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ÜRO Julgeolekunõukogu seadis oma 2000. aasta 

resolutsioonis 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ 

eesmärgiks, et konfliktide lahendamisel peab 

rahvusvaheline üldsus arvestama sooperspek-

tiivi. Otsuse tingis muret tekitav tõdemus, et 

sõjaliste konfliktide tagajärjel moodustavad 

enamiku ohvritest tsiviilisikud, kusjuures eriti 

halvas olukorras on naised, kuna konfliktid suu-

rendavad nende vastu suunatud soolist vägival-

da ning piiravad naiste ligipääsu tervishoiule, 

haridusele, majandus- ja poliitilisele tegevusele. 

Tänaseks on diskussioon naiste rollist riigi turva-

lisuse tõstmisel, sealhulgas osalemisel jõustruk-

tuurides, paljudes riikides hoogustunud. Nii 

näiteks on Norra kehtestanud kohustusliku aja-

teenistuse meestega võrdsetel alustel ka naiste-

le ja kasvatanud naiste osaluse 30%-ni ning USA 

ja Suurbritannia on avanud uksed naistele kõi-

kidesse väeliikidesse ja üksustesse.  Tänapäeva 

kriisi- ja konfliktiolukorrad nõuavad laiemat 

lahenduste valikuspektrit, mis võimaldaks kii-

resti ja oskuslikult reageerida. Naiste aktiivsem 

kaasamine, nende potentsiaali ja teadmiste 

kasutamine kaitseväelistes tegevustes aitab 

suurendada konkurentsi ning leida võimekaid 

talente lisaks meestele ka naiste hulgast. Samal 

ajal annavad kaitseväes omandatud oskused 

naistele võimaluse toimetulekuks kriisi- ja konf-

liktiolukordades. 

Reaalsed situatsioonid, kus naised võrdselt 

meestega oma riigi iseseisvuse eest sõdivad, on 

täna Ukrainas, kus vabatahtlikena rindele läinud 

naised on tõestanud ennast nii jao- ja rühma-

ülematena kui meedikute ja snaipritena, samuti 

on nende panus olnud asendamatu tagala- ja 

staabitöös.  Ukraina naised, kelle huve ja vaja-

dusi riik sageli ignoreerib, nimetavad ennast 

metafooriliselt „nähtamatuks pataljoniks“. 

Need on naised, kes peavad ennast topelt tões-

tama – nii oma riigi ja rahva kui eelkõige oma 

pataljoni meeste ees, tõestama, et nad on või-

melised võrdselt meestega – ja mõningates 

situatsioonides isegi paremini – lahingsituat-

sioonides osalema.  Motivatsioon oma riigi ise-

seisvusesse panustada ei sõltu soost – riigi ja 

rahva turvalisuse eest on valmis panustama 

mõlemad. 

Eestis statistilised näitajad optimismiks põhjust 

ei anna: aastaks 2022 on kutsealuste noormees-

te arv vähenenud neljandiku võrra, samal ajal 

juba täna 30% meessoost kutsealustest Kaitse-

väkke tervislikel põhjustel ei sobi, neljandik 

ajateenistusse kutsutud noormeestest katkes-

tab teenistuse. Naissoost tegevteenistujate arv 

Kaitseväes on viimase kümne aasta jooksul lan-

genud 16%-lt 10%-le, enamik naistest on hõiva-

tud põhitegevust toetavatel staabi- ja tagalatöö 

ametikohtadel. Langustrend lähiaastatel jätkub, 

kuna 90. aastate alguses tsiviilkohtade kaotami-

se tõttu teenistusse vormistatud naised on pen-

sionile läinud või teevad seda lähiajal. 2014. 

aastal 45-st vabatahtlikult ajateenistusse läinud 

naisest lõpetas ajateenistuse 18, osa neist, kes 

tulid sooviga jätkata kaitseväelist karjääri, loo-

busid sellest mõttest. Sõjalist haridust on hetke 

seisuga omandamas ainult kuus naiskadetti. 

NATO töögrupp „Naiste integratsioon maaväe 

lahingüksustes” on tänaseks jõudnud tõdemu-

sele, et suurim takistus naiste integreerumisele 

ei ole mitte füüsilised standardid või naiste 

emotsionaalne valmidus, vaid hoiakud naiste 

osalemise suhtes militaristlikes tegevustes. 

Tähtsaim integratsiooniga seotud väljakutse on 

seega hoiakute muutmine, kus olulisim roll on 

juhtidel ja poliitikutel. Teiste riikide (eelkõige 

USA, Kanada, Norra) kogemuse põhjal võib öel-

da, et naiste osalust on võimalik tõsta vaid selle 

teemaga süstemaatiliselt ja järjepidevalt tege-

ledes. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Joonis 1: Kaitseliidu/NKK liikmeks astumise põhjus 

Uurimusi ühiskonna hoiakutest naiste osalemi-

sel riigikaitselistes tegevustes on läbi viidud 

mitmeid (aastate lõikes on trende kajastanud 

Juhan Kivirähk), kuid vähem on pööratud tähe-

lepanu ajateenistusesse tulijate ja kaitsestruk-

tuurides töötavate naiste loobumise põhjustele. 

Hoopiski „vaeslapse“ ossa on jäänud võimalike 

lahenduste pakkumine. Käesolev töö analüüsib 

naiskaitseväelaste ja -kaitseliitlaste motivat-

sioonitegureid ning organisatsiooniga koostööst 

loobumise põhjusi. 

Uuringu eesmärgiks on kaardistada naistele 

esitatavad väljakutsed nende osalemisel riigi-

kaitselistes tegevustes Kaitseväes ja Kaitseliidus, 

kaardistuse põhjal koostada analüüs ja teha 

ettepanekud naiste efektiivsemaks kaasamiseks 

kaitsestruktuurides. Küsimuste koostamisel on 

arvestatud Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ning 

Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ettepanekuid. 

Osa uurimisküsimustest on koostatud valikvas-

tustega, osa eeldasid vastamist vabatekstina. 

Vabateksti eeliseks on asjaolu, et puuduvad 

piirangud valmis formuleeritud vastuste hulgast 

valimiseks, mistõttu vastused on individuaalsed, 

neid on küsimustiku täitjal võimalus pikemalt 

lahti kirjutada ning sisu analüüsimisel on võima-

lik igale väljatoodud aspektile tähelepanu pöö-

rata. 

Küsitluse põhjal koostatud aruanne võtab ar-

vesse ka viimase kolme aasta jooksul Eestis 

kaitstud ülikoolide lõputööde tulemusi (Kärt 

Pärtel TÜ-st, Jane Reiljan KVÜÕA-st, Erko Iljin 

SKA-st) ning muid tänaseks publitseeritud artik-

leid (Kristel Leola KVÜÕA-st), samuti NATO töö-

grupi „Naiste integratsioon maaväe lahingük-

sustes“ materjale. 

Esialgse kava kohaselt oli plaanitud küsitleda 

ainult Kaitseliidu (KL) naisi, kuid kuna tänaseks 

on piir Kaitseliidu ja Naiskodukaitse (NKK)1 liik-

                                                           
1 Naiskodukaitse on Kaitseliidu tegevusi toetav allorganisatsioon 



 

  

Joonis 2: Kaitseliit/NKK versus tegevteenistus 

mete vahel hägustunud, s.t naiskