olema peaks. 
Lisaks tuli saada kooskõlastus, et mõõtevahendit 
oleks võimalik kasutada täies mahus tänavusel suur-
õppusel Siil. 

Esimeseks proovikiviks kujuneski küsimus, mida 
mõõta. Reservarmees on laialdaselt erinevaid osku-
si ja teadmisi nõudvaid ametikohti ning neil on üsna 
vähe ühiseid omadusi, mida saaks kvantitatiivselt üht-
se mudelina väljendada. Sestap tuli lähtuda millestki 
fundamentaalsemast ehk alusväljaõppest. Kaitse-
väes on selleks ajateenistuse alguses läbitav sõduri 
baaskursus (SBK). SBK õppekavasse süüvides võeti 
valikusse kõik alusväljaõppe käigus käsitletavad 

rojekti esimese etapi käigus tuli väl-
ja töötada meetod, mille abil hinnata  
reservväelaste sõjalise soorituse jaoks 
vajalikke individuaalseid oskusi. Täit-
jaks kujunes väike grupp Kaitseväe 

Akadeemia (KVA) töötajaid – teadureid, tegevväelasi, 
lektoreid –, kes asusid keerulist probleemi lahendama. 
Vajadus uurida reservväelaste oskuste ja teadmiste 
muutumist pärineb 2020. aasta NATO kaitsepoliitika ja 
-planeerimise komitee aruandest, kus esitati küsimus 
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õpiväljundid ja nende hindamisviisid. Mõned õpiväljun-
did olid katseliselt hinnatavad harjutuse või eksamiga, 
kuid teised olid pigem kvalitatiivsed ning neid hinnati 
vastavate kursuste jooksul. Loendis oli 63 alusvälja-
õppe õpiväljundit. Neist igaühest sai ajapikku kvan-
tifitseeritav oskus või teadmine, mis leidis oma koha 
mõõtevahendis. 

Mõõtekomplekti esimese osana sündis kirjaliku 
testi mustand. Küsimustiku loomisel leiti inspirat-
siooni autokooli teooriaeksamist, mis sisaldab valik-
vastustega küsimusi erinevatel teemadel. Küsimuste 
sisuloome ülesanded jagati töögrupis laiali valdkonniti. 
Need põhinesid omakorda SBK õpiväljunditel, mida oli 
võimalik mõõta teadmiste põhjal. Näiteks topograafia 
ja tulekaardi mõistmine, määrused jm õigusaktid, aga 
ka tehnika ja relvastuse piltidelt äratundmine. Küsi-
mused mõeldi välja õppekavade dokumentide alusel 
ning nõu andsid tegevväelased. Mustandi valmimisel 
olid tänuväärt eestvedajad major Artur Meerits ja kap-
ten Rene Koger. 

KÜSIMUSTIKU TULEPROOV

Küsimustiku mustand valmis jaanuari lõpuks ning 
veebruaris-märtsis katsetasime seda äsja Jõhvi saa-
bunud ajateenijate valimil. Eksperiment viidi ellu kahes 
osas: esmalt tehti test enne SBK algust, et selgitada 
välja küsimused, mille vastust teatakse juba enne SBK 
teadmiste omandamist. Teine etapp tuli pärast SBK-d, 
et uurida, kuidas SBK käigus omandatud teadmised 
kirjaliku testi sooritust parandavad. Mõlemal korral 
täitsid ajateenijad testi veebiversiooni, kasutades  
tahvelarvutit või nutiseadet. Eksperimendi tulemusena 
läbis kirjalik test uuenduskuuri ja valmis selle järgmine 
versioon. Õppusel Siil oli aga digivahendeid keeruline 
kasutada ja nii tuli koostada vana kooli testiässade 
kombel ka küsimustiku paberversioon.

Kirjaliku küsimustiku kõrval arendati välja ka os-
kustel põhinevad praktilised harjutused, mis jagunesid 
välioskuste, esmaabi ja relva käsitsemise mooduliks. 
Välioskuste moodul kujunes harjutuste seeriaks, kus 
hinnatav pidi tuvastama metsatuka alt sihtmärke, 
heitma granaati, panema kiiresti gaasimaski pähe 
ning paigaldama suundlaengut. Relva käsitsemine 
seevastu hõlmas tulirelvaga seotud ohutusnõue-
te täitmist ja lasketäpsust. Esmaabitesti laenasime 
SBK eksamist ning selle kohandasid sobivaks sõja- ja  
katastroofimeditsiinikeskuse tublid meedikud. Füü-
silise võimekuse mõõdupuuks valisime kõikidele 
kaitse väelastele juba aastaid naudingut pakkunud 
üldfüüsiliste võimete hindamise (nn NATO test). Testi 
eri mooduleid arendati üle kogu maja ja nõu pakkusid 
akadeemia inimesed nii suitsunurgas, kohvipausidel 
kui ka koosolekutel õppeklassides.

TESTI LÄBIPROOVIMINE

Mõõtevahendit katsetati esimest korda täies mahus 
tänavu aprillis innukate Kuperjanovi väeosa jalaväe-
kompanii ajateenijate peal. Neist, keda algul hinna-
ti, said hiljem õppusel Siil reservväelaste soorituse 
hindajad. Peaeesmärk oli uurida, kuidas näeb välja 
täieulatuslik testimine mõõtevahendi abil. Mõõtmi-
sel hinnati iga ülesande sooritamiseks kuluvat aega, 
samuti jälgiti hindajate ja hinnatavate suhtlust ning 
juhtnööride jagamist. Järgnenud andmekäitluses va-
liti statistilise analüüsi meetod ning mõeldi võimalus-
tele, kuidas tulemusi näitlikustada ja lugejatele pari-
mal viisil edastada. Lisaks jälgiti, kas mõõtevahendi 
sisu on ka hinnatavatele mõistetav. Ajateenijate peal 
katsetamine võimaldas näha, kuidas hinnatavad küsi-
mustest ja juhistest aru saavad ning kas testid soori-
tatakse viisil, nagu on eeldatud hindamisprotseduuris. 
Lisaeesmärk oli fikseerida ajateenijatest kontrollgrupi 
teadmiste ja oskuste alustase ehk nullpunkt, millega 
hiljem reservväelaste tulemusi võrrelda. 

Õppusel Siil hinnatav valim koostati võimalikult 
mitmekesine: kaasatud üksustest eeldati nii pikemat 
kui ka lühemat aega reservis olnud isikuid ning eri 
relvaliike ja ametikohti. Mõõtmiste korraldamine pani 
meeskonna märkimisväärselt proovile. Ambitsioon oli 
suur: hinnata 700 reservväelast. Valimisse määratud 
üksused paiknesid õppuse ajal mööda Lõuna-Eestit 
laiali, seetõttu ilmnes mõõtmiste planeerimisel, et 
seda tuleb teha kahel päeval ning viies lasketiirus ja 
kahes formeerimispunktis. Kuna mõne mõõtevahen-
di osa puhul (nt esmaabi andmine) oli ühel hindajal 
võimalik korraga hinnata vaid ühte reservväelast, tuli 
õppuse ajakavasse jäämiseks kaasata mõõtmisse ligi 
200 hindajat. Hindajatele korraldati õppepäev, et neil 
oleks võimalik tegutseda ühisel alusel ja kõik mõõtmi-
sed oleksid võrreldavad. 

Mõte korraldada pataljoni suurusjärgus inimhul-
gale niisugune üritus nõudis akadeemikute süda-
metelt nii mõnegi lisalöögi, kuid õnneks sai toetuda 
korraldamises osalevatele vanemohvitseridele, kes 
aitasid hindajate sihid tegelikkusega kooskõlla viia. 
Hindajad – Kuperjanovi väeosa tolleaegsed ajateeni-
jad – olid mõõtmisel kandev jõud, kelleta oleks osu-
tunud mammutkatse võimatuks. Nad täitsid ülesande 
pühendunult ja tõhusalt. Hindamispäevad olid pikad 
ja täis ootamatusi, sestap leevendasid hindajad va-
badel hetkedel stressi nii päevalilleseemneid nosides 
kui ka telefonidisko saatel tantsu vihtudes. Välustesse 
suunatud hindajad seevastu alustasid päeva põhjaliku 
meditatsiooniga Eestimaa loodusest küllastunud tee-
del, kui Võrust väljudes selgus, et veokil aktiveeritud 
kiiruspiirik võimaldas neil sõita suurima kiirusega 60 
kilomeetrit tunnis.
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RESERVVÄELASED LUUBI ALL

Õppuse alguses, 17. mail, täitsid reservväelased for-
meerimispunktides kirjaliku testi ning neile jagati 
koodiga käepaelad, et oleks võimalik hõlpsasti kokku 
viia nende tulemused eri moodulites. Samal ajal käi-
sid ülejäänud korraldusmeeskonna liikmed ja hindajad 
lasketiirudes testimisalasid ette valmistamas. Järg-
misel päeval, 18. mail, tehti välioskuste, esmaabi ja 
relva käsitsemise mooduli mõõtmised. Lasketulemusi  
ja relvakäsitsemisoskust jälgiti üksuste tavapäraste, 
õppuse raames ette nähtud laskmiste käigus. Need 
allüksused, kes ootasid parasjagu laskmist või olid 
juba ära lasknud, läbisid samal ajal välioskuste ja  
esmaabi mõõtepunkte. Ühel reservväelasel kulus mõ-
lema tegevuse peale umbes 15 minutit. 

Kui vahepeal tekkis vabu hetki, suhtlesid korral-
dusmeeskonna liikmed reservväelastega hindamise 
teemal. Kuigi need, kellel oli ajateenistusest möödas 
juba pikem aeg, tundsid ennast mõõtmisel pisut eba-
kindlalt, leidsid paljud reservväelased mõõtmise põ-
neva olevat, kuna neil endilgi oli huvitav teada, mis on 
meeles ja mis ununenud.

Vahetult pärast hindamise lõppu koguti hindamis-
lehed kokku ja algas andmetöötlus. Tööd alustasid 
andmesisestajad, kes tegutsesid väsimatult nii oma 
tööajal kui ka vabadel hetkedel. Sügisest algas meie, 

teadurite tähetund. Korrastasime andmetabelid ning 
alustasime statistilist analüüsi, mille tulemusena 
valmivad praeguseni tabelid ja joonised ning lõpuks 
süsteemne ülevaade, kuidas täpsemalt toimib välja 
töötatud mõõtekomplekt suurel valimil. Siiani ana-
lüüsitud tulemustest nähtub, et oskused ja teadmised 
võivad reservväelaste seas tõepoolest hääbuda. Oluli-
se tulemusena nägime, et unustamine toimub kiiresti 
esimestel reservteenistuse aastatel ning jääb pärast 
kahte aastat reservteenistust suhteliselt stabiilsele 
tasemele. Sealjuures oli märgata ka mõningaid eri-
nevusi hindamiskomplekti osade vahel. Tulemused on 
kooskõlas üldiste mälu tööpõhimõtetega, sest inime-
ne kipubki unustama alguses enam ning teadmised- 
oskused, mis suudavad esialgse unustamisfaasi järel 
püsida, säilivadki pikemat aega. Lisaks nägime, kuidas 
viimasest õppusest möödunud aeg aitas värskendada 
protseduurilisi oskusi, kuid mitte ilmtingimata tead-
misi. Need on aga esialgsed tulemused, tervikpilti meil 
veel ei ole. Selleks on tarvis lisamõõtmisi. 

Edaspidi saab selle mõõtevahendi abil hinnata eri 
taseme kaitseväelasi: nii kaitseliitlasi, reservväelasi 
kui ka tegevväelasi. Tulevikus lisandub veel kollektiivse 
ehk üksuse tasandi mõõtekomplekt, mille eesmärk on 
hinnata, kuidas hääbuvad oskused ja teadmised jao- 
ja rühmatasemel. See töö on alles algusjärgus ning 
taas ollakse silmitsi küsimusega „mida mõõta?“. 

OSKUSTE SÄILIMISE ALUSTASEME MÄÄRAMINE 
AJATEENIJATE SEAS (APRILL 2022)

 J O O N I S  1

 Ajateenijate (n = 107) oskusi mõõdeti 2022. aasta aprillis.
 Eesmärk oli testida, kas mõõtevahend töötab ja kuidas tuleks testimist korraldada.
 Projekti „Reservväelaste põhisooritust mõjutavate oskuste hindamise metoodika väljatöötamine“ ülesanne on aren-

dada välja toimiv mõõtevahend. Olulisi järeldusi saab teha alles siis, kui projekti tulemusena valminud mõõtevahen-
dit on kasutatud ulatuslikult Kaitseväe reservväelaste oskuste hindamisel.

Ajateenijate oskuste kumulatiivne jaotus kasinaks (< 33%), keskmiseks (33–66%) ja heaks (> 66%)
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KAS KOLONEL 
peaks olema kapralist 
enesekindlam?

Sõjaväelisel juhil on edukaks toimimiseks vaja erinevaid omadusi. 
Ühest küljest on see alati nii olnud, sest militaarvaldkond nõuab 
juhtidelt suutlikkust põhjalikult kaalutleda ja kiirelt otsustada, aga ka 
hoida ülal võitlejate moraali nii rahuajal kui lahinguolukorras. Teisalt 
on väidetud, et sõjalised konfliktid muutuvad järjest keerukamaks, 
mistõttu tuleb valmis olla üha suuremateks ootamatusteks ning  
esmapilgul lihtsad olukorrad võivad endas peita väga erinevaid  
tähendusi. 

IVAR MÄNNAMAA, PhD
juhtimise ja pedagoogika õppetooli teadur

MARTEN VARES
juhtimise ja pedagoogika õppetooli teadur

elöeldust võib aimata, miks on selli-
se keskkonna kirjeldamiseks võetud 
käibele akronüüm VUCA (ingl volatile,  
uncertain, complex, and ambigu-
ous – muutlik, ebakindel, kompleksne 

ja mitmetähenduslik). Kuigi esmalt kasutati seda 

akronüümi sõjandusvaldkonnas, on see nüüdseks 
käibel ka ärisektoris. Militaar- ja tsiviilvaldkonnas 
on VUCA-olukorrast saanud justkui uus normaal-
sus, viimastel aastatel on selle näiteks nii COVIDi- 
pandeemia, energiakriisi kui ka Ukrainas peeta-
va sõjaga seotud muutused. Seega on ilmne, et ka 
Kaitse väes juhi positsioonil, olgu siis jaoülema või 
kindrali ametikohal tegutsevad inimesed peavad ole-
ma väga mitmekülgsed. Esmapilgul näib üsna ilmne, 
et nii mõnigi sellistest isiksuse seadumustest nagu 
meele kindlus või avatus uutele kogemustele võib olla 
sõjaväelisele juhile vajalik. Nii kerkib kaks õigustatud 
küsimust: kas mõned neist omadustest teevad juh-
timise tõhusamaks, ja kui teevad, kas neid omadusi 
oleks võimalik ennetavalt mõõta? Kas kutsealuste 
suunamisel üheteistkuulisele kursusele, ajateenijate 
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Pilt 1. Hippokratese kirjeldatud isiksusetüüpide nelikjaotus 
Šveitsi päritolu luuletaja, proosakirjaniku, filosoofi, füsiognoo-
miku ja teoloogi Johann Kaspar Lavateri pilgu läbi: flegmaatik, 
koleerik, sangviinik ja melanhoolik

valikul jaoülemaks või ohvitseride roteerimisel ameti-
kohtadele oleks abi sellest, kui me teaksime midagi 
nende isiksuseomaduste kohta?

ISIKSUSEOMADUSTE TÜÜPJAOTUS

Eesti kaitseväelise juhi pädevusmudeli järgi erista-
takse üldjoontes kahte liiki omadusi1. Ühed on välja-
õppe käigus arendatavad, teised aga pigem üsna 
muutumatud ning alluvad arendamisele vaid väga 
vähesel määral. Samalaadseid juhi pädevus mudeleid 
on arendatavate teadmiste ja oskuste kohta välja 
töötatud teisteski valdkondades ning need sarna-
nevad suuresti. Juhtimine hõlmab neis kõigis kolme 
olulisemat tahku: korraldamine, eestvedamine ja mõ-
testamine (ingl management, leadership, conceptu-
alizing)2. Juhi positsiooni eripära alusel jaotatakse 
need omakorda alamvõimeteks, nt mitme riigiüksuste 
juhtidelt eeldatakse muu kõrval ka inglise keele val-
damist ja suutlikkust mõelda eetilistes kategooria-
tes. Enamasti hõlmavadki pädevusmudelid väljaõppe 
või praktika käigus omandatavaid teadmisi ja oskusi. 
Harvem kirjeldatakse näiteks hoiakuid ja väärtus-
hinnanguid, mida on üksiti küllalt keerukas mõõta ja 
arendada.

Artikli keskmes on rühm juhi tunnuseid, mille moo-
dustavad isiksuseomadused. Isiksuseomaduste all 
võib pisut lihtsustades mõista seda, kuidas inimene 
kaldub mingis olukorras käituma ja mõtlema ning mil-
lised tundemustrid tal tõenäolisemalt avalduvad. Üks 
tuntumaid isiksusetüüpide kirjeldusi on Hippokratese 
kirjeldatud nelikjaotus: sangviinik, koleerik, flegmaatik 
ja melanhoolik. Pildil 1 kujutatud keskaegsel gravüü-
ril on neid inimtüüpe karikeeritud ning huviline lugeja 
võib mõtiskleda, milline neist tüüpidest saaks ohvitse-
rina kõige paremini hakkama Kaitseväes. 

Tänapäeval on võimalik teha isiksusetüüp kind-
laks ka kirjalike testide abil. Ilma inimest nägemata, 
vaadates vaid tema testitulemusi, saab näiteks en-
nustada, kas ta kaldub käituma mingis olukorras pi-
gem melanhoolselt või koleeriliselt. Esimene oluline 
erinevus on selles, et psühhomeetrilised testid on ka 
teaduslikus mõttes kontrollitud, neil on piisav valiid-
sus ja reliaablus. Need mõõdavad seda, mida lubavad 
mõõta, ja nende tulemused on usaldusväärsed. Tei-
seks peetakse teaduslikus psühholoogias isiksuse-
omaduste puhul üldjuhul silmas tunnuseid, mis on 
suhteliselt püsivad. Kui inimene on ajateenistus-
se minnes eakaaslastest tunduvalt ekstravertsem, 
siis on see suure tõenäosusega nõnda ka 25 aas-
tat hiljem, koloneliks saades. Tõsi on seegi, et kuigi 
isiksuse omadused arvatakse olevat suuresti kaasa-
sündinud, ei seostata neid tänapäeval enam inimese 
füsiognoomiaga.

ISIKSUSEOMADUSTE SUUR VIISIK

Tänaseni enim kasutatav mudel isiksuse kirjeldami-
seks on nn suur viisik (ingl Big Five), mille arendami-
sel oligi algul aluseks sõjaväe isikkoosseis3. Suur viisik 
koosneb viiest suuremast dimensioonist – nimetagem 
neid isiksuse seadumuste kogumiks. See hõlmab neu-
rootilisust (neuroticism), ekstravertsust (extraver-
sion), avatust kogemusele (openness to experience), 
koostöövalmidust (agreeableness) ja meelekindlust 
(conscientiousness). Võrrelduna Hippokratese nelik-
jaotusega võiksime üsna julgelt väita, et kui inimesel 
on suur neurootilisus ja vähene ekstravertsus, siis kal-
dub ta käituma viisil, mis seostub kõige enam melan-
hoolikuga. Vähene neurootilisus ja suur ekstravertsus 
viitavad omakorda pigem sangviinilisele mustrile. 
Järgnevalt anname iga isiksusliku suundumuse kohta 
lühikirjelduse, toetudes Darrile4.

Neurootilisus. Suure neurootilisusega inimesed 
kogevad tõenäoliselt negatiivse laenguga emotsioo-
ne, muu hulgas hirmu, kurbust ja süütunnet. Vähem 
neurootilised inimesed kipuvad olema rahulikud ja 
lõõgastunud. Neurootilisuse mõju avaldub ka mujal: 
mida suurem neurootilisus, seda rohkem võib raskusi 
esineda näiteks meeskonnatöös.
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Heaks peetavate juhtide 
omadustest tõstetakse 

esile  intelligentsust, millest 
võib järeldada, et juhi puhul 
on olulisem, kas ta tundub 

intelligentne või mitte.

TEGEVVÄELASE VÕIMALIKKE 
PROFIILE

 J O O N I S  1

15
13
11

9
7
5
3
1

Matemaatili
ne

Kandidaat 1               Kandidaat 2

Verb
aalne

Ava
tu

s k
ogemuse

le

Enese
kin

dlus

Optim
ism

Meelekin
dlus

Koostö
öva

lm
idus

Neuro
otili

su
s

Ekstravertsus. Ekstravertsed inimesed on sot-
siaalsed ja neile meeldivad koosviibimised. Samuti on 
nad aktiivsed suhtlejad, virgemad, rõõmsameelsemad 
ja optimistlikumad. Madalama ekstravertsuse tase-
mega inimesed kalduvad olema iseseisvad ja eelista-
ma üksi toimetamist, populaarteaduslikult nimetatak-
se neid introvertideks. 

Avatus kogemusele. Inimesed, kellel on suur ava-
tus kogemusele, on aktiivse kujutlusvõimega ja näi-
tavad üles huvi nii sise- kui ka väliskeskkonna toimi-
mise vastu. Nad kalduvad olema innovaatilised ning 
probleemide lahendamisel originaalse lähenemisega. 
Kogemusele vähem avatud inimesed on see-eest re-
serveeritumad ja konservatiivsemad ning eelistavad 
tuttavat uuele.

Koostöövalmidus. Suure koostöövalmidusega 
inimestele on iseloomulik altruistlik grupitöö, nad on 
hea empaatiavõimega ja abivalmid. Seevastu väikse-
ma skooriga inimesed kipuvad olema antagonistlikud, 
egotsentrilised ja skeptilised, pigem võistlushimulised 
kui koostöövalmid. Koostöövalmidusel on kõige tuge-
vam seos meeskonnatööga.

Meelekindlus. Suure meelekindlusega inime-
sed kipuvad näitama suurt tahtejõudu ja eesmärgile 
suunatust. Nad on head planeerijad, organiseerijad 
ja ülesannete läbiviijad. Samuti on nad detailsed ja 
täpsed. Sellel skaalal väikese skooriga inimesed kal-
duvad aga ülesannete täitmises viivitama ja olema 
vähem sihi kindlad. Meelekindlusel on tugev seos pi-
durdatavate tööharjumustega, mis on seotud ilmselt 
saavutus himu ja enesekontrolliga.

Suure viisiku peamine mõõtevahend on NEO-
PI test5, mis uurib kõiki neid dimensioone mit-
mel alam skaalal. Siinses artiklis kirjeldatud isiku-
profiilis (joonis 1) on näiteks ekstravertsus jaotatud 
omakorda kaheks alamskaalaks: enesekindluseks  

ja optimismiks. Mõnel ametikohal on enim kasu  
enesekindlusest, teisel optimismist. Meid huvitava 
ametikoha või ülesande eripärast lähtudes võib ka 
ülejäänud peadimensioonid vajadusel alamskaaladeks 
jagada. Seejuures tuleb arvestada, et suur skoor mõ-
nes esmapilgul väga olulises dimensioonis ei pruugi 
olla alati tingimata hea. Nii võib näiteks juhtuda, et 
suur meelekindlus viitab hoopis jäärapäisusele ja üle-
määrane koostöövalmidus kalduvusele loobuda liiga 
kergesti oma arvamusest.

VAIMNE VÕIMEKUS

Peale isiksuseomaduste peetakse üsna püsivaks ka 
inimese (või miks mitte ka mõne muu imetaja) kogni-
tiivset või üldist vaimset võimekust, tema suutlikkust 
lahendada teoreetilist lähenemist nõudvaid problee-
me. Näiteks rottide kognitiivset suutlikkust hinnatakse 
selle alusel, kuidas nad oskavad kasutada neile seni 
tundmatuid abivahendeid. Vaimne võimekus on üks 
parematest töösooritust ennustavatest individuaal-
setest erinevustest ja selle ennustusvõime suureneb 
keerukamate tööülesannete täitmisel. Nii võiks vaim-
ne võimekus olla eeskätt oluline just juhi positsioonil 
töötavate inimeste puhul. Samuti tajutakse suurema 
vaimse võimekusega inimesi paremate juhtidena. 
Heaks peetavate juhtide omadustest tõstetakse esile 
intelligentsust, millest võib järeldada, et juhi puhul on 
olulisem, kas ta tundub intelligentne või mitte. Teisisõ-
nu, inimesed on motiveeritumad järgima juhti, kes tun-
dub olevat vaimselt võimekas6. Iseküsimus on muidugi, 
kas inimene, kes näib olevat nutikas, lahendab keeruli-
si probleeme ka tegelikult tõhusamalt. Samuti on pee-
tud mõistlikuks eristada inimese erinevaid kognitiivse  
võimekuse alaliike. Kuigi on pakutud üsna erinevaid 
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Asi ei ole niivõrd 
auastmes, kuivõrd 

ülesandes – kui see nõuab 
inimeste juhtimist, siis on 
enesekindlust samavõrra 

vaja nii kapralil kui ka 
kolonelil.

jaotusi, näib olevat selge, et näiteks matemaatiline ja 
sõnaline suutlikkus ei pruugi olla alati tugevasti seo-
tud. Rikkaliku sõnavara ja hea keelekasutusega ini-
mene ei pruugi olla osav numbritega toimetulekus ja 
vastupidi. 

VÄIKE NÄPUHARJUTUS

Eeltoodu on vaid väike, kuigi oluline osa võrdlemisi 
püsivatest ja seetõttu väljaõppe käigus raskesti aren-
datavatest omadustest, mida võib vajada juhi posit-
sioonil töötaja. Võime ette kujutada olukorda, kus meil 
tuleb valida mitme kandidaadi seast mõnele ameti-
kohale sobivaim, näiteks rühmaülemaks. Vaadelgem 
graafikut joonisel 1, kus on kujutatud kahe kandidaadi 
profiili eelkirjeldatud omaduste põhjal. Dimensioonid 
on esitatud 15-pallisel skaalal. 

Näeme, et kandidaat 1 (kollane joon) on kogni-
tiivsetelt võimetelt nõrgem, ent ta on enesekindlam 
ja optimistlikum ning tema neurootilisus on väik-
sem (ta on rahulikuma loomuga). Kandidaat 2 on 
vaimsetelt võimetelt selgelt üle keskmise, kuid ta 
on vähem enesekindel ja üle keskmise neurootiline. 
Kui mõlemad nooremleitnandid on muude omadus-
te poolest võrdsed, siis kumma te rühmaülemaks 
määraksite? Milliste omadustega inimene saab sel-
les rollis kõige paremini hakkama? Või ka vastupidi: 
millist ametikohta või tööülesannet sobiks hästi täit-
ma kaitse väelane, kelle vaimsed võimed on tunduvalt 
üle keskmise, ent kes on pigem introvertne ja kaldub 
konservatiivsusele? 

Siit jõuame ringiga ka pealkirjas esitatud küsi-
muse juurde. Tähelepanelik lugeja ilmselt soostub, et 
erinevad Kaitseväe ametikohad eeldavad selle täitjalt 
mõneti erinevaid omadusi. Kuigi sõjaväelisele juhile 
vajalikke oskusi ja teadmisi saab omandada välja-
õppe käigus, teevad enesekindlus ja rahulik meel sel-
le rolli kandmise hõlpsamaks. Seega pole asi niivõrd  
auastmes, kuivõrd ülesandes – kui see nõuab inimes-
te juhtimist, siis on enesekindlust samavõrra vaja nii 
kapralil kui ka kolonelil. 

ÜLEMAKANDIDAATIDE TESTIMISE TULEVIKUST

Enamasti ei ole juhikandidaate ülearu palju ning otsus 
tehakse senise kogemuse ja kõhutunde alusel. Oleme 
uurinud Kaitseväe Akadeemias põgusalt näiteks seda, 
milliste omadustega ajateenijad määratakse jao-
ülemaks. Tulemus on küllalt ootuspärane: jao ülemaks 
valitakse enamasti ajateenijad, kes on kaaslastest 
pisut ekstravertsemad ja rahulikumad. Midagi saa-
me öelda ka aspirantide (tulevaste rühmaülemate) 
ja Kaitseväe Akadeemia sisseastujate kohta. Huvitav 
on näiteks tõik, et meie põhikursuse kadetid on muu 

hulgas tunduvalt optimistlikumad kui keskastmekur-
suse kuulajad. Küll aga peab arvestama seda, et need 
tulemused peegeldavad grupi keskmist ja neid ei saa 
laiendada igale üksikule inimesele. Kui jaoülemad on 
kaaslastest keskmiselt ekstravertsemad, ei tähenda 
see veel, et ükski jaoülem ei võiks olla introvertne. Ning 
vastupidi: ajateenijate seas, keda ei määratud jao-
ülemaks või ei suunatud reservrühmaülema kursuse-
le, on neidki, kelle isiksuseprofiil lubab ennustada häid 
juhiomadusi. 

Niisiis on isiksuse testimine Kaitseväes nii aja-
teenistuses kui ka tegevväelaste seas suure potent-
siaaliga. Ehkki test ei ole mõeldud asendama praegust 
valikuprotsessi, võib selle tulemustest olla ülematele 
valiku langetamisel kasu. See võimaldab saada laia-
haardelisema pildi kandidaadi omadustest ja ennus-
tada sedasi täpsemalt tema edasist toimetulekut uuel 
ametikohal. Ning kõik lugejad, kes on siiani jõudnud, 
võivad ennast õnnitleda: et suutsite läbi lugeda nii ha-
ralise teksti, on teil ilmselt keskmisest suurem meele-
kindlus.
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KUIDAS ELAD, 
TAKTIKAÕPE? 
Küsisime endistelt Kaitseväe Akadeemia 
taktika õppetooli ülematelt

1.  Kuhu oli taktika õppetool jõudnud oma arengus, kui Teie selle juhtimise üle võtsite?
2.  Millised eesmärgid Te endale taktika õppetooli arendamisel püstitasite?
3.  Mis oli Teie hinnangul parim tulemus, mille saavutasite ja mis püsib endiselt?
4.  Mida teeksite oma senise teenistuskogemuse põhjal sellel ametikohal teisiti?
5.  Milline oleks Teie soovitus taktika õppetooli arendamisel oma praegusele järeltulijale sellel ameti-

kohal?
6.  Millist rolli näete taktika õppetoolil Kaitseväele (KV) tervikuna?
7.  Mida saaksite teha (oma nüüdsel ametikohal), et toetada Kaitseväe Akadeemia (KVA) taktika õppe-

tooli tegevust ja arengut?

Koostas ANDRES SAUMETS
toimetus- ja terminoloogiagrupi  
peatoimetaja-juhataja

Kol-ltn KAAREL MÄESALU (2001–2003)

1. Võtsin taktika õppetooli (TÕ) üle kapten Sten Reimannilt, 
kes oli olnud seni õppeosakonna ja TÕ ülem. TÕ oli selleks 
ajaks nii struktuurilt, tööülesannete jaotuselt kui ka funkt-
sioonidelt üsnagi välja kujunenud. Kuna olin tegutsenud juba 
peaaegu aasta õppetoolis taktika õppejõuna, olid õppetooli 
eluolu ja tegevuspõhimõtted tuttavad. Õppetöö kulges õppe-
kavade ja tunniplaanide alusel, meeskond kattis peaaegu 
kõik tähtsamad ametikohad ning olulisemad esmased õppe-
materjalid olid olemas. Mis puudutas teadustööd, siis seda 
tehti pigem lõputööde kujul ja sedagi ainult bakalaureuse-
tasemel. 

2. Minu peaeesmärk oli hoida õppetöö senist taset. Käsitle-
sin ennast sel hetkel siiski TÕ ülema kohusetäitjana. Arves-
tades mu vähest teenistuskogemust KV-s ja väljaõppetaset, 

polnud mul ka alust õppetooli arendamiseks nt teadustöö 
valdkonnas. Aga õppetoolis oli sel hetkel parim ja kogenuim 
meeskond, kellega saime kõigi meile püstitatud ülesanne-
tega suurepäraselt hakkama. Ilma nende toeta ei oleks see 
õnnestunud.

3. Mul on raske esile tuua mingit saavutust või selle püsi-
vust, kuna TÕ on tohutult edasi arenenud ning praegused 
õppematerjalid ja õppemetoodika vastavad parimatele 
standarditele. Võib-olla saavutasin meeskonnaga selle, et 
TÕ on siiani alles ja tegutseb vastavalt põhifunktsioonidele 
jätkusuutlikult edasi.

4. Oleksin juurutanud metoodika, kus õppurid (eriti 
keskastmekursusel) poleks taktikatundides ainult kuiva 
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1. Sinna, kuhu KV oli jõudnud 2003. aastaks. Selle aja 
väljaõppel püsis suurem osa KV väljaõppest. Teadmisi oli 
ühelt ja teiselt poolt, otsiti NATO standardeid, mõeldi, 
kas pataljonitasemel peaks andma õpet hoopis 
inglise keeles. 
Õppejõud olid kõik kogemustega 
ohvitserid ja allohvitserid, klassi ees 
või metsas nad hätta ei jäänud – nad 
olid vastutustundlikud ja julged. 
Süsteemse ettevalmistuse ja 
haridusega olid lood kehvemad. 
Õppetooli ülemal (minul) oli 
kõrgharidus. Magistrikraad oli vist 
ainult ühel õppejõul. 

2. Kui sind määratakse ameti-
kohale, mitte sa ei konkureeri 
sellele, siis vist väga suuri ja tõsiseid 
eesmärke ei olnud. Olin töötanud ühe 
aasta KVA-s (toona Kaitseväe Ühenda-
tud Õppeasutused) ja arusaam akadee-
milisest maailmast sellega ka piirdus. Olin 

rohkem üksuse administratiivne ülem kui õppetooli juhataja. 
Esiteks tuli õppekava läbi viia. Seegi oli suur väljakutse, sest 

õppejõude ja instruktoreid ei olnud üleliia. 
Üheks suuremaks eesmärgiks kujunes eri 
taseme õppetöö ühtlustamine termino-

loogiast meetoditeni. Teiseks proovi-
sime seada lõpptulemust nii, et see 

valmistaks ette koostööks liitlastega, 
sh õpinguteks Balti Kaitsekolledžis. 
Väiksem eesmärk oli käsiraamatute 
koostamine. Mõned ilmusidki minu 
teenistusajal, kuid see oli pigem 
koostajate teene. Samuti pingu-
tasime, et õppetöö oleks rohkem 
seotud KV õppuste ja tegevusega. 

Õppusega Kevadtorm sai seda ka 
teha. 

3. Parimad tulemused, mis püsivad tä-
naseni, olid uued õppekavad. Õppekava-

de loomise algatus tuli KVA ülemalt kindral 
Ants Laaneotsalt (keskastmekursus) ning KV 

informatsiooni vastuvõtjad, vaid arendaksid ka 
ise aktiivselt õppematerjali. See oli aeg, kus 
polnud veel välja kujunenud kindel kool-
kond ja taktikalised lähtekohad, vaid 
õpetati teiste riikide armeede pari-
mat praktikat. Keskastme kursustel1

olid õppuritena väga kogenud 
ohvitserid ja selle asemel, et 
õppejõuna suruda peale kindlaid 
arusaamu, oleks võinud koostöös 
õppuritega ning nende laialdasele 
kogemuste pagasile toetudes luua 
ja arendada materjale edasi. See 
oleks andnud palju põnevama ja 
kõigile harivama lõpptulemuse. 

5. Mul on raske soovitusi anda, kuna TÕ-s 
on õppejõud, kellel on väga lai kogemuste 
pagas, väga hea haridustaust ja n-ö oskus 
kastist välja mõelda. Õppetool on jõudnud arengus 
väga kõrgele tasemele ning seal rakendatakse kõiki parimaid 
kogemusi ja teadmisi – nii kodust kui ka välismaalt. Avatud 
taktikaseminarid on üks näide. Kindlasti soovitaksin nüüdsel 
taktika õppetooli ülemal vaadata õppureid (eriti keskastme-
kursusel) mitte üksnes kui õppematerjali vastuvõtjaid, vaid 
ka kui nende arendajaid. Paljudel on põhjalik teenistuskoge-
mus, mida saab edukalt rakendada taktika ja protseduuride 
arendamisel. 

6. Mina näen taktika õppetooli meie oma rahvusliku sõja-
kunsti hoidja ja arendajana. See on organisatsioon, mis aitab 

meil kujundada oma sõjakunsti ja arendada 
lahingumetoodikat võrdse partnerina täna-

päeva sõjapidamise parimat praktikat 
järgides ning kasutades täielikult ära 

kõiki regionaalseid tingimusi. Lisaks 
aitab ta kujundada tulevaste sõja-
väeliste juhtide mõttemaailma ja 
professionaalsust. 

7. Võiksin koos oma meeskonnaga 
TÕ-ga rohkem suhelda ja küsida 
nõu tuleviku väe kujundamisel, mis 

on KV peastaabi võimearenduse 
jaoskonnas meie põhiülesandeid. 

Me vaatame tulevikku kümneaastase 
tsüklina, kuid võiksime vaadata veelgi 

kaugemale. Milline on tuleviku sõjapida-
mine Eestis ja meie regioonis, millega peak-

sime arvestama ja mis kõige tähtsam, millistele 
heas mõttes hullumeelsetele, kuid tulevikus täiesti 

reaalsetele ideedele peaksime hakkama mõtlema juba 
praegu. Aga mitte ainult: ka tänaseid ja homseid probleeme 
saaksime lahendada palju efektiivsemalt, kui suhtleksime 
omavahel rohkem ning vahetaksime mõtteid ja ideid. See 
aitaks meil omakorda teha paremaid ja kulutõhusamaid 
tulevikuplaane. 

 V I I D E
1 Tolleaegne keskastmekursus andis rakenduskõrghariduse, praegusel kesk-

astmekursusel omandatakse magistrikraad.

Kin-ltn MARTIN HEREM (2003–2007)
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peastaabilt (õhuväe ja mereväe põhikursus). Nende loomisel 
osalesin üsna suures mahus. Nüüdseks on need muidugi 
muutunud ja arenenud. Peab tunnistama sedagi, et ainult 
omaenda initsiatiivist poleks nende valmimiseks jätkunud. 
Omal moel kestavad siiani ka nooremstaabiohvitseri ja  
erialaohvitseri kursused, mille õppekavade loomise põhi-
raskus oli taktika õppetoolis. 

Aga võib-olla on parim tulemus hoopis see, et vaatama-
ta moevoolule keskendusime konventsionaalse sõjapidamise 
õpetamisele, tehes seda eesti keeles. Ka siin tuli oluline 
tugi kindral Laaneotsalt, kes soovitas uusi trende ignoree-
rida. See andis modernistide vastu piisavalt autoriteetsed 
argumendid.

4. Tagantjärele tarkus on täppisteadus. Paraku pole 
sellega enam midagi peale hakata. Õpetamise asemel 
oleks pannud rohkem rõhku õppimisele – õpikeskkonna 
loomisele. Taktikaliste tarkuste esitamise ja õpilastele 
detailse tagasiside andmise asemel aga oleks pidanud 
looma rohkem olukordi taktikalisteks otsusteks. Ja seda 
terves õppetoolis. 

Selle aja õpikeskkond oli aga natukene asi omas maa-
ilmas. Isegi kui osalesime KV õppustel ja tegemistel, siis KV 
tervikuna alles arenes. Reservväe arendamine oli tagasi-
hoidlik. Kaitse- ja lahinguvalmiduse mõiste piirdus pigem 

üksikisiku kui sõjaväega. Sellele oleks tulnud palju rohkem 
rõhku panna, kuid ega seda keskkonnana siis veel palju ei 
olnud. Seda ei saa kellelegi süüks panna – KV oli siis sellises 
arenguetapis. 

5. Põhi- ja keskastmekursusel tuleb anda need teadmised 
ja hoiakud, mida KV vajab. Liiga palju kaugele ette pole vaja 
õpetada. Moodsad teooriad on kahtlemata omal kohal, 
kuid kooli lõpetaja peab oskama neid teenistuskeskkonnas 
rakendada ja leidma nende abil lahendusi. Seda on praegu 
lihtsam targutada kui ise ellu viia. 

6. Eelkõige valmistada ette juhte ja spetsialiste – teadmiste, 
oskuste ja hoiakuga. Kasvatustöö on samuti tähtis. Taktika 
õppetool peab koguma KV-st meie sõjakultuuri ning kujun-
dama selles uued ohvitserid ja allohvitserid. Ja kui aega üle 
jääb, tuleb kirjutada ja joonistada sellest ülejäänud KV-le ja 
riigile.

7. Taktika õppetool on süsteem süsteemi süsteemis. Minu 
ülesanne on hoida KV valmidust ja arengut selle peamises 
suunas – olla valmis võitma sõda Eesti riigi kaitsel. KVA jaoks 
tähendab see piisavate ressursside suunamist ja eesmärgini 
viiva tee selgitamist – õpetamine ja kasvatamine on ka minu 
töö. 

1. Võiks öelda, et võtsin taktika õppetooli üle selle kuld-
ajastul. Rühma, kompanii ja pataljoni taktikaõppegrupid olid 
ennast meeskondadena üles töötanud, meil olid siis veel 
ka erialataktika lektorid ning koostöö teiste õppetoolide 
juhatajatega oli hea. Selles ladvikus figureerisid aatelised ja 
pädevad isikud – Erik Männik, Andres Saumets, Peep Uba. 
Õppeosakonnas olime hiljuti välja töötanud uued õppe-
kavad, sh magistritasemele, ning sihiteadlikkus ja üksteise 
mõistmine oli suur. Taktika õppetooli kvaliteedi paranemist 
ja kogemuse suurenemist näitab fakt, et majori 
auastmes lektoritest olid kasvanud kolonelleit-
nandid. Samas näitas ohumärke personali 
jätkusuutlikkus, sest funktsioone ja 
ülesandeid oli tulnud juurde. Õige pea 
saime ka kohustuse mehitada KVA 
baasil veel teinegi sõjaaja pataljoni 
staap. Sellega kaasnes staabi-
koosseisu ettevalmistuse töökulu 
ja õppustel osalemine. 
 
2. Üks suuremaid eesmärke oli õp-
pematerjalide uuendamine, esma-
joones taktikaraamatud rühma- ja 
kompaniitasemele. Käsiraamat 
pataljoni- ja brigaaditasemele, sh 
staabitöö korraldus, puudus täiesti, 
sestap tuli ka see koostada. Eesmärk oli 
vähendada Powerpointi esitlusi ning võtta 

kasutusele süsteemselt vormistatud ja püsiv õppevara, mis 
ei sõltu lektori eelistusest. Selline õppekirjandus pidi tagama 
kandvama pädevuspõhisuse ning võimaldama iseõppimist 
ja viitamist. 

Teine suur eesmärk oli ainekavade korrastamine. See 
võitlus ei saanud kunagi läbi ja tegi vahel hoopis vähikäiku. 
Uuem versioon kadus ja vana prevaleeris. Sellised juhtumid 
illustreerisid teabehalduse probleemi – failide käitlemise ja 
hoiustamise süsteem oli auklik.

Kui töötasin õppetooli ülemana, kerkis valusalt 
üles ka kolmas eesmärk: tuli muuta õppetooli 

juhtimist. Vajadus püstitus tõdemuses, et 
ülesannete hulk ja erisus oli suurene-

nud, õppejõudude arv aga vähenenud. 
Märkmiku kirjed toonasest ajast näi-

tavad, et õppetooli komplekteerituse 
tase oli langenud 65%-le. Sestap 
andsin suuremat juhtimisõigust  
alljuhtidele ning koostasin õppe-
tooli juhtimise juhendi, kus mää-
ratlesin rollid, püsikohustused ja 
ajastandardid õppetöö ettevalmis-

tuseks. Varem seda polnud. Juhendi 
koostamine suurendas allüksuste 

autonoomsust ja omavastutust.

3. Tunnistan, et ma ei tea kindlalt, mis 
praegu veel püsib. Ehk ei peagi püsima, 

Brig-kin ENNO MÕTS (2007–2012) 
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1. Taktika õppetool oli saanud maaväe 
lahingutegevuse alused, mis lõi aluse 
baasväljaõppe ühtlustamiseks. 
Alustati mereväe- ja õhuväeohvit-
seride väljaõpet KVA-s. Kaitseväe 
Lahingukool oli liidetud KVA-ga.

2. Hoida saavutatud taset, 
lõimida Kaitseväe Lahingukool 
KVA väljaõppesse, toetada 
mereväe- ja õhuväeohvitseride 
väljaõppe käivitamist.

3. Mis oli parim tulemus, mille 
saavutasin ja mis püsib endiselt 
– see on raske küsimus, millele os-
kavad pigem vastata taktika õppetooli 
ülemad, kes tulid pärast mind. Arvan, et 
mereväe- ja õhuväeohvitseride väljaõpe sai 
korralikult käima.

sest areng vajab muutusi. Usun, et tulemusi, mis arengut 
utsitasid, siiski oli. Märgin esmalt ära õppematerjali „Eesti 
kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused“ koostamise, kuna 
panin sellesse isiklikult palju, väga palju magamata öid. See 
oli vaba aeg, mil sain kirjutamisega tegeleda. Eeldasin, et raa-
matust tehakse uuendatud versioone, aga nüüdseks on teine 
väljalase püsinud juba kaksteist aastat. See näitab nii head kui 
halba – järjepidev uuendusprotsess on pisut nõrk. 

Samal ajal sai tugevalt panustatud militaarterminoloo-
gia korrastamisse. Aktiivsete entusiastide eestvedamisel on 
KV sõjanduskeel kasvanud praeguseks oluliselt kõrgemale 
tasemele. Õppetoolis koostasin ka püsitoimingute ühtlus-
tatud eeskirja jalaväepataljonile ning aastaid hiljem tundsin 
ikka veel ära oma kujunduse ja käekirja erinevate üksuste 
juhendites. Minu algne lahend oli levinud üle KV.

Eraldi toon esile õppejõududele mõeldud arendus- ja 
õpiseminaride korraldamise koostöös Svetlana Ganina 
ja Nele Rannaga. Nemad võtsid oma õlgadele väga suure 
koorma meie kõrgkooli kvaliteedi parandamisel ja saavutasid 
kõrgeklassilisi tulemusi. Kogu õppeosakonna kokkukuuluvus 
kasvas märgatavalt. 

4. Tagantjärele tarkus on targutamise maiguga. Ajad on eri-
nevad, samuti olime inimestena erinevad. Teenistuses õppe-
tooli ülemana kogesin väga positiivseid momente, aga oli ka 
suuri tagasilööke ja muu hulgas enesepettumust. Praegu ei 
ole mul kahetsusi ega mõtteid gigantsetest muudatustest, 
mida oleksin pidanud toona tegema. 

5. Kõige olulisem on eristada, et õppetooli juhtimine ei ole 
standardiseeritud juhtimine pataljoni püsitoimingute alusel. 

Õppetool on täiesti teine loom. Juhtimise üldprintsiibid 
loomulikult kehtivad, aga õppetool täidab institutsionaalselt 
teist eesmärki ning vajab tunduvalt paindlikumat lahendust. 
See teeb juhi elu keerulisemaks, aga kõige alus on see, et 
tuleb endale selgeks teha hariduse talad. Haridustemaatika 
(NB! sh teadustöö) mõistmine pole eristumiseks, vaid juhina 
täpsemaks naelapea löömiseks. Need kaks – haridusasu-
tus ja sõjaväeline juhtimine – peavad üksteist toetama ja 
tugevdama. 

Teine soovitus on seotud õppiva organisatsiooni 
juurutamisega. Arendusotsused tuleb rajada süsteemselt 
kogutud ja valideeritud andmetele ning see protsess tuleb 
kaardistada. Nii väldib eklektilist, kõhutundel ja hetke-
emotsioonidel pähe turgatanud muudatuste genereerimist. 
Põhjendused peavad olema sisuliselt argumenteeritud ja 
taasesitatavalt tõendatavad. 

6. Väga suurt! See on mingis mõttes uskumatult suur ja 
ma väidan, et seda võimalust ei mõisteta piisavalt. Õppe-
tooli ülem saab mõjutada tulevaste sõjaväeliste juhtide 
mõttelaadi ja käitumishoiakuid mitme generatsiooni 
ulatuses. 

7. Ma teen kahte asja. Esiteks arvestan personali rotatsiooni 
otsustel KVA vajadust kvalifitseeritud õppejõudude järele. 
Muidugi ei tähenda see, et KVA saab kõik, mida vajab. See 
pole võimalik, aga kinnitan, et KV juhtkond on teadlik taktika 
õppetooli seisust, mis puudutab võtmeisikuid. Teiseks proo-
vin mitte pista oma nina KVA, veel vähem taktika õppetooli 
juhtimisse. Sel on omad ülemad, visioonid ja kokkulepped. 
Nüüd on nende kord.

Kol-ltn ALLAN PARV (2012–2015)

4. Teeksin rohkem rahvusvahelist koostööd, et 
tekiks arusaamine, mida tähendab olla NATO 

liige. Tähtis on laiapindse riigikaitse süga-
vam lõimimine väljaõppesse ja vajadus 

süvendada arusaama ühendväeliikide  
(ingl joint services) tegevuse olulisu-
sest. 

5. Soovitan panna rohkem rõhku 
suurema pildi nägemise arendami-
sele ning arusaamisele, kuidas see 
mõjutab otsuseid ja tegevusi. Tähtis 

on tõhustada relvaliikide koostööd.

6. Taktika õppetoolil on oluline roll KV-le 
doktriinide väljatöötamisel ja juurutamisel. 

7. Saaksin jagada oma kogemusi peale KVA-st 
lahkumist, nt kuidas siduda paremini KV ja NATO-ga 

seotud teemasid.
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1. Kui alustada isikkoosseisust, olid nii komplekteeritus kui ka 
taust heal tasemel. Minu hinnang põhineb sellel, et inimesed ei 
sattunud õpetama juhuslikult (kohatäide) ega mugavusrotat-
sioonist jääda samasse piirkonda. Peale selle oli meeskonna 
haridus- ja väljaõppetaust kõigis gruppides (pataljon, kompanii, 
rühm) ajaloo parim, paljud olid erineva või mitmekordse  
missioonikogemusega. 

2. Minu määramine sellele ametikohale ei olnud suure rotat-
siooniplaani osa, seega ei olnud mul kohale astudes erilist 
visiooni. Võtsin seda kui järgmise kolme aasta tööülesannet. 
Siiski tegin päris alguses kindlaks, et taktikaõppe ülesehitus 
algas ja lõppes kadetil kolm korda kolme aasta jooksul. Alustati 
küll lahingutegevuse alustega, siis rühma-, kompanii- ja patal-
jonikursusega. Probleem oli see, et me ei ehitanud teadmisi ja 
oskusi olemasolevale (ajateenistus) või õppimisajal omanda-
tule, vaid alustasime iga kursust enam-vähem nullist. 
Teisisõnu ei vorminud algusest peale ohvitseri või 
kompaniiülemat, vaid tahtsime temast teha 
ühel hetkel jaoülema, siis rühmaülema. 

Sai määratud keskne tegevus – otsus-
tamine. Selle kvaliteet on ohvitseri täht-
saim väärtus. Iga otsustamise korduste 
hulk ja erinev taustsüsteem tagavad 
kvaliteedi. Inimene lahendab eri taseme 
probleeme samade meetodite ja seoste 
abil, kui ta mõistab, et need on samad 
probleemid. Järelikult peame õpetama 
kolme aasta jooksul samasid põhitõdesid 
sarnaste meetoditega.

Taktikaõppe sisemisest lõimimisest – 
alates teooriast, õppemeetoditest kuni ühtse 
terminoloogia kasutamiseni – sai peavoolutegevus.

3. Ma ei oska tuua eraldi näidet parimast tulemusest. Siiski 
toon välja neli suuremat projekti, mis said alguse või liha luude-
le taktika õppetoolis. 

Eri juhtimistasandite õppematerjali väljatöötamine ja 
uuendamine on olnud oluline samm. Rühmatasemel tegi 
sellega head tööd tollane projektijuht kapten Priit Värno, kes 
arendas jalaväerühma püsitoimingute taskumärkmikust välja 
taktikalise käsiraamatu. Selle sisu koostamine väljus ka kooli 
seinte vahelt, väeosade kaasatus oli märkimisväärne. Oli taot-
luslik, et see ei jääks ainult kooli tarbeks, vaid seda kasutaks 
kogu KV. Kompanii ja pataljoni käsiraamatute arendamine 
kahjuks soikus mitmel põhjusel. 

Teine oluline samm on Kaitseväe juhataja õppereis. See 
traditsioon jääb kindlasti püsima, kuigi kvaliteet on olnud erinev. 
Kindral Riho Terrase välja käidud ideest on saanud keskastme-
kursuse õppetöö osa. Alustasime ju vabatahtliku projektiga, mis 
vormus lõpuks õppekava osaks – tõsi küll, strateegia õppetooli 
all. Samas on taktikud olnud selle eestvedamise või toetamise 
juures, nii et seda võib selgelt nimetada kogu kooli kaasavaks 
projektiks. Mul on õnnestunud näha seda projekti nii köögipoo-
lelt eestvedajana kui ka paar aastat n-ö kliendina, brigaadiüle-
mana väljasõitudel.

Märkimist väärib ka keskastmekursuse kuulajate osalemi-
ne rahvusvahelisel õppusel Swedex/Viking. Õppusele pääs oli 

esiteks hea märk koostööst Balti Kaitsekolledžiga, teisalt oli see 
õppus spetsiaalselt välja töötatud eri riikide sõjaväeliste kõrg-
haridusasutuste õppuritele. Brigaaditaseme ühendstaapides 
rakendasid õpitut Soome, Rootsi, Eesti, Austria jt riigikaitse-
kõrgkoolide õppurid. 

Õppustega jätkates oli üks suuremaid väljakutseid alusta-
da üleakadeemialisi õppusi, kuhu oleks kaasatud iga taseme-
õppur, tegevteenistuja ja ka ametnik. Esmane tolleaegse 
Kõrgema Sõjakooli ambitsioon oli korraldada kolm õppust 
aastas kindlate teemadega: pealetungi-, kaitsvad ja stabilisee-
rivad operatsioonid. Väljaõppeplaanis oli vaid kolm ajaakent, ei 
midagi muud. Kolme asemel sai käima lükatud plaanitust pool 
ehk 1,5, see-eest hästi – tsiteerides kirjandusklassikuid. 2017. 
aastal pandi taktika õppetoolis alus ka taktikaseminaridele, 
millest on saanud praeguseks traditsioon.

4. Lihtsustatult lihviks teatud osaoskusi väga prak-
tilisel tasandil. Brigaadiülema amet kinnitab 

arusaama, et teenistuse igapäev on üsna 
ühetaoline ükskõik mis ametikohal. Nagu 

varem üteldud, nii ka otsustamine. 
Aga ka otsuse ettevalmistamine, mis 
omakorda nõuab otsuseid. Otsuse 
ettevalmistamine andmete koonda-
mise, allikakriitilisuse, hea suulise 
või kirjaliku eneseväljenduse kaudu. 
See nõuab hoiakutes iseseisvust ning 
vastutustunde arendamist, tööeetikat  

ja distsipliini. Neid algeid leiame mit-
mest õppeainest, kuid ehk jääb puudu 

oskusest neid õpetamisel seostada või 
olulisust välja tuua. Võtmesõna oleks ikka 

lõimitus, olgu siis väärtuspõhisuse, pädevuste 
või valdkondade kaudu. 

5. Mul ei ole hetkeseisust head pilti, küll aga peaksid järgmised 
suuremad sammud seostuma üha rohkem üldistatult seotuse-
ga teadus- ja arendustööga ning rahvusvahelistumisega. 

6. Rolli olulisus on suurenenud nii teadlikult kui ka mittetead-
likult. Kogu akadeemia raskuskese on õppeosakond ja selle 
koosseisus taktika õppetool. Seotus ülejäänud KV-ga suureneb 
iga aastaga – alates kvaliteedist ametikohtadel kuni lõimituseni 
koostöös. Polegi vist enam üksust, kus ei oleks õppurite prak-
tikat ja kellega ei tehtaks ühisõppusi või tavapärast õppetööd. 
Kogemust ja panust õppetoolis väärtustatakse ka teenistus-
käigu planeerimisel. Enamikul õppetooli teenistujatest on mää-
rang sõjaaja struktuuris ning nad jagavad oma teenistusaega 
ja kogemust sõjaaja allüksustes ja staapides. Mitteteadlik osa 
sellest seostub kuvandiga. Seda näitavad akadeemiasisesed 
rahulolu-uuringud nii õppurite kui ka teenistujate seas. Siin 
tahetakse teenida, sest meeskond on esmaklassiline. 

7. Esimene ja ehk ka ainuke lühike vastus on lõimimine. Lõimi-
mine sel viisil, et õppetöö nii kõrgharidus- kui ka kutseõppes 
strateegia ja innovatsiooni õppetoolis moodustaks õppurit 
toetava terviku, et aidata mõista õpetamise sisu taktikaainetes. 
See hõlmab mõistagi ka õppetooli teadusprojektide tulemusi. 

Res-kol TARMO METSA (2015–2019)
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ALLOHVITSERIDE 
TEENISTUSKÄIGU 
VÕTMEAMETIKOHAST 
ja sellest, kuidas see on seotud 
Kaitseväe Akadeemiaga

Üle-eelmises Academia Militarise numbris peatusime üldisemalt 
allohvitseride väljaõppel ja sellel, kuidas see on lõimitud ohvitseride 
väljaõppega Kaitseväe Akadeemias. Saime ülevaatliku pildi, mida 
erinevatel kursustel allohvitseridele õpetatakse ja mis teemadel nad 
oma pädevust arendavad. Sai arutatud sedagi, et akadeemia ei tee 
allohvitserist valmis sõjaväelist juhti või staabiallohvitseri, vaid igal 
allohvitseril tuleb asuda pärast õpinguid akadeemias oma teadmisi 
ja oskusi iseseisvalt arendama ja rakendama.

St-vbl ANDRI HARKMANN
Kaitseväe Akadeemia veebel

llohvitseride teenistusmudeli põhi-
idee on järgmine: iga allohvitser lä-
bib teenistus ajal nn karjääritrepi. See 
trepp on praegu nelja- ja tulevikus 
kuue astmeline. Astmelise karjääri idee 

on võimaldada allohvitserile kaitseväeline karjäär, 
mis on aste-astmelt teda arendav, ühtaegu põnev ja 
täis väljakutseid. Iga karjääriastme eel tuleb läbida 
järgmise astme koolitus või õpe. See õpe valmistab 
all ohvitseri ette uueks ametikohaks, millele ta mõne 
aja möödudes asub. Just nii saame olla kindlad, et 
Kaitse väe allohvitserid on heal tasemel sõjaväelised 
juhid ning suurte tehniliste teadmiste ja oskustega 
spetsialistid, kes oma oskusi pidevalt edasi arendavad,  

et need vastaksid järjest muutuvale ja arenevale  
tehnikaajastule.

ALLOHVITSERIKARJÄÄRI VÕTMEKURSUS

Siinkohal on paslik vaadata lähemalt, milliste katsu-
mustega peavad hakkama saama allohvitserid, kes on 
teeninud Kaitseväes kuni kümme aastat (tulevikus 15 
aastat), on otsustanud karjääriredelil edasi liikuda ja 
asunud läbima vanemallohvitseride keskastme kursust 
(ingl senior non-commissioned officers intermediate 
course; VAKAK). Need allohvitserid on läbinud aja-
teenistuses nooremallohvitseride kursuse ja teeninud 
pärast seda operaatori, jaoülema, grupiülema või inst-
ruktorina. Seejärel on nad läbinud vanemall ohvitseride 
põhikursuse ning teeninud rühmavanemana või patal-
joni staabis nooremstaabiallohvitserina. 

Teenistuse edenedes, kui sünnib otsus karjääris 
edasi minna, on Kaitseväes valikus allohvitserikarjääri  
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võtmeametikoht – kompaniiveebli koht. Just seda, all-
ohvitseri teenistuskäigu üht olulisemat ametikohta ja 
selle tagamaid siin vaatlemegi. Ja seda nii sõja- kui ka 
rahuaja ülesandeid silmas pidades. Et omandada eel-
dused sellel ametikohal hakkama saamiseks, on vaja 
läbida Kaitseväe Akadeemias VAKAK. Seda kursust läbi-
des saavad allohvitserid teadmised, oskused ja hoiakud 
teenistuseks jalaväepataljoni ja -brigaadi vanemstaabi-
allohvitserina ning allüksuse väljaõppe korraldajana. 

Teenistuses tähendab see seda, et kursuse läbi-
nu teab Eesti riigikaitse põhimõtteid ja protseduure 
ning mõistab enda kui sõjaväelise juhi rolli alluvate ja 
kolleegidega käitumisel. Ta tunneb ja mõistab nüüdis-
aegset õpikäsitust ning sõjaväelise väljaõppe korral-
dust Kaitseväes. Teenistuses on ta võimeline korral-
dama kompaniisuuruse üksuse igapäevateenistust ja 
väljaõpet. Just tema tekitab hea meeskonnavaimu ja 
hoiab seda üleval, planeerib ning nõustab sõdurite ja 
teiste allohvitseride teenistust ja karjääri kompaniis. 

See kõik on oluline kompanii- ja patareisuuruse 
üksuse lahinguvõime saavutamiseks. VAKAK-i jooksul 
saab kursuse läbinu ülevaate 20. sajandi suurematest 
sõjalistest konfliktidest ja oskab teha neist õpetlikke 
järeldusi. See annab hea võime või vähemalt eelduse 
analüüsida eri konfliktide tekkepõhjusi, aga ka päde-
vuse, mis kasvatab tema kui allohvitseri professio-
naalsust avaramate teadmiste varal. 

VAKAK-i õppima saamise üks kriteeriume on ingli-
se keele testi (American Language Course Placement 
Test; ALCPT) tase 70 punkti. Korralik keeleoskus on 
aga hea toetav oskus edaspidises teenistuses. Jah, 
enamasti saab kompaniiveebel Eestis oma teenistus-
ülesanded täidetud riigikeeles. Küll aga annab VAKAK 
teadmised NATO-st ja selle toimimisest ning lisaks 
peab paljudel ametikohtadel, kus vanemveeblid kar-
jääri vältel teenivad, tegema koostööd liitlastega nii 
Eestis, rahvusvahelistel operatsioonidel kui ka välis-
teenistuses. Enamikul allohvitseri ametikohtadel 
tähendab välisteenistus teenimist rahvusvahelises 
staabis. Niisiis on inglise keele nõue VAKAK-i õppima 
asumise kriteeriumina igati põhjendatud. 

UUED HORISONDID

VAKAK-i läbinud vanemveebel on teenistusliku koge-
muse ja haridusega juba piisavalt vana sõjaväeline 
juht, seega tema võimalused Kaitseväes teenida on 
mitmekesised. Lisaks on vanemveeblil võimalik tee-
nida pataljoni, brigaadi ja isegi ühendrelvaliigi staabis. 
Selleks on ta läbinud varasemas teenistuses staabitöö 
protseduuride täiendusõppe Kaitseväe Akadeemias ja 
teeninud võimaluse korral ka pataljoni staapides. Eda-
si, juba vanemveebli auastmes, on võimalik teenistust 
jätkata brigaadi või Kaitseväe peastaabi osakondades. 

Siin tulebki inglise keele oskus igati kasuks ja on kogu-
ni kohustuslik. Olenevalt allohvitseri erialasuunitlusest 
on vanemveeblil oivaline võimalus teenida kõikides 
brigaadi või ühendstaabi osa- või jaoskondades. 

Laiendagem vanemveebli teenistusvõimalusi veel-
gi. On ju teenistuses nii kaugele jõudnud allohvitse-
rist saanud piisavalt kogenud väljaõppe organiseerija 
ja instruktor või õpetaja, et tal on võimalus proovida 
instruktoritööd Kaitseväe koolides (snaipri-, pionee-
ri-, logistika-, õhutõrjekool). Lisaks on võimalik asu-
da teenima instruktorina Kaitseliidu koolis ning üks 
vastutusrikkam ja enim väljakutset pakkuv võimalus 
ennast instruktorina proovile panna on Kaitseväe Aka-
deemias õppeosakonna taktika õppetooli eri taseme 
õppegruppides või juhtimise ja pedagoogika õppe-
toolis. Akadeemias on veel omajagu ametikohti just 
vanemveeblitele – alates osakonna veeblitest ja pla-
neerimisallohvitseridest kuni grupiülema ja kursuse-
veeblini. Tasub ära märkida, et siia ongi instruktoriks 
enim oodatud allohvitserid, kes on juba vanemveebli 
auastmega ning võimalusel teeninud kompaniiveebli-
na või pataljoni staabis. 

VÕTI ON KOMPANIIVEEBLI KÄES

Mis teeb kompaniiveebli ametikohast võtmeameti-
koha? Karjääriredelil edasi liikudes saab vanemveebel 
kompaniiveeblina juhtida kompaniisuurust allüksust 
koos kaptenist või majorist ohvitseriga. Ta omandab 
parima juhtimiskogemuse rahuajal. See kätkeb endas 
igapäevast kompanii sõdurite ning nooremate all-
ohvitseride ja ohvitseride juhendamist ja toetamist, 
et isikkoosseisul jätkuks tahet ja hoiakud püsiksid 
õigel kursil ning allüksuse kaitse- ja võitlustahe oleks 
võimalikult suur. Lisaks on kompaniis võtmetähtsu-
sega järjepidevus, mille kandjateks on needsamad 
kompanii veeblid. Just see kogemus aitab vanem-
veeblil kinnistada Kaitseväe Akadeemias õpitut juh-
timise vallas. Parima kogemuse annabki rahuaegne 
väljaõppe organiseerimine praegustele ja tulevastele 
ajateenijatest riigikaitsjatele. Kaitseväe Akadeemias 
instruktorina teenimiseks on aga see kogemus võtme-
tähendusega. Nii tekib ka akadeemia seisukohalt si-
dusus kooli ja väeosade vahel, et õpetataks õiget asja. 

Sama kehtib ka muudes struktuuriüksustes tee-
nides. Olles olnud kompaniiveebel, teab allohvitser 
kompanii kui Kaitseväe esimese olulisema allüksuse 
lahinguvõimet. Kui ta on olnud Kaitseväe Akadeemias 
instruktor, tunneb ta siin õpetatava sisu. Selle koge-
musega on võimalik teenida tõhusalt edasi staapides 
või siis kunagi struktuuriüksuse veeblina. Tal on üle-
vaade rahuaja administratiivsetest ja ühtlasi sõjaaja 
tegevustest. Siit edasi saab allohvitseri kaitseväeline 
karjäär vaid edeneda.
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Ajahambast puretud 
MATKEKESKUS

Matkekeskus rajati 2007. aastal Tartusse Kaitseväe Ühendatud  
Õppeasutuste juurde Ameerika Ühendriikide toel. USA andis ohvit-
seride väljaõppe tõhustamiseks kasutada ka matkesüsteemi JCATS. 
See 2D-vaate, kuid 3D-võimega matkesüsteem on loodud arvesta-
ma kõiki tänapäeva sõjapidamise tegureid alates üksikvõitleja vee-
tarbimisest ja laskemoona kogusest kuni mitmikraketiheitja tule-
löögi lööklaine ja taparaadiuseni. 

Kpt URMAS ABEL
toetusteenuste osakonna õppetoe jaoskonna ülem

eskus rajati pataljonide, brigaadide ja 
ringkondade staapide õppeharjutus-
teks vanasse Tartu pataljoni hoonesse 
Raatuse tänava sõjaväelinnakus, mis 
ehitati selleks otstarbeks täielikult 

ümber. Keskuse esimene ülem oli lühikest aega major 
Ain Rekkand, kellelt võttis peagi juhtimise üle kolonel-
leitnant Tõnis Asson. Nemad suutsid sellele majale elu 
sisse puhuda. Eks oma rolli mängisid siin ka uudsus ja 
matkesüsteemi atraktiivsus. 

KOLM KOMPLEKTI MATKESÜSTEEME

Aja möödudes teadvustati üha enam, et jao-, rühma- 
ja kompaniitaseme struktuuriüksustel puudub võima-
lus teha oma tegevusi matkesüsteemis JCATS (ingl 
joint conflict and tactical simulator). Seega soetati 

tollase keskuse töötaja Lemmit Kaplinski ettepanekul 
2008. aastal virtuaalne matkesüsteem VBS2. 

Virtuaalne matkesüsteem (ingl virtual battlespace; 
VBS) on NATO riikides laialdaselt kasutusel ning toetab 
väljaõpet alates jaotasemest, andes eriti hea efekti 
tuletoetuses. VBS-i kasutajaskond on küllalt varieeruv. 
Sellega on propageeritud koolides riigikaitset, nt män-
gitud teise klassi õpilastega süütuid maastikumänge. 
Teisest küljest aga harjutab Scoutspataljoni soomus-
kompanii soomuki CV90 ja meeskondade koostööd 
linnalahingutes. Keskus sai niisiis juurde teise matke-
süsteemi ja tekkis kolm meeskonda. Oli JCATS-i mees-
kond, kes töötas matkesüsteemiga, ja kaks meest, kes 
tegelesid VBS-iga. Kogu tegevust toetas IT-juht oma 
meeskonnaga, kandes hoolt võrgusüsteemide eest ja 
pakkudes IT-tuge.

2019. aasta 1. mail liikus matkekeskus Kaitseväe 
Akadeemia rakendusuuringute osakonna alt toetustee-
nuste osakonna alla ja sellest sai üks õppetoe jaoskonna  
kahest grupist. 2021. aasta 1. jaanuaril läks Kaitse- 
väe harjutusväljade meeskond Riigi Kaitseinvesteerin-
gute Keskuse alluvusse, SAAB-lasermatkevahendid 
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anti toetuse väejuhatusest Kaitseväe Akadeemia hal-
lata ja selleks loodi eraldi meeskond. Praegu on mees-
kond kolmeliikmeline ja SAAB-lasermatkevahendid on 
üks enim kasutust leidnud matkesüsteeme keskuses. 

SAAB-lasermatkevahendid on vahendid, mida all-
üksused saavad kasutada maastikul harjutustel ning 
mis aitavad luua tõetruu pildi lahingutest ja säästa 
laskemoona. Näiteks hiljutiselt Kaitseliidu Pärnu ma-
leva õppuselt anti tagasisidet, et kui tavaliselt on ilma 
lasermatkevahenditeta õppusel kulunud pauk moona 
umbes 10 000 padrunit, siis viimasel lasermatke-
vahenditega õppusel saadi hakkama umbes 2000 
padruniga, mis tähendab märgatavat kokkuhoidu. 
Meeskond on hästi koolitatud ja kogenud. Tegevus-
valdkonda saaks avardada ja see on üks eesmärke. 
Ainuke murekoht on sobiva taristu puudumine – aren-
dus on erinevatel põhjustel edasi lükkunud. 

UUED TRENDID MATKEMAASTIKUL

Tänapäeva muutuvas maailmas, kus sõda Ukrainas 
sunnib ka meid oma väljaõpet intensiivistama (eel-
kõige maastikul) ja ajapuuduse tõttu tuleb otsida 
õppe-eesmärkide saavutamiseks kiiremaid lahendu-
si, on suuremate taktikaliste matkeõppuste osakaal 
vähenemas. Samal ajal leiavad VBS ja lasermatke-
vahendid üha laiemat kasutust. JCATS-i abil on teh-
tud õppusi viis kuni kuus korda aastas ja on hea meel 
tõdeda, et Kaitseliit on hakanud seda kasutama Kirde  
maakaitseringkonnaga eesotsas. JCATS-i tarkvara 

uuendatakse igal aastal. Õppuse planeerija lisab sin-
na oma äranägemise järgi stsenaariume, tehnikat ja 
määratud alasid ning vastaspool ehk S2 teeb sama 
(vastutegevus).

Vaatleme, mida annab matkesüsteemi kasutus ja 
miks peaksid üksused tegema vähemalt ühe oma õp-
pustest selle abil. 
1.  Matkesüsteem annab vastuseks tulemuse, mida 

sa väärid. See aitab tuua must-valgelt esile 
kitsas kohad ja ühtlasi tugevused. Tulemusi ei ole 
võimalik tõlgendada endale sobival moel. 

2.  See on riigile märgatav kokkuhoid. Ühe Scouts-
pataljoni soomuskompanii VBS-i abil korralda-
tud linnalahinguõppus soomukitega CV90 hoidis 
Kaitseväele kokku umbes 200 000 eurot otseseid 
kulusid. Seejuures ei ole arvestatud kaudseid ku-
lusid, nagu tervishoid ja süsinikujälg.

3.  Matkesüsteemi abil on võimalik olukord mitu kor-
da läbi mängida. See annab palju rohkem kordusi 
objektiivsema tulemusega, kui on võimalik saada 
maastikul.

4.  Matkesüsteem jätab aastateks jälje tagasiside 
saamiseks ja õpimomendi loomiseks, kuna kõik 
õppused salvestatakse. 

5.  Matkesüsteemi kasutus võimaldab juhtivkoosseisul 
võtta aega endale. Samal ajal kui üksus toimetab 
instruktori juhendamisel matkesüsteemiga, saavad 
üksuse juhtkond ja instruktorid end koolitada ja val-
mistada põhjalikumalt ette uusi väliõppusi.
Matkekeskus on ka teadust toetav keskus, kus on 

valminud matkesüsteemide toel nii mõnigi kursuse- ja 
magistritöö. On tehtud katseid nii tankitõrjerelvade 
efektiivse kasutuse kohta kui ka uute sõjamängu mu-
delite katsetamiseks. JCATS-i vastu on huvi tundnud 
ka Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit, kes on soovi-
nud kasutada seda nn digitaalse lasketiiruna mehita-
mata maismaasõidukite katsetamisel. 

RIIST- JA TARKVARA

Keskusele on soetatud kolm aastat tagasi uhiuus riist-
vara, mille seas on sada Lenovo lauaarvutit ja 60 süle-
arvutit ASUS ROG. Keskus teeb ka mobiilseid õppusi 
väljaspool maja: tellijale sobivas kohas seatakse üles 
arvutipark ja tehakse kohapeal õppus. Näiteks Ühend-
kuningriigis käib üksustele sellist teenust osutamas 
spetsiaalne erafirma. Ühenädalase õppuse hind on  
10 000 kuni 15 000 naela. 

Suurimad meie toetust vajavad mobiilsed õppused 
on tänavu olnud Kirde maakaitseringkonna õppused 
Terav Ora ja reservväelaste suurõppus Siil, kus mobiil-
sus oli edu võti. Samuti pakub keskus võimalust anda 
Päästeametile Lõuna regioonis neile sobivas koman-
dos juhtimisõpet.
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Kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots pani matkekeskuse 
ametlikul avamisel 27. märtsil 2007 keskuse ülemale kolonel 
Tõnis Assonile seinakella kinkides aluse matkesüsteemide 
ajastule Kaitseväes
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Programmidest on kasutusel JCATS-i versioon 
17.01 ja VBS3. Aasta lõpus ootab ees ka VBS-i 
uuendus, mille käigus saab Kaitsevägi enda kasu-
tusse paljude uute võimalustega versiooni VBS4. 
Suurimaks uudseks võimaluseks on globaalne kaart.  
Praegu on kasutusel kaks digitaalset harjutusala: 
Väike-Maarjas 20 × 20 km ja Lukel 5 × 5 km suurune 
ala. Tulevikus saab õppuse planeerija kasutada talle 
huvi pakkuvaid alasid üle kogu Eesti, aga ka mujal 
maailmas. Uus versioon annab ühtlasi suurema teh-
nikapargi ja palju uusi võimalusi õppuste korralda-
miseks. 

Teise põlvkonna SAAB-lasermatkesüsteem 
koosneb vestist, relvale kinnitatavatest lasuanduri-
test, tankitõrje-granaadiheitjast CG84, tankitõrje- 
raketisüsteemist Javelin ja eri tüüpi sõidukitele kin-
nitatavatest komponentidest. Samuti kuuluvad siia 
käsigranaadid, kaitselaengud, tõmbsütikuga miinid, 
parameedikukomplektid jm. Rootsis tegutsev len-
nundus- ja relvatööstusettevõte Saab arendab järje-
pidevalt oma tooteid. Arvutiuuendust tehakse kaks 
korda aastas, kasutajate soovil lisatakse ka funkt-
sioone. Uuem arendus on Browningu ja snaiprirelvade  

kahepoolne lasermatke, mis arvestab ka ballistilisi 
andmeid. 

SAAB-lasermatkevahendite riistvara
 305 laservesti
 301 käsitulirelva lasuandurit
 15 kerge- ja raskekuulipilduja lasuandurit
 24 Browningu lasuandurit
 14 CG laserõpperelva
 16 Javelini laserõpperelva
 2 RPG M69 laserõpperelva
 36 käsigranaati
 17 suundmiini M21
 15 tõmbsütikuga miini
 18 uuemat tõmbsütikuga miini (vanade miinide 

tootja ei paku enam sellist lahendust)
 20 lahingusoomukite CV9035EST komplekti
 5 UTS-i (sõidukitele kinnitatavad andurikomplektid)
 25 MTS-i uuema põlvkonna sõiduki vahendit
 4 parameediku tahvelarvutit
 4 sihtimisharjutuse arvutit (et kontrollida, kui 

hästi või halvasti suudavad CV90 sihturid ja 
tanki tõrjemehed tabada sihtmärki)
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 instruktori tööjaamad Manpack 80 ja 300 ning 
EXCON-i haagis koos 4G-toega, mis võimaldab 
korraldada õppusi kuni 1000 mängijale
 

ELUOLU KESKUSES

Keskuse elu juhib matkegrupi ülem – õppetoe jaoskon-
na ülem. Teda toetab keskuses veebel, kelle põhiüles-
anne on planeerida taristut ja vastutada julgeoleku 
eest. Õppuste planeerimine ja praktiline korraldus on 
praegu õppuse läbiviija õlgadel. Keskus toetab õppuse 
läbiviijat kogu nõu ja jõuga, mis puudutab programme 
ja nende tõhusat kasutust. Sisu ja logistika eest kan-
nab hoolt õppuse planeerija ja tema vastutab ka õppu-
se läbiviimise eest.

KUIDAS PLANEERIDA ÕPPUST

Kõige tähtsam on tahe korraldada matkeõppust (ingl 
computer assisted exercise; CAX). Kui see on olemas, 
tuleks võtta ühendust matkekeskuse ülemaga, leppida 
kokku aeg ja anda teada üksuse suurus. Edasine sõl-
tub tellijast ja õppuse keerukusest. Kui soovitakse kor-
raldada õppust uue allüksuse struktuuri, relvastuse ja 
tehnikaga ning piirkonna kohta tuleb koostada ka uued 
kaardid, võiks hakata planeerima umbes pool aastat 
varem. Kui aga sobib ka mõni olemasolev struktuur või 
ala, kulub kõige laabumisel aega umbes kaks nädalat. 
Oluline on suhtlus ja eesmärk. Keskuse teenistujad on 
suure kogemusega ja oskavad toetada ka kõige alga-
jamaid planeerijaid.

Sama planeerimismudel töötab ka teiste matke-
süsteemide puhul. VBS-i ja SAAB-lasermatkevahen-
ditega õppuste planeerimisele kulub vähem aega. 
Praegu on lasermatkevahendid leidnud regulaarset 
kasutust ja probleeme ei ole. Teisi kahte matkevahen-
dit võiks kasutada rohkem, eriti JCATS-i.

Iga aasta lõpus saavad kõik struktuuriüksused 
Kaitseväe Akadeemia ülemalt ringkirja, kus palutakse 
planeerida järgmise aasta matkeõppused. Kõik tellijad 
märgitakse keskuse planeerimiskalendrisse ning pea-
le tellimuste saabumist samakõlastatakse kattuvate  
õppuste matkeseadmete kasutus. Kui on kattuvaid 
aegu, püütakse läbi rääkida. Kui see aga ei õnnestu, 
jagatakse ajad prioriteedi järgi: esmalt manööver-
üksused, siis toetusüksused, Kaitseliidu ringkonnad, 
muud riigikaitse üksused ja kõik ülejäänud. Suuremate 
vaidluste korral langetab otsuse Kaitseväe Akadeemia 
ülem.

TULEVIKUPLAANID

Keskus otsib veel oma kohta, kus olla Kaitseväele 
kõige kasulikum. Tulevikus võiks keskuse rakukesed 

 L Ü H E N D
1 C2 – command and control (juhtimine)

olla igas suuremas väljaõppeüksuses. VBS-i võiks  
paigutada hoopis 1. jalaväebrigaadi, kus on selle 
seadme suurim kasutajaskond – ajateenijad. Samuti 
võiks keskusesse koondada kõik Kaitseväes kasutu-
sel matkesüsteemid ning sellest võiks saada Kaitse-
väe oivakeskus. On näha, et lasermatkeseadmete ka-
sutus pigem suureneb kui väheneb, seega tuleb leida 
ka ruumid seadmete paigutamiseks, hoolduseks ja 
pisiremondiks. See nõuab põhjalikku analüüsi ning 
planeerimist keskuse ja Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse koostöös. Tulevikus võiks korraldada suvi-
ti, rahulikumal ajal regulaarseid matkelaagreid, kus 
Kaitseväe isikkoosseis saaks õppida matkeseadmeid 
kasutama. See annaks vajalikud teadmised matke-
seadmete tõhusamast kasutusest igapäevases  
väljaõppes. Kaitseväe Akadeemia korraldab ühe 
JCATS-i õppuse aastas, kasutab lasermatkevahen-
deid ja mõnel korral tuletoetusõppuseks ka VBS-i. 
Paraku sellest ei piisa, et juurutada kõikidel tasandi-
tel taktikaliste matkevahendite kasutust.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Paljudel riikidel on oma keskused, mis asuvad ena-
masti riigikaitsekõrgkoolide ja sõjaväekolledžite juu-
res, suurriikides ka väljaõppeüksuste koosseisus. 
NATO modelleerimis- ja matkegrupi (NATO Model-
ling and Simulation Group; NMSG) sügiseselt kokku-
saamiselt Ühendkuningriigis jäid kõlama uudsed la-
hendused C2-matkesüsteemide1 väljatöötamisel ja 
teiste matke süsteemidega liidendamisel, samuti nn 
digitaalse kaksiku kasutuselevõtt uue tehnika katseta-
misel ning tehisintellekti kaasamine otsustusprotses-
si. Loomisel on arvutipõhiste õppuste käsiraamat, mis 
peaks ilmuma lähiaastatel. Kokkusaamisel sai taas 
kinnitust, et Eesti on elektroonilise sõjapidamise (ingl 
electronic warfare; EW) labori rajamisega õigel teel. 
See käis töögrupis käsitletud teemadest pidevalt läbi. 

Eestit esindab selles töögrupis matkekeskuse 
ülem. Kavas on elavdada sõjatööstuse ja keskuse va-
helist teadusarendust ning arendada rahvusvahelist 
koostööd. Seega on keskuse meeskondadel ülioluline 
osaleda edaspidi oma eriala kokkusaamistel VBS-i, 
JCATS-i ja SAAB-i kasutajate foorumitel. Keskuse 
ülemal ja väljaõppeosakonna staabiohvitseril tuleb 
osaleda NMSG töös, CAX-i foorumil ja paljudel teistel 
kokkusaamistel. Vaid nii leiab rahvusvahelisi kontak-
te ja uut teadmist meie matkesüsteemide arendus-
se. Maailm on suur ja matkesüsteeme palju. Ole vaid 
mees, vali endale õige välja ja suuna üksusele kasu-
tamiseks.
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16.–18. augustil leidis Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis aset Kaitse-
väe juhtkonda ning struktuuriüksuste ülemaid kaasav iga-aastane 
Kaitseväe juhataja õppereis. Seekordne väljasõit oli juba kuues ja 
keskendus taas Eesti riigikaitse praktilise ettevalmistusega seotud 
päevakajalistele teemadele. 

Kol-ltn RAUL KÜTT
taktika õppetooli jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi 
ülem-lektor,
Kaitseväe juhataja õppereisi juhendaja

ppereisi peaeesmärk oli parandada 
osalejate olukorrateadlikkust Lõuna- 
Eesti operatsioonipiirkonnast ja avar-
dada arusaama valitud teemadel, 
lisaeesmärgiks oli suurendada Ees-

ti ohvitserkonna sidusust. Korraldusmeeskonnana 
sai väärtusliku kogemuse Kaitseväe Akadeemias 
magistriõpet läbiv 17. keskastmekursus, kes aitas  
õppereisi teoks teha eelmiste kursuste eeskujul oma 
õpingute osana.

KUIDAS KAITSTA LÕUNA-EESTIT?

Tänavuse õppereisi teemaringi on kujundanud viimas-
te aastate algatuste ja Ukraina sõja tõttu hoogu juurde 
saanud laiapindne riigikaitse, seda nii riigisiseselt kui 
ka regionaalselt. Seekord oli keskmes Lõuna-Eesti ja 
Põhja-Läti ühine operatsiooniala ning peateema oli 
„Kuidas kaitsta Lõuna-Eestit koos naabrite, partneri-
te ja liitlastega?“. Aruteludes käsitleti nii keskkonnast 
tulenevaid tegureid kui ka riigikaitsega seotud osaliste 
tegevust.

Varasematel aastatel on Kaitseväe juhataja õppe-
reiside käigus külastatud Suwałki piirkonda Poolas, 
Lääne-Eesti saarestikku, Suur-Tallinna ala ja Ida-Viru-
maad. Lõuna-Eestit on varem käsitletud 2019. aasta  
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TÄNAVUNE KAITSEVÄE 
JUHATAJA ÕPPEREIS 
viis osalejad Lõuna-Eestisse ja Lätti

Kaitseväe Akadee-
mia 17. keskastme-

kursuse kuulaja 
kapten Karl-Erik 
Kirschbaum tut-

vustab õppereisil 
osalejatele 1944. 

aasta lahinguid 
Lõuna-Eestis ja 

Põhja-Lätis
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õppereisil, mil keskenduti Pihkva-Riia suunale kui sõja-
lisele operatsiooniruumile. Väärib märkimist, et viimase 
aja muutusi arvestades on ühest küljest tekkinud sel-
lesse piirkonda juurde uusi osalisi (nt NATO Põhja diviis 
ja liitlaste lahingugrupid), aga ka vajadus käsitleda 
põhjalikumalt piiriüleseid sõjalisi ja toetavaid tegevusi. 
Veelgi enam, ühise edu saavutamiseks on lisandunud 
praktiline vajadus samakõlastada ja koordineerida sa-
mas operatsioonialas tegutsevate osaliste tegevust, 
sõltumata Eesti-Läti riigipiirist. Liialdamata võib väita, 
et sellist vajadust kinnitavad ka seni kestva Ukraina 
sõja esmased kogemused ja õppetunnid. Seetõttu oli 
tänavuse õppereisi korraldus varasemast mõne võrra 
erinev. Keskenduti Kaitseväe juhataja esile toodud 
kitsas kohtade arutelule, kaasates nii naaberüksuste 
esindajaid Läti Zemessardzest, partnereid Politsei- ja 
Piirivalveametist, Päästeametist, Kaitsepolitseiametist 
ja AS-ist Eesti Raudtee kui ka liitlasi NATO Põhjadiviisist 
ning Eestis paiknevatest Ühendkuningriigi liitlasüksus-
test. 

Peamiste teemade ja märksõnadena võib nime-
tada infovahetust ning eri poolte tegevuste sama-
kõlastamist, sõjalise ja mittesõjalise tegevuse juhtimi-
se ühtsust ning eespool nimetatud tegevuste praktilist 
külge lahenduste leidmisel ja ülevaate saamisel ehk 
kes milliseid tegevusi juhib ning mida kusagil parajasti 
teeb. Lisaks peatuti raudteetaristu tähtsusel, tsiviil-
elanikkonna evakuatsioonil ja tõkestustegevusega 
seotud dilemmadel kriisiaegse laiapindse ettevalmis-
tuse ja otsese sõjategevuse korral. 

Õppereisil peetud sisukate ja sügavate arutelu-
de käigus jõudsid kõik osalised tõdemusele, et prob-
leemsete teemade ühine käsitlemine ning lahenduste 
leidmine loob eeldused konkreetseteks tegevusteks 
laiapindse riigikaitse arendamisel. Õppereisi ette val-
mistades lähtuti põhimõttest, et arutelude sisu ja kaa-
lu nimel on oluline omavahel siduda käsitletavad tee-
mad, kohad ja esinejad. Seetõttu külastati õppereisil 
Koidula raudteejaama, Luhamaa piiripunkti ja Alūks-
nes paiknevat Läti Zemessardze pataljoni, kus tut-
vustati esmalt kohapealseid olusid ning jätkati grupi-
aruteludega asjakohastel teemadel. Samuti tutvuti 
oluliste maastikupunktidega Põhja-Lätis ning Väikese 
Emajõe piirkonnas paiknevate 1944. aasta lahingute 
aladega. Õppereisil osalejate sõjaajaloolist teadlikkust 
aitas suurendada ka Valgas asuva muuseumi SA Isa-
maalise Kasvatuse Püsiekspositsioon külastamine.

VÄLJAKUTSED ÕPPEREISI KORRALDAMISEL 

17. keskastmekursus valmistas õppereisi ette ja aitas 
ellu viia aine „Julgeolekupoliitika ja riigikaitse stratee-
gia“ osana, seetõttu oli kesksel kohal erinevate ope-
ratsioonianalüüsi meetodite rakendamine. Peamise 

tulemusena valmis enne õppereisi kursuse ühis tööna 
kaheosaline uurimisraport. Raporti esimeses osas 
loodi ühtne taustteadmine ning olukorrateadlikkus va-
litud operatsioonialast ja selles tegutsevatest osalis-
test. Teise maailmasõja lahingutegevuse järeldustele 
tuginedes loodi sõjaajalooline perspektiiv ning seejärel 
esitati vastase tegevuse võimalik kujustus ja tege-
vusvariandid koos selgitustega operatsioonitasandil. 
Lõpuks anti ülevaade piirkonnas tegutsevatest sõb-
ralikest jõududest. Raporti teises osas avati lugejale 
õppe reisi käigus käsitletavad teemad koos asjakohas-
te küsimustega, mida lõppversioonis täiendati õppe-
reisil kõlama jäänud peamiste seisukohtade ja tähele-
panekutega. Nii loodi lisaväärtust teemade edasiseks 
käsitlemiseks ja arendamiseks. 

Õppereisile tagasi vaadates leidis korraldusmees-
konna projektijuht, 17. keskastmekursuse kuulaja kap-
ten Tõnis Tulp, et ühise jõupingutusena ette valmistatud 
ja ellu viidud projekt on arvestatav katsumus. Seda eel-
kõige sisulise ettevalmistuse ja planeerimise poolest, 
mis pani proovile nii keskastmekursuse kuulajate pla-
neerimissuutlikkuse kui ka erialased oskused ja ana-
lüüsivõime. Akadeemilise osa ja õppereisi korraldamise 
kõrval ei saa mainimata jätta ka vabas vormis arutelu-
sid, kus kuulajad said arutada oma tulevaste ülemate ja 
Kaitseväe kõrgema juhtkonnaga aktuaalseil riigikaitse-
listel teemadel ning tutvuda ka inimlikul tasandil.

Kokkuvõttes võib tõdeda, et kuigi nii mõnigi õppe-
reisi ajal esitatud küsimus ei saanud keerukuse tõttu 
ammendavat vastust, sündisid Kaitseväe juhataja tu-
levasteks õppereisideks järgmised tähelepanekud ja 
soovitused.

 Eesti riigikaitsega seotud küsimused nõuavad 
lisaks sõjalistele lahendustele laiapindset lähe-
nemist. Seetõttu tuleb kaasata arutellu osalisi 
väljastpoolt Kaitseväge, sh poliitiliselt tasandilt 
(nt Riigikantselei, Kaitse- ja Välisministeeriumi 
esindajad).

 Tõsiseltvõetavate plaanide koostamine vajab 
laiemat regionaalset vaadet. Seetõttu on oluline 
kaasata laiapindse riigikaitse küsimuste arutellu 
naaberriikide ja liitlaste esindajad.

 Tulemuslik arutelu õppereisi ajal sünnib järgmi-
sel põhimõttel: esmalt selgete ja eesmärgistatud 
aruteluteemade valik, seejärel keskkonna ja tegu-
rite analüüs (ettevalmistav raport) ning viimaks 
arutelu n-ö põllul, kus on ühendatud teema, koht 
ja teemavaldkonnaga seotud osalised. 
Õppereisi juhendajana tänan kõiki osalejaid sisu-

kate arutelude ja konstruktiivse tagasiside eest. Tänu-
sõnad kaasjuhendajatele ja toetajatele ning eriline 
tänu 17. keskastmekursuse kuulajatele, kelle pühen-
dunud tegevuse tulemusena sai õppereis ette valmis-
tatud ja professionaalselt korraldatud.



  53    

T U D E N G I E L U
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2022

KAITSEVÄE ÕPPEASUTUSTE 
ÜHENDAMISEST 
saab peagi sajand

Tänavu 1. oktoobril täitus 
Kaitse väe Akadeemial 99. 
aastapäev. Tähtsat sündmust 
tähistasid akadeemia tööta-
jad, õppurid ning endised üle-
mad juba päev varem Tartus ja 
Uniküla harjutusväljal mitme-
suguste ühistegevustega. 

N-ltn MARI-LIIS PÄÄREN
teabeohvitser

äev algas kogu maja hõlmava tradit-
sioonilise rivistusega, kus Kaitseväe 
Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur 
Karus pidas osalejatele sütitava kõne. 
„Kõige aluseks on tahe. Ilma tahteta 

pole midagi. Tahe paremini mõelda, tahe kavalamalt 
tegutseda, tahe olla iga päev iseendast natukene pa-
rem. Sellega Kaitseväe Akadeemia iga päev tegelebki,“ 
ütles brigaadikindral Karus oma kõnes. 

SISEMISE SIDEME TUGEVDAMISEKS

Päeva ühistegevused, mille vahel said akadeemia 
liikmed valida, jagunesid kolmeks. Iga-aastaste ühis-
tegevuste eesmärk on suurendada väljaspool vahetut 
õppetegevust akadeemia isikkoosseisu kuuluvustun-
net kamraadlikus võtmes. Viimastel aastatel on päeva 
esimest, aktiivsemat poolt ette valmistanud ja läbi vii-
nud õppurkorpuse isikkoosseis, et anda õppureile juba 
õpinguajal võimalus saada mitmekülgne juhtimis-
kogemus. Sellel aastal traditsioon jätkus ning tegevu-
si korraldas ja aitas ellu viia 25. maaväe põhikursus.
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Ühistegevuse „Haritud hõivamine“ päästeameti punktis tuli 
ette antud vahendite abil täita ämber Anne kanali veega

Ühistegevuse „Loov lähenemine“ käigus tuli lume-eelsel ajal 
pimesi takistusrajal suusatada
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Esimene tegevus „Haritud hõivamine“ oli üles 
ehitatud Tartu linnas peetava patrullvõistlusena. Grup-
pidesse jaotatud osalejad läbisid kindlal marsruudil 
kaheksa kontrollpunkti, kus täitsid ülesandeid, mis 
olid võimetekohased nii kaitseväelastele kui ka tsiviil-
töötajatele. Näiteks pidi päästeameti punktis saama 
aja peale tööle generaatori, ühendama selle veevooli-
kutega ja pumpama Anne kanalist vett, et täita ämber.

Teine tegevus oli „Loov lähenemine“, mis korralda-
ti Kaitseväe Akadeemia Raadi linnakus. Sealne päeva-
kava jagunes kaheks. Esimeses pooles läbisid grupid 
viis sporditegevuste punkti, näiteks tuli läbida üheskoos 
takistusriba, liikuda ettenähtud rajal pimesi suuska-
dega või lüüa litreid saalihokiväravasse. Teises pooles 
sai osaleda aga meditsiinitöötoas ja põneval turniiril 
veebi programmis. Neid tegevusi aitasid läbi viia sõja- ja  
katastroofimeditsiinikeskus ning matkekeskus.

Kolmas ühistegevus „Tõhus tegutsemine“ viis 
osalejad aga Uniküla harjutusväljale, kus neile anti 
võimalus lasta Kaitseväe relvadest. Laskmine tehti 
põnevaks nii neile, kes polnud varem relva käsitse-
nud, kui ka neile, kes kasutavad seda igapäevases 
väljaõppes. Relva esimest korda kättesaanud said 
proovida lasta lamades laskeasendist automaadist 
R-20 viiekümne meetri kaugusel asuva sihtmärgi 
pihta. Kogenud relva kasutajad aga pidid aja peale 
laadima relva, tegema salvevahetuse, valima laske-
asendi ja eemaldama salve. Seda kõike tuli teha neli 
korda nelja erineva relvaga, sealjuures vahetades 
positsiooni ja joostes järgmisesse ettenähtud kohta. 

TEENETEMÄRKIDE KAVALERID
Kol-ltn Viljar Laaneste
Kpt Kadri Rodima
Pr Kairi Talves

Kol-ltn Arno Kruusmann
Vbl Marika Koplimägi
Hr Indrek Kaseorg

PARIMAD ÕPPURID  
2021/2022. ÕPPEAASTAL
Kpt Karl-Erik Kirschbaum – 17. keskastmekursus
Kdt Sten Laumets – 24. maaväe põhikursus
Kdt-srs Kris Antsmaa – 25. maaväe põhikursus
Kdt-srs Iida Elise Murumets – 11. õhuväe põhikursus
Kdt Ivar Levin – 12. õhuväe põhikursus
Kdt Franco Susi – 9. mereväe põhikursus
Kdt Oliver Kütt – 10. mereväe põhikursus

ESIMENE OKTOOBER KVA AJALOOS
1. oktoobril 1920 läks Sõjakool üle sõjaministri käskkir-
jaga kinnitatud rahuaegsele programmile ja korraldu-
sele ning samal päeval alustas seal õpinguid esimene 
rahuaegne kursus. 1. oktoobril 1923 hakkas kehtima 
valitsuse kinnitatud ühendasutuse koosseis ning 1. ok-
toobril 1927 valitsuse kinnitatud põhimõte, et Sõjakooli 
astumise eeldus on eelnev sõduriteenistus. 1. oktoobril 
1928 rakendus ohvitseride ettevalmistamise seadus.
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Õhtune aktus Kaitseväe Akadeemia aulas võttis pidulikult 
kokku Kaitseväe haridusasutuste senise tegevuse Eesti 
riigikaitsejuhtide õpetamisel

Peale laskeharjutuse tuli „Tõhusa tegutsemise“ osa-
lejatel läbida ka takistusrada. 

PIDULIK ÕHTU

Pärast aktiivsemaid tegevusi ootas õppeasutuse töö-
tajaid ja õppureid ees aktus akadeemia aulas. Sel-
lest võtsid osa ka teiste Kaitseväe struktuuriüksuste 
ülemad, endised akadeemia ülemad ja kaitseminis-
ter Hanno Pevkur. Aktusel anti üle ka Kaitseväe Aka-
deemia teenetemärk neljale kavalerile ja tunnustati 
akadeemia parimaid õppureid nii põhikursusel kui ka 
magistri õppes. 
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N-ltn HANS VEGA LEHEPUU
kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem

Selle aasta juulikuus käisid 11. õhuväe põhikursuse kadetid õppe-
aine „Õhuväe allüksuste praktika“ raames traditsioonilisel õppereisil, 
kus sai tutvuda kolme Balti riigi õhuväe üksuste tegemiste, tehnika 
ja inimestega.
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ppereisil külastati nii Eesti, Läti kui ka 
Leedu õhuoperatsioonide juhtimiskes-
kust ja lennubaase ning Eesti radari-
poste. Vastuvõtt oli kõikides üksustes 
soe ja tutvustused olid ette valmistatud 

ülima põhjalikkusega. Kuigi esialgu oli plaanis teha tä-
navune õppereis Lätti ja Leetu Eesti õhuväe lennukiga 
M28, sai see lõpuks ette võetud mööda maismaad. 

Reisi käigus õnnestus kohtuda ka mitme Baltikumi 
baasides baseeruva liitlaste lennuüksusega. Näiteks 
Eestis kohtuti Ämari lennubaasis Ühendkuningriigi 
kopteri üksusega, kes tutvustas kadettidele kopterit 
CH-47 Chinook ning tegi tutvumislennu Ämarit 

ümbritsevas õhuruumis. Lennusõidul sai vahetult ko-
geda kopterilennu taktikalisi manöövreid, mis võttis 
kadettide sõnul koguni seest õõnsaks.

Leedus Šiauliai lennubaasis tutvustas NATO õhu-
turbe Hispaania lennuüksus oma hävitajaid EF18 Hor-
net. Igal kadetil oli võimalus istuda hävitaja kokpitis 
ning piloot andis põhjaliku ülevaate selle juhtimisest ja 
pardasüsteemidest.

Lätis Lielvārde lennubaasis tutvustasid Ameerika 
Ühendriikide lennuüksuste esindajad koptereid AH-64 
Apache ja UH-60 Black Hawk ning nende võimalusi.

Peale üksuste tavapäraste ülesannete ning lennu- 
ja maapealse tehnika tutvustamise jäid osalistele 
eredamalt meelde ka Šiauliai lennubaasi lennuvälja 
linnutõrjepistrikud ning Lielvārde lennubaasi välja-
õppekeskuse lühimaa-õhukaitsesüsteemi RBS 70 
matkemudel, kus igaüks sai oma terava silma ja rea-
geerimisvõime proovile panna.

ÕHUVÄEKADETID õppereisil
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ART JOHANSON
Balti Kaitsekolledži sõjaajaloo ja 
strateegilise planeerimise lektor

ALLOHVITSERIDE 
HARIDUSEST 
Eesti Vabariigis

Pärast Vabadussõja lõppu viidi Eestis ellu mitmesuguseid reforme, 
seejuures mindi sõjaväelises hariduses üle rahuaegsele väljaõppe-
le. 27. märtsil 1920 nimetati Eesti rahvavägi ümber Eesti sõjaväeks, 
et vähendada liigset segadust mõistetega. Aluseks sõjaväe orga-
niseeritusele sai ka hariduse andmine nii kaadrikoosseisule kui ka 
ajateenijatele. Samas sooviti hoida teenistuses kogemustega mehi 
ja nemadki vajasid erialast täiendust. 

leminek allohvitseride rahuaja välja-
õppele algas enam-vähem kohe pärast 
Vabadussõda. Allohvitseridele haridu-
se andmiseks loodi 1920. aastal kolm 
kooli: 20. aprillil suurtükiväe allohvitse-

ride kool ning 20. mail ratsa- ja jalaväe allohvitseride 
kool. Kolmel koolil oli algusest peale ühine majandus-
osakond, ülem ja staap – seega oli igati loogiline, et 20. 
detsembril 1920 ühendati need koolid Allohvitse ride 
Kooliks (algsel kujul Alam-ohvitseride Kool). Pärast 
seda sai eriala omandada jala-, ratsa- või suurtükiväe 
klassis. Kooli ülem oli rügemendi (polgu) ülema õigus-
tega. 

ISIKKOOSSEISU VALIK

Nii mere- kui ka lennuväe allohvitserkond koosnes teh-
nilistest spetsialistidest ning nende haridus oli seotud 
pigem erikursustega ja väeosa spetsiifi kast tulenevate 
vajadustega. Seega ei olnud nende allohvitserkonna 
koolitus otseselt allutatud Allohvitseride Koolile. Peale 
kooli tegutsesid väeosade juures ka õppekompaniid, 
kes õpetasid peamiselt välja ajateenijaid.

Enne Teist maailmasõda oli Eestis kesk- ja kõrg-
haridusega inimeste osakaal ühiskonnas tunduvalt 
väiksem kui tänapäeval ja seetõttu oli kooli astumise 
eelduseks algkooliharidus (1939. aasta seisuga kuus 
klassi). Näiteks 1930. aastal hinnati kesk- ja kutse-
haridusega ajateenistusse võetute koguarvuks umbes 
900 meest, kellest 30% suunati Sõjakooli aspirandi-
kursusele. Ülejäänud valmistati enamasti ette 
reservallohvitserideks. Suurem osa Allohvitseride Kooli 
õpilastest komandeeriti kooli väeosadest ja eesõigust 
kasutati nende puhul, kes soovisid saada üleajateeni-
jaks. Kooli said astuda ka vabatahtlikud, kes ei olnud 
teenistuses, kuid nende osakaal ei tohtinud ületada 
poolt õpilaste arvust.

Õppekavad olid erialakesksed ja seega tuli neis 
ette erinevusi. Üldiselt kestis õppeaeg detsembrist 
järgmise aasta oktoobrini. Õppeedust koolis sõltus sõ-
duri edasine karjäär, nimelt jagati lõpetajad kahte jär-
ku. Esimese järgu lõpetajatest said vanemallohvitserid 
ja teise järgu lõpetajatest nooremallohvitserid.

SÕJAVÄGEDE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSED

Allohvitseride koolitamisel olid õppekavad 1920. 
aastatel suunatud praktiliste teadmiste omandami-
sele, kuid leidus ka silmaringi avardavaid aineid. Siin 
on mõned näited õppekavades olnud ainetest: eesti 
keel, kodumaa ajalugu, kodanikuteadus, aruteadus 
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ja maateadus. Lisaks sellele oli praktilisemaid ai-
neid: topograafi a, fortifi katsioon, administratsioon, 
sõjaväe määrustikud ja tervishoid. Kõigis erialades 
oli juba spetsiifi lisemaid suunitlusi: hipoloogia, kuuli-
pilduja lasketeooria, suurtükipatarei ballistika, ratsa-
sõit.

Pärast kooli lõpetamist avanesid õpilastele lõpe-
tamise järgule vastavad võimalused. Esimese järgu 
lõpetaja sai kõrgema, veltveebli palgaastme ja õiguse 
valida väeosa, teise järgu lõpetajad määrati väeosa-
desse ja nende palgatase sõltus ametist. Lisaks said 
kooli lõpetajad esimestel aastatel ühekordse abiraha – 
300 marka. 

Arvestades, et pärast Vabadussõda vähendati 
sõjaväe rahastust, oli sõjaväelises hariduses üks olu-
lisimaid reforme eri koolide ühendamine 1923. aasta 
oktoobris Sõjavägede Ühendatud Õppeasutusteks. 
Sinna koondati peale Allohvitseride Kooli ka Kindral-
staabi Kursused, Sõjakool, Mereväe Kadettide Kool ja 
Sõjaväe Tehnikakool. Allohvitseride Kool liigutati Üle-
miste kasarmutest (Filtri tee kõrval) Tondile. 

Esialgu, aastatel 1920–1921 oli Allohvitseride Kooli 
ülesanne valmistada ette ajateenijaid-allohvitsere, 
kuid 1923. aastal avati Allohvitseride Kooli õppe-
pataljonide juures üleajateenijate kursused neile, kes 
ei olnud läbinud varem allohvitseride kursust. Lisaks 
anti ajateenijatest nooremallohvitseridele väljaõpet 

diviiside õppekompaniides. Kuna ajateenistusaega 
lühendati 1928. aastal kaheteistkümnele kuule, lõpe-
tati ajateenijatest allohvitseride väljaõpe Allohvitse-
ride Koolis ja seoti see ajateenistuskohaga – viimane 
sarnaneb tänapäeva süsteemiga. Siis läbiti kuue kuu 
jooksul sõduri baaskursus, millele lisandus kuus kuud 
nooremallohvitseri (jaoülema) teenistust koos vasta-
va väljaõppega. 1928. aasta reformid tekitasid väe-
osadele vajaduse lisainstruktorite järele ning selleks 
rakendati seniseid üleajateenijaid. Allohvitseride Kooli 
ülesandeks sai nende üleajateenijate koolitamine ja 
täiendusõpe.

LAHINGUKOOL KUI OSKUSTE KOOL

Allohvitseride Kool koos õppekompanii, õppepatarei, 
õppekuulipildurikomando ja õppeeskadroniga tegut-
ses 1934. aastani. Nimelt kasvas ühe Allohvitseride 
Kooli kursuse põhjal välja uue lahenduse idee. Alloh-
vitseride Kool korraldas lahingutehnilist kursust, mis 
komplekteeriti Sõjakooli aspirantide klassi lõpetanu-
test ning suunatud ohvitseridest ja allohvitseridest. 
Kursus kestis neli kuud ning selle aja jooksul sai oman-
dada teadmisi ja oskusi tankitõrjerelvade, õhutõrje, 
pioneeriasjanduse, tulirelvade jm praktiliste vahendite 
alal. 1930. aastate keskpaigas oli suurem osa üleaja-
teenijatest allohvitseridest saanud Allohvitseride 

Õppekeskuse (alates 1936. aastast Lahingukooli) jalaväe suuna õppurid 1935. aasta suvel öisel õppusel vihmasajus 
Mustamäel

FO
TO

: E
FA

.1
14

.A
.4

55
.5

3



  58    

A J A L U G U
ACADEMIA MILITARIS    DETSEMBER 2022

Kooli õppe. Nii leiti, et kool on senisel kujul oma aja ära 
elanud, ja otsustati selle tegevus lõpetada. 

1936. aasta 1. septembril asutati Lahingukool. 
Seejuures ei olnud tegu Allohvitseride Kooli ideeli-
se järeltulijaga. Põhikursus komplekteeriti varasema 
kombel üleajateenijatest (sh portupeeaspirandid1 ja 
kaadriohvitserid). Põhikursused olid kolmes klassis: 
laskuri-, raskekuulipilduri- ning suurtüki- ja saate-
relvade klass. Kursuste väljaõpe pidi jääma suvesse ja 
varasügisesse, sest ei tahetud, et üle nelja kuu kestev 
õpe avaldaks mõju väeosade võimekusele. Lahingu-
kooli kaadrikoosseis toodi paljuski üle Allohvitseride 
Koolist, vajadusel täiendati seda teistest väeosadest 
tulnud ohvitseride või allohvitseridega. 

Lahingukooli õppetöö oli praktilise suunitlusega 
ning koosnes valdavalt tehnilisest ja taktikaalasest 
ettevalmistusest. Tähtis roll oli ühisõppustel, kus osa-
lesid koos kõik klassid. Tavapäraselt oli eesmärgiks 
juhtimise, rünnaku, kaitse, laskeoskuste, relvaliikide 
koostöö ning muude oskuste arendamine ja süvenda-
mine. Lahingukoolis toimusid ka kutsekursused, täna-
päeva mõistes erialane täiendusõpe.

Õppurkoosseis oli kirju, peamiselt olid kursustel 
Sõjakooli lõpetanud portupeeaspirandid, lisaks läbisid 
kursusi allohvitserid ja ohvitserid. Klasside komplek-
teerimine sõltus väeliigi spetsiifi kast, kuid Lahingukool 
pidi olema paljuski paindlikum kui varasem Allohvitse-
ride Kool.

Eestis katkes iseseisva sõjaväelise hariduse andmi-
ne 1940. aasta okupatsiooniga. Sügisel reorganiseeriti 
Sõjavägede Ühendatud Õppeasutused Punaarmee jala-
väekooliks, millele järgnes Eesti sõjaväelises haridu-
ses enam kui viiekümneaastane lünk. Paljud Eesti all-
ohvitserid olid sunnitud võitlema Teises maailmasõjas 
võõras vormis. Ometi võib öelda, et Eesti Vabariigi ajal 
läbitud sõjaväeline väljaõpe tuli paljude meeste puhul 
selgelt esile ja andis neile vastase ees eelise.

PÄRAST POOLT SAJANDIT PAUSI

Eesti iseseisvuse taastamise järel hakati taas andma 
ka sõjaväelist haridust, kuid vähem süsteemselt kui 
enne Teist maailmasõda. See oli eriti kontrastne ohvit-
serihariduses, mida oli võimalik omandada väga erine-
vatel kursustel või eri riikides. Selgus hariduse andmi-
ses hakkas tekkima 1990. aastate lõpul. Sellest ajast 
saati on võimalik juba kergemini määrata kaadriohvit-
seri tavapärast haridusmudelit, mis on seotud Kaitse-
väe Ühendatud Õppeasutuste ja Balti Kaitsekolledžiga.

Allohvitserihariduses oli samuti erinevaid kursusi, 
mi da läbiti näiteks välismaal või saadi auastmeid  Kait  -
seliidu kaudu. Siiski suudeti 1992. aasta 14. detsemb-
ril taastada Võrus Meegomäel Kaitseväe Lahingu-
kool. Esimesed kursused alustasid õpet veebruaris 

 V I I D E
1 tulevased ohvitserid

1993 ja välja õpetati nii ajateenijaid kui ka kaadriall-
ohvitsere. Lisaks korraldati reservohvitseride kursusi. 

Vanemallohvitseride väljaõpe kestis veidi üle aasta 
ning hõlmas ka eriala omandamist vastavates väe-
osades. Kool sarnanes paljuski enne sõda tegutsenud 
Allohvitseride Kooliga, kuid taasloomisel võeti eeskuju 
ka Soomest, kus õpetati välja mitu Lahingukooli inst-
ruktorit.

2010. aastal sai Lahingukoolist Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutuste struktuuriüksus ja 2014. aastal 
asuti Meegomäelt Taara sõjaväelinnakusse, kus asus 
ka Kuperjanovi jalaväepataljon. 

2019. aastal toimus Eesti sõjaväelises hariduses 
väga oluline reform, mille käigus struktureeriti ümber 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja kool hakkas 
kandma Kaitseväe Akadeemia nime. Üks põhjusi pei-
tus ka selles, et varasemaid struktuuriüksusi Kõrge-
mat Sõjakooli ja Lahingukooli peeti tihtipeale eraldi-
seisvateks. Pärast reformi lõpetasid Kõrgem Sõjakool 
ja Lahingukool tegevuse ning need ühendati Kaitseväe 
Akadeemia koosseisu. Sellega seoses viidi suur osa 
väljaõppest üle Tartusse.

VANEMALLOHVITSERIDE JUHTIMISKURSUS

2018. aastal leidis aset rahvusvahelisel tasandil mär-
kimisväärne muudatus. Nimelt loodi Balti Kaitse-
kolledžis vanemallohvitseride juhtimiskursus, mille 
eesmärk oli jagada kõrgeimat eriharidust vanem-
all ohvitseridele. Paljuski olid kursuse eestvedajad 
Eesti enda vanemallohvitserid, kes leidsid, et on vaja 
regiooniülest kursust, mis aitaks standardiseerida 
vanemallohvitseride teadmisi ja annaks parema sis-
sevaate meie julgeolekuküsimustesse strateegia-
tasandil. Igal aastal lõpetab selle kursuse üks-kaks 
Eesti vanemallohvitseri. See on märkimisväärne saa-
vutus ja tunnustus ka Eesti allohvitserkonnale.

Kokkuvõttes võib nentida, et sõjaväelise hariduse 
andmine ei ole iseseisvas Eestis küll olnud pikaaegne 
traditsioon, kuid siiski on meil palju, mille üle võrreldes 
naabritega uhke olla. Üks neist on tugev allohvitser-
kond, mille üks aluseid on olnud sõjaväeline haridus. 
Siinkirjutajale meenub kohtumine Poola ülemveeb-
liga 2018. aastast, kui ta jagas sügavat tunnustust 
meie allohvitserkonna karjäärisüsteemile ning nentis, 
et meilt on palju õppida. See ei tähenda siiski, et me 
saaksime jääda mugavustsooni. Kindlasti vajab all-
ohvitseriharidus pidevat ajakohastamist ning samal 
ajal ka minevikku vaatamist – olgu selleks oma viga-
dest õppimine või meeldetuletus, et vahel on nii mõn-
dagi minevikus paremini tehtud. 
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EESTI SÕJALISE MÕTTE LOO 
uurimine edeneb jõudsalt

IGOR KOPÕTIN, PhD
strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhtivteadur,
teadusprojekti „Eesti sõjaline mõte 1920–1940“ 
juht ja vastutav täitja

Kaitseväe Akadeemias peeti vastupanuvõitluse päeval, 22. septemb-
ril sõjateaduslik seminar „Eesti sõjaline mõte 1920–1940“. Seminar 
oli osa akadeemia samanimelisest projektist ja tähistas projekti 
esimese etapi lõppu. Läbitud etapil keskendusid projekti täitjad aka-
deemilise uurimuse korraldamisele, kogudes allikmaterjali ja koos-
tades esimesed artiklid. Osa artikleid on läbinud eelretsenseerimise 
ja ootab veel viimast lihvi.

rojektis osaleb nii Kaitseväe ohvitsere 
kui ka doktorikraadiga ajaloolasi Kaitse-
väest ja selle partnerasutustest. Osa 
projekti täitjatest sai tutvustada semi-
naril oma uurimistöö tulemusi, kuid kõik 

projekti täitjad saavad sõna projekti lõpus 2024. aastal 
kavandataval konverentsil. Seegi kord oli esinejaid ja 
kuulajaid kõigist projekti partnerasutustest: esinda-
tud olid Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muu-
seum, Eesti Meremuuseum, Tartu Ülikool ja SA Eesti 
Maantee muuseum. 

Lisaks vahekokkuvõttele oli seminar lõimitud 
Kaitseväe Akadeemia õppetööga – sellest võttis osa 
täies koosseisus akadeemia 17. keskastmekursus. 
Magistrandid kuulasid esinejaid, esitasid neile julgelt 
küsimusi ja osalesid aktiivselt seminari lõpparutelus. 
Seminar tekitas suurt huvi nii Kaitseväe Akadeemia 

õppejõudude ja õppurkoosseisu seas kui ka kogu 
Kaitseväes, eriti Kaitseväe peastaabis. Kohal viibis üle 
viiekümne kuulaja, sama palju kuulajaid liitus semina-
riga interneti teel.

Eesti sõjalise mõtte arengu projekti semi-
nar koosnes neljast teemaplokist: rahvusvaheline, 
väeliigi ülene, väljaõppe ja sõjaväelise hariduse ning 
lahingutoetuse ja -teeninduse teemaplokk. Semi-
nari korraldamine ei kulgenud siiski viperusteta. Nii 
haigestus mitu seminari esinejat, mistõttu tuli leida 
neile asendus. Sellest hoolimata moodustas seminar 
põhimõttelise terviku ning pakkus kuulajatele mõtte- 
ja aruteluainet.

Projekti tulemused on kavas avaldada artiklite-
na Kaitseväe Akadeemia ajakirja Occasional Papers 
erinumbrites, mis ilmuvad teemakogumikena. Nende 
põhjal asub projektimeeskonna liikmetest moodus-
tatud töörühm kirjutama kollektiivset monograafi at, 
mis peaks ilmuma 2024. aastal. Sellel aastal on kavas 
välja anda projekti tulemuste esimene põhjalik käsit-
lus – kolonelleitnant Urmet Tombi publikatsioon Eesti 
õhusõjateooriast.
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EESTIKEELSE 
TERMINIARENDUSEGA 
Euroopasse! 

REET HENDRIKSON, PhD
juhtivterminoloog

„Enam kultuuri, euroopalist kultuuri!“ – see nooreestlaste hüüdlau-
se on olnud eestlaste rahvuslik aade eelmise sajandi algusest tänini. 
Ka vahepealne pool aastasada ei suutnud seda sisemist sundi tasa-
lülitada, mida ilmestab muu hulgas asjaolu, et kohe pärast taasise-
seisvumist oli nii loomulik sajandi esimese poole rajas jätkata. Nime-
tatud teesi taga on üleskutse, et hoidkem ja arendagem oma, aga 
olgem kontaktis ka läänemaailmaga. Euroopalikkuse ja maailmale 
avatuse aatest on lähtunud teiste seas ka eestikeelne terminiarendus. 

lates aastast 2018, mil ellu sai kutsu-
tud sõjandusterminoloogia töörühm 
(termini töörühm), on tehtud koos-
tööd väga erinevate institutsioonidega:  
ministeeriumidest, ülikoolidest ja teis-

test kõrgkoolidest kuni kaitsetööstuse, uudiste ja 
kultuuriajakirjade toimetajate ning ilukirjanduse tõl-
kijateni. Üks sagedasimaid päringusaatjaid on olnud 
meie Euroopa-partnerid: Euroopa Komisjon, Euroopa 
Liidu nõukogu ja Euroopa Ülemkogu. 2022. aasta ke-
vadel, mil Euroopa Liidus koostati strateegilist kom-
passi („Julgeoleku- ja kaitsevaldkonna strateegiline 
kompass Euroopa Liidus“), laekus nädalas koguni mitu 
päringut, kusjuures üks päring hõlmas üldjuhul lühi-
loendit. 

2022. aasta kevadel sai koostöö ka piiritletuma 
raami. Nimelt palus Euroopa Komisjon terminitöörüh-
mal aidata täiendada terminibaasi IATE (Interactive 
Terminology for Europe)1 eestikeelse mõisteinfoga. 

Kuna tegu on kaitsetööstuse mõistetega ja valdav osa 
neist on üldtarvilikud, otsustasime pakkumise vastu 
võtta. Projekti hakkasime täitma augustis ja tulemus 
peab olema üle anda detsembri keskpaigas. 

Täpsemalt on tegemist veidi rohkem kui 200 mõis-
test koosneva loendiga, mis sisaldab ingliskeelseid 
termineid ja definitsioone. Meie ülesanne on leida või 
luua neile eestikeelsed vasted ja definitsioonid, lisa-
da allikaviited, vajadusel ka kasutuskontekstid ning 
tähendust ja kasutust selgitavad märkused. Samuti 
tuleb nii mõnigi kord viidata kas mõistelisel ehk tähen-
duslikul või keelelisel põhjusel ebasobivatele varianti-
dele. Töö iseloom ühtib niisiis nii Militermi kui ka mis 
tahes teise terminisõnastiku koostamisega. Projekti 
lisakasutegur on, et tulemustele tuginedes täiendame 
terminibaasi Militerm: ajakohastame juba olemasole-
vaid kirjeid, täiustame neid ja lisame uusi. 

ÜHENDVÄELIIGILINE KOOSTÖÖ

Projekt on hea koostöönäide, arvestades ka projekti-
täitjaid jt osalisi ning töövormi. Meeskonna loomisel 
tuli lähtuda mõistete valdkondlikust ehk temaatilisest 
jaotusest. Töörühmavälistest ekspertidest on kaasatud  
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Kaitseväe Akadeemia (KVA) elektroonilise võitluse 
kompetentsikeskuse juhataja Kaarel Piip, kes toetab 
meid insener-tehnilise oskusteabega, meresõjapida-
mise eksperte esindab KVA rakendusuuringute osa-
konna teadur kpt-mjr Marek Mardo. Terminitöörühma 
liikmetest osalevad maakaitsepataljoni ülem kol-ltn 
Kaido Kivistik ning õppeosakonna lektor ja pataljoni-
ülem mjr Mattias Puusepp, kes on maismaasüsteemide 
eksperdid, samuti õhutõrjeekspert mjr Kaimo Jürnas. 
Koosolekuid on väisanud ja oma teadmisi jaganud v-ltn 
Mati Jänes, kes on olnud abiks mereväeterminite aru-
t eludes, ja kpt Karmo Kiilmann, kellest on olnud tuge 
suurtükiväe eksperdina. Asendamatu on terminitöö-
rühma spetsialisti Mari-Liis Tikerperi roll, sest projektiga 
kaasneb rohkesti administratiivseid ülesandeid alates 
olemasoleva teabe otsimisest ja tellija saadetud teabe 
kõrvutamisest Militermiga ning lõpetades valmis mõiste-
loendi teisendamisega IATE-le sobivasse vormi. Koostöö 
mitmetasandilisusest kõneleb ka tõik, et kõik mõisted 
arutatakse koos läbi ja langetatakse koos otsused. 

Projekt tipneb pistelise valideerimise ehk vald- 
konna ekspertidelt tagasiside küsimisega. Valideeri-
jatena annavad oma panuse 2. jalaväebrigaadi tule- 
toetusohvitser mjr Veiko Dieves, Eesti Kaitse- ja 
Kosmose tööstuse Liidu tegevjuht res-kol Tarmo Räni-
soo, Milrem Roboticsi kaitseuuringute ja -arendus-
programmide direktor res-kpt Jüri Pajuste ning  
relvastusekspert, praegune Kaitseliidu kooli instruktor 
res-mjr Villiko Nurmoja. 

MILLISEID TEEMASID JA MÕISTEID LOEND SISALDAB? 

Nagu eespool nimetatud, on tegemist suuresti kaitse-
tööstuse terminitega. Peamised valdkonnad on uud-
sed relvad-relvasüsteemid, elektrooniline, kosmose-  
ja meresõjapidamine, sh meremiinisõja pidamine 
ja -seire, radarid ning laserrelvad. Militermis juba 
olemas olevate mõistete hulka kuulub teiste seas chaff 
(’radarivastase meetmena kasutatavad fooliumi vms 
materjali ribad’). Seda mõistet käsitlesime sõjanduse 
ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminikomisjonis 
(terminikomisjon) 2006. aastal seoses Edward Lutt-
waki teosega „Strateegia. Sõja ja rahu loogika“. Eesti-
keelseks vasteks jäi mõnusalt kujundlik peegelaganad, 
mis kajastub ka raamatu 2006. aasta tõlkes. Euroopa 
Komisjoni loend sisaldab veel üht toona arutluse all 
olnud mõistet, nimelt stealth fighter’it. Tookord sai ka-
sutusele võetud varg-tüvi. Nüüdseks on varghävitaja 
juba kandakinnitanud termin, ent lahenduse paslik-
kust ilmestab muu hulgas tõik, et kõnealust tüve kasu-
tatakse sõjanduses ja sõjatehnoloogias teistegi termi-
nite täiendosana (vargtehnoloogia, vargõhusõiduk jt). 

Küllalt on kirjeid, mida on kunagi terminikomisjo-
nis arutatud, aga mis on jäänud mitteavalikku baasi ja  

vajavad terminitöörühmas täiendamist (nt miini-
veeskaja). On ka mõisteid, mis on äsja läbi arutatud. Vii-
maste hulka kuulub meedias kõneainet tekitanud loiter-
ing munition, mille kohta on ajakirjanduses kasutatud 
kõikvõimalikke vasteid (hulkurdroon, kamikaze-droon, 
enesetapudroon, kaaberdav laskemoon jpt). Koostöös 
relvastusekspertidega on selle eestikeelse vastena juba 
mitu aastat tagasi kokku lepitud varitsev õhuründe-
moon, ajakirjandus- ja kõne keele tarvis on olemas ka 
lühem-suupärasem varitsev moon2. 

„ÜTLE ÜKS ILUS POISSLAPSE NIMI [ALIAS TERMIN]!“

Terminiarendust puudutavates vestlustes palutakse 
varem või hiljem: too mõni tore näide! Esmalt meenub 
siinkirjutajale – ja ilmselt meenuks ka teistele projekti-
osalistele – kosmosesõjapidamise termini kinetic kill 
vehicle arutelu. Tabava eestikeelse vaste üle sai disku-
teeritud ka laiemas ringis ehk terminitöörühma fooru-
mis. Välja pakuti loomingulisemaid ja vähem loomin-
gulisi vasteid: löö-ja-tapa-relv, kineetiline tapasõiduk, 
kineetiline hävitusrelv, kineetiline tõrjerelv, kineetiline 
purustaja. Lõpuks langetati otsus uuendusliku varian-
di kasuks ja vasteks jäi kineetiline lõhkur, sünonüümiks 
kineetiline pihtamisliikur. Sedavõrd uuendusliku ja tu-
geva huumorinüansiga termin ongi loendis põhimõt-
teliselt ainus omasugune. Tasub märkida sedagi, et 
nimetatud termin läbis ilusti ka valideerijate kadalipu. 

Rõhutan, et uuenduslikel keelenditel on eriala-
keeles väga piiratud kasutatavus ja nende loomine ei 
tohiks saada reegliks – vastasel korral on oht kauge-
neda kasutajatest. Põhjus seisneb asjaolus, et eesti 
erialakeeled ja teiste seas ka riigikaitse valdkonna 
erialakeel on tänapäevaks sellises arengujärgus, et 
uute nähtuste-mõistete lisandumisel on erialasõnade 
loomise n-ö ehituskivid juba olemas. Tähtis on tabada, 
milliste mõistete puhul on üldse mõeldav suurem 

Tähtis on tabada, 
milliste mõistete puhul 

on üldse mõeldav 
suurem loomingulisus 

ja kus tuleks targu jääda 
konservatiivsemaks.
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loomingulisus ja kus tuleks targu jääda konservatiiv-
semaks. Loomingulisem ja vabam lähenemine tuleb 
kõne alla algkeeles kujundlike ja teatava nükkega ter-
minite puhul, millele omakeelset vastet veel ei ole ja 
mis on pigem piiratud kasutatavusega – täpselt nagu 
kõnealune näide. Eraldi märkimist väärt on seik, et vä-
hemalt sõjanduses ei ole taoliste uuenduslike leidude 
väljamõtlejad teps mitte filoloogid, vaid üldjuhul just 
kaitseväelased! 

Loomingulisuse proovikivid olid front-door cou-
pling ja back-door coupling3, mille vasteteks jäidki 
esmapilgul toortõlkelised, ent oma kujundlikkuses  
tähendusnüanssi optimaalsel moel edasi andvad esi-
ukseleke ja tagaukseleke. Oma lihtsuses ja loogilisu-
ses on põnev leid ruumsoomus (vrd spaced armour)4. 

DEFINEERIMINE KUI KUNST JA TEADUS

Kummatigi ei tähenda terminiarendus pelgalt uute 
terminite väljamõtlemist ja nende sobivuse-mitte-
sobivuse üle otsustamist. Terminiarenduse tuuma –  
ja ühtlasi keerukaima etapi! – moodustab töö tä-
henduste ehk mõistetega. See hõlmab eeskätt 
mõiste suhete selgekstegemist, mõiste esmatäht-
sate tunnuste välja selgitamist ja kõige selle põhjal 
 selgituste-definitsioonide loomist. 

Valdava osa mõistete puhul saab nende definee-
rimise komplitseeritus ilmsiks just pesas ehk suhes-
tamisel lähimõistetega. Eraldi võetuna võivad eriala-
inimese jaoks näida terminid homing guidance, active 
homing guidance, semi-active homing guidance ja 
passive homing guidance üsna hõlpsasti selgitatavad. 
Kummatigi avaneb süsteemsel lähenemisel ehk nen-
de käsitlemisel pesana ka erialainimesele teistsugune 
pilt. Piisavalt lakooniliste, ent ometi piisavalt täpse-
te ja selgete definitsioonide loomine eeldab ülihead 
meeskonnatööd: erialast ekspertiisi ning teiste kol-
leegide ja terminoloogi kriitilist kõrvalpilku. 

Kõnealuses projektis on olnud üks mõttekohti 
see, mida teha kirjetega, kus tellija ehk Euroopa Ko-
misjoni etteantud ja NATOTermi vm autoriteetse allika 
definitsioon ei ühti. Vahel on tegu puhtsõnastusliku 
erinevusega, ent tublisti enam on olukordi, kus üks 
definitsioonidest on laiem, teine kitsam. Sellistes 
olukordades oleme toiminud juhtumipõhiselt: iga kir-
je arutelul oleme langetanud eraldi otsuse, kummast 
määratlusest soovitame lähtuda. Juhul kui tellija an-
tud definitsioon on täpsem ja asjakohasem, kasutame 
seda ka Militermis. 

Defineerimisega seostub ka järgmine mõttekoht: 
nimelt on nii mõnigi kord esitatud sünonüümidena 
nüansierinevusega terminid. Kirjeldatud juhtudel saab 
definitsiooni tähtsus eriti ilmsiks: definitsioon ütleb, 
millise mõistega on tegu, ja vaid selle põhjal on võimalik  

otsustada, millised terminid konkreetsele definitsioo-
nile vastavad ja millised mitte. On kirjeid, kus süno-
nüümidena on esitatud kuni viis terminit-lühendit.  
Taoline olukord oli näiteks terminitega remotely op-
erated underwater vehicle, ROUV, remote operated 
vehicle, remotely-controlled vehicle, RCV, remotely 
operated vehicle, ROV. Projektimeeskonna hinnangul 
sobis definitsiooniga vaid esimene ehk ROUV ja selle 
eestikeelseks vasteks sai kaugjuhitav allveesõiduk. Nii 
kirjeldatud kui ka mis tahes teiste probleemide ilmne-
misel lisame Euroopa Komisjonile kommentaari, mil-
les nimetame probleemi ja pakume lahenduse.

Nagu eespool mainitud, sisaldab algloend defi-
nitsioone ja termineid koos allikaviidetega, kusjuures 
osundatakse üldjuhul sõnastikele, sh sageli Wikipediale. 
Ent puudu on kontekst. Teada-tuntud terminite puhul 
ei ole see takistav tegur, aga mida spetsiifilisem või vä-
hem tuntud termin ja mida enam lahkneb definitsioon 
nt NATO allikates esitatavast, seda suuremat tähtsust 
kontekst evib. Spetsiifilisi, isegi valdkonna ekspertidele 
vähe tuntud termineid esineb omajagu. Siia kuuluvad ka 
eelnimetatud kinetic kill vehicle, front-door coupling ja 
back-door coupling, samuti kinetic energy penetrator, 
laser-induced plasma channel weapon jpt.

Olen varasemates kirjutistes ja koolitustel rõhu-
tanud: defineerimine on ühtaegu teadus ja kunst5. 
Tähenduslikult, sõnastuslikult ja vormiliselt sobiva 
määratluse loomise komplitseeritust ilmestab ka 
kõne alune mõisteloend. Nii on sõnastike-termini-
baaside üks tüüpilisi kitsaskohti see, et termin ja de-
finitsioon ei ühildu alati tähenduslikult ja/või (keele)- 
loogiliselt. Siinse loendi üks näiteid on plahvatuslaine 
(blast wave), mida on inglise keeles defineeritud kui 
ala (area)6, mitte kui lainet. 

Lubatagu mul see lühike ülevaade lõpetada tänu-
sõnadega kõigile, kes on ühel või teisel moel kaitse-
tööstuse terminiprojekti valmimisse oma panuse 
andnud. Aitäh teile, head kamraadid, ja sügav tänu-
kummardus mu imelisele meeskonnale! Ex unitate 
vires!

 V I I T E D
1 Terminibaas asub aadressil https://iate.europa.eu/home.
2 Mõistet ja terminisoovituste tausta avav jm teave on kättesaadav Militermist. 

https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/mil/varitsev%20%C3%B5hur%C3% 
BCndemoon/1 (20.10.2022).

3 Projektimeeskonna sõnastatud eestikeelsed definitsioonid: elektromagnet-
häirete sisenemine portide kaudu, mis on mõeldud juhtmevabaks sideks või 
väliskeskkonnaga suhtlemiseks ning elektromagnethäirete sisenemine süs-
teemi läbi avade või kaablite või siis varjestuse puuduste tõttu

4 Projektimeeskonna eestindus: soomuskate, mille kaitseomadused tulenevad 
põhisoomuse ja selle eenduva kihi vahele jäävast ruumist

5 Pikemalt vt Hendrikson, Reet 2022. Defineerimine – kunst või teadus? – Õi-
guskeel. Justiitsministeerium. https://www.just.ee/oigusloome-arendamine/
oiguskeel/ajakiri-oiguskeel (20.10.2022).

6 area of pressure expanding supersonically outward from an explosive core 
[Wikipedia], vrd projektimeeskonna soovitatud definitsiooni wave created by 
the rapid expansion of hot gases in the atmosphere which results from an 
explosion [NATOTerm]
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Andres Sarits
04.12.1980–06.11.2022

Ootamatult lahkus meie hulgast hiljutine kolleeg 
major Andres Sarits. Teda on sidunud Kaitseväe 
Akadeemiaga ligi kaheksa-aastane õppe- ja 
töösuhe, mida ta alustas 2003. aastal seits-
menda põhikursuse kadetina. Pärast teenistust 
jätkas ta 2014. aastal akadeemias magistriõpin-
guid ning aastatel 2019–2022 töötas samas 
taktika õppetooli lektorina. Juba põhikursusel 
jäi ta paljudele silma oma pühendumuse, sihi-
kindluse ja töökusega. Isegi 
kui õpingutes ja teenistuses 
oli raskeid hetki, armastas ta 
öelda: „Saab hakkama!” Kol-
leegina jääb Andres paljudele 
meelde kui sügava sisemaa-
ilmaga, rahulik ja omapärase 
naeratusega kamraad. To-
reda muigega suutis ta lahti 
harutada kõige keerulise-
mad probleemid. Õppuritele 
läks korda tema professio-
naalsus ja suur teenistus-
kogemus, mis rikastas tema 
tööd lektorina. Armastatud 
kolleegi ja sõbra surmaga 
kaotatakse palju, kuid mitte 
kunagi koos veedetud aega. 
Oleme Sulle tänulikud nende 
ühiste aastate eest ja mäle-
tame Sind selliselt, nagu Sa 
olid – hea kolleeg, tark õpe-
taja ja ustav kamraad!
 Mäletan Andrest veel põhikursuse kadetina –  

suur mees kõva häälega. Alati abivalmis ja 
rõõmsameelne. Kui temast sai kolleeg, siis jäi 
silma, et ta hääl on muutunud vaiksemaks, 
vahepeal isegi malbeks. Rõõmsameelsus 
aga säilis ja sellele lisandus tore elukoge-
nud inimese iroonia, ka eneseiroonia. Temast 
sai tore õppejõud, juhendaja ja mentor kol-
leegidele. Ta oli nii tugev, põhjalik, mõtlev ja 
ELUS! Aitäh Sulle, Andres, et sain olla Sinu 
teekonna kaaslane!

 Tudengina meenutas Andres veidi oma nime-
kaimu Vargamäe Andrest. Selline tõsine, 
põhimõttekindel ja töökas Eesti mees. Sõja-
mehena karmikoeline ja konkreetse sõnaga. 
Tema lõputöö, mis muu hulgas vaatles ka 
naiste rolli meestekeskses islamimaailmas, 
avas temas aga uue tahu, mida võib nime-
tada tänapäeval kahjuks harva kohatavaks 

rüütellikkuseks. Selle karmi ja veidi nurgelise 
sõjamehe pealispinna varjus oli peidus abi-
valmis, suuremeelne ja naiste suhtes süga-
vat lugupidamist ilmutav noor rüütel, kellele 
tõesti läks korda ühiskonnas tõrjutud ja kan-
natavate inimeste saatus. Olen tänulik, et Sa 
näitasid mulle tõelise ohvitseri palet!

 Tabasin end ühel päeval mõttelt, et Andres 
oli nagu vein, mis muutub aastatega üha 

paremaks. Kooliajal veel 
veidi toores ja äge. Pä-
rast kooli viis teenistus 
meid kümneks aastaks 
erinevatele radadele. Kui 
taas kohtusime, olime 
mõlemad küpsenud ja ma 
imestasin, kui sõbralik, 
kannatlik, arukas ja hea-
tahtlik on Andres. Mulle 
jäävad meelde need kor-
rad, kui mõne õppuse ajal 
kahekesi kusagile vest-
lema jäime. Me pidasime 
maha sügavaid ja isiklikke 
vestlusi. Aastad muutsid 
ta küpseks, või muutusin 
mina, kes seda teab. Iga-
tahes jääb Andrest minu 
jaoks meenutama just 
see heatahtlikkus ja aru-
kus, mis temast õhkus.

 Õppisime koos talvesõja koolitaja kursusel. 
Ta kutsus mind kaasa, et olla taas tavaline 
sõdur. Ta ütles, et tahaks vahepeal jälle põlve 
maha panna ja ennast üksikvõitlejana tun-
da. Olime kaks kõige vanemat kursuslast. Ta 
suutis hoida üksuse ja ka minu motivatsioo-
ni, et raske kursus läbida. Kui ise tundsin, et 
ma pole piisavalt tubli, siis ta märkas seda ja 
motiveeris kohe lihtsate sõnadega: „Sa oled 
nii tubli ja ma tean, et sa saad hakkama!“ … 
Ta ei olnud kunagi kuri, vaid mõistev. Andres 
suutis mõista oma eksimusi ja neid ka tun-
nistada. Samuti meeldis talle tänada tehtud 
töö eest. Ta pööras alati rohkem tähele panu 
teistele kui endale. Igale inimesele oli tal 
positiivne iseloomustus ja tänusõnad. Jään 
Andrest meenutama kui rahulikku, sõbralik-
ku, kaastundlikku ja huumorimeelega kol-
leegi, kes suutis alati ära kuulata ja kaasa 
tunda.
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Erialane kirjandus on ohvitseri enesearendamise seisu-
kohast oluline ja seda peab lugema, kuid me oleme enne - 
kõike inimesed ning inimese kohta annab ülevaate pige-
mini kirjandus, mida ta tahab lugeda1. Erialane kirjandus 
lihvib professionaalsust, kuid ilukirjandus avardab silma-
ringi, aitab filosofeerida; filosoofia aga tähendab tarkuse-
armastust. Nii öeldakse ka filmis „Templirüütel Arn“ –  
lugemine on kõigi tarkuste ema.

Isegi Viktor Suvorov toob esile ühe kriteeriumina 
inimeste valikul GRU-sse ulmekirjanduse lugemise – 
järelikult luurajakandidaat on avatud uutele mõtetele, 
ebaortodokssetele ideedele ning võimalusele, et „tõde on 
kuskil seal väljas“, mitte üksnes siin, meie juures.

Lisaks alternatiivse tõe ja maailmaseletuse ideedele 
on oluline emotsioon, mida lugedes saadakse, ning seegi 
võib varieeruda meridiaanist meridiaanini. Isamaalisus, 
ausus, kohusetunne, vaprus, humoorikus, romantika – 
tegelikult saab ka meie Kaitseväe Akadeemia väärtusi 
kirjandusest leida ning nende sisu enese jaoks mõtestada. 
Olen märganud, et traditsioonilised väärtused on kirjan-
duses kuidagi paremini esindatud kui modernsed. Usun, 
et eelkõige mitte seetõttu, et traditsioonid on vanemad 
kui moodne mõtteviis, vaid seetõttu, et need on igikestvad 
tõed. Olles ka ise kirjanik, on mulle silma torganud, et kui 
raamatus põrkuvad surmapatud ja kristlikud voorused, on 
selles kaugelt tugevam üdi, kui arvata võiks.

Näited? Minu lemmikuteks on lood, kus kerkib esile 
indiviid. Nõukogude Liidu kunagise sünnijärgse kodani-
kuna olen ma läbi vettinud ja servani tüdinud kollektiivi 

Lugemine on 
KÕIGI TARKUSTE EMA

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

Mjr TAMUR KUSNETS
juhtimise ja pedagoogika õppetooli 
pedagoogika suuna lektor

Kindlasti ei ole ma kõige varajasem lugeja, kuid piisavalt varajane, 
et sellest juba lapsena sõltuvusse sattuda. Ma ei suhtu lugemisse 
harda paatosega, ei sugugi – lugemine peab olema nauding, mõnus 
ajaviide. Ma ei kuulu nende hulka, kes toovad oma suurima lugemis-
elamusena esile erialase kirjanduse – sama hästi võiks ju öelda, et 
minu lemmiklektüür on „Rühmaülema käsiraamat“ ... 

ülistamisest. Isegi kui kangelased nõukogude kirjandu-
ses eksisteerivad, tegutsevad nad kollektiivi nimel ning 
hukkuvad üldjuhul kangelaslikult marksismi-leninismi eest 
võideldes. Ja see on väär, marksismi eest võitlejad peavad 
surema nagu tõbised koerad, nagu Che Guevara näiteks. 
Mäletate nimikangelasi jutukogus “Kangelaspioneeri-
dest”? Kõik nad löödi maha, Pavlik Morozov esimesena 
nende hulgas, nagu õige oligi. Tõsi, Zoja Kosmodemjans-
kaja poodi üles, aga selle üle oleks meil küll patt nuriseda. 
Polnud neist kumbki mingi kangelane ka.

Nüüd aga positiivsete näidete juurde.

 Géza Gárdonyi „Egeri tähed“ oli 
mind otseselt kujundav raamat 
juba enne algkooli. Patriootide 
kuulsusrikas kindluse kaitsmi-
ne ülekaaluka Osmanite armee 
vastu äratas minus tundeid, mis 
kestavad siiani. Loomulikult ei 
tohi unustada, et raamat on üsna 
lihtsakoeline ja kirjutatud ajal, 
mil leidis aset Ungari rahvusluse 
taasärkamine. Visadus Egeri kind-
luse kaitsmisel, nutikus erinevate meetmete välja-
töötamisel, peaaegu füüsiliselt hoomatav tulekahjude 
ja püssirohu põlemise hõng oli aga minu jaoks lapsena 
võimas mõjur, jooksmaks ümber maja, puumõõk püsti 
käes.

 Henryk Sienkiewiczi triloogia „Tule ja mõõgaga“, 
„Uputus“ ja „Pan Wolodyjovski“ on teine epopöa, 
mis kannab endas jõulisi pilte ning on emotsioo-
nidega laetud. On ootuspärane ja samas eepiline, 
kuidas Poola rüütlid, toona maailma parim ratsavägi, 
ennastohverdavalt võitlevad barbaarse pealetungi 
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vastu Metsikutelt 
Väljadelt (praegu-
gi käib seal heitlus 
kangelaslikul Ukraina 
rahval) ja peaaegu 
samadel alustel. Ka 
siis proovis Ruteenia 
saada kontrolli toona 
Poola-Leedu Uniooni 
valduses oleva ala üle ning 
see vennatapusõda oli sama verine, 
kohati isegi võikam. Sõdalaskultuuri on aga selles teo-
ses kajastatud suurepäraselt, kirjeldades kõiki võitle-
jaid, ka vaenlasi, vapratena ja omade inimlike nõrkuste 
või tugevustega. Poola tiivulised husaarid rünnakul on 
meeliülendav vaatepilt, juba selle mõttekuvandi pärast 
tasub seda raamatut lugeda.

„Kolm musketäri“ 
kuni romaani „Kümme 
aastat hiljem“ viimase 
raamatuni (siia ma 
nimme autori nime ei 
kirjuta, no kuulge!) on 
sarnane teos, mis aga 
näitab sedagi, kuidas 
kangelaste ajajärk 
mandub alandlike 
käsutäitjate ning lakeide-
õukondlaste ajajärguks. Ja kangela-
sed surevadki üksteise järel terve loo lõpuks.

Frans G. Bengtssoni „Orm Punane“ 
mõjutas mind nii sügavasti, et 
selle järgi sai ka minu esmasündi-
nud poeg endale nime. See lustlik 
viikingilugu, mille pealt Herman 
Sergo kirjutas suures osas maha 
oma jutustuse „Vihavald“, annab 
suurepäraselt edasi inimloomust, 
kuid jääb ometigi üdini positiivseks.

Kõigis nendes teostes on 
oluline roll suurel füüsilisel jõul, 
relvaosavusel ning isiklikul vaprusel, mida õige servast 
vürtsitatakse ka mõttetarkuse ja ettevaatlikkuse-
ga. See loob positiivse uskumuse, et igaühest siin 
maailmas sõltub midagi, et tahe on relvast tugevam ... 
Mõrtsuksangarlus, kui nii võib öelda. Need raamatud 
kannavad endas vaprate sõjameeste vaimu, mil-
le võib kokku võtta episoodiga seriaalist „Rooma“, 
kus Marcus Antonius ütleb Philippi lahingus reservi 
eesotsas sadulasse tõustes tulevasele imperaatorile 
Octavianusele: „Kui sa tahad urineerida, siis nüüd on 
viimane aeg, sest kohe läheme lahingusse.“

„Mis seal all toimub?“ Oli näha, et nooruke Octa-
vianus oli pisut ärevil, kui vaatas mäejalamil lagendikul 
kobrutavat lahingut.

„Seal? Pole aimugi. Aga kui kõhkled – ründa!“
Selles põhimõttes kohe on midagi paeluvat.

V I I D E

 Kui aga rääkida ulmest ja 
sõjandusest, on sõjaulmest 
minu hinnangul parim Robert A. 
Heinleini „Tähesõdalased“. See 
on suurepärane teos, mis kirjeldab 
halastamatu selgusega inimese 
kuulumist ühiskonda, riiki ja ar-
meesse. See ei pruugi igasugustele 
hipidele meeldida, kuid raamat on 
üks tõsiseltvõetavamaid sõjandus-
teoseid üldse. 

 Ka John 
Scalzi „Vana-
mehe sõda“, 
„Tondi-
brigaadid“, 
„Lõhenenud 
inimkond“ ja 
teisedki on 
hea sõjalise 
ulme näited, 
rääkimata Frank 
Herberti „Düüni“ 
seeriast. Ei suuda kõiki neid haaravaid momente 
muidugi kirjeldada, kuid sõjaulme on midagi sellist, 
mis hästi kirjutatuna peaks kuuluma ka ohvitseride 
raamatukokku. Kujutlusvõime on minu hinnangul oh-
vitseri puhul hindamatu väärtusega omadus ja ulme-
kirjandus kultiveerib seda kvaliteeti kõige paremini.

 Viimasena mainiksin burjaadi 
kirjaniku Issai Kalašnikovi 
suurepärast romaani „Julm 
sajand“, milles tuuakse ära 
Tšingis-khaani elu sünnist sur-
mani koos äärmiselt tõetruu ja 
detailse olustikukirjeldusega. 
Ilusa kontrastina kulgevad 
pealiini kõrval khaani sõprade 
ja vaenlaste elulood, mis 
loovad hea tausta mongolite suurima 
valitseja eluloole. See on läbivalt tajutav mõtteviisi 
arengu lugu, kus inimene, kes saab sisuliselt orjast 
peaaegu maailmavalitsejaks, muudab oma arutlus-
käigu kvaliteeti. Tavaliste inimeste mõtted khaani-
de peas enam ei liigu ja see muutus jätab eemale 
lapsepõlvesõbrad, kohati ka lähemad sugulased. Tipus 
ollakse üksi ja see on taak, mida peavad kandma kõik 
tippjuhid. Juhtides riike ja rahvaid, ei ole enam ruumi 
kodusele ja lähedasele – selle ruumi hõivavad kohus-
tused. Marssalikepi needus, kui nii tohib öelda.

1 Peldikulektüürina – kus mujal sa täiskasvanuna ikka rahu saad – oli mul 
kunagi Vergiliuse värsikogu. Pean tõdema, et lugesin seda vaid edevusest, 
et saaksin hiljem sõna sekka öelda, et kuulge, profaanid-pärdikud, MINA 
olen Vergiili lugenud ... Ja luban, et ei loe seda enam kunagi, sest minule kui 
traditsioonilisema vaatenurga mehele on karjusepoiste nutulaulud sellest, 
et peremees hoopis teist karjusepoissi armastab, pisut ehk ebaolulisemate 
asjade kategoorias.
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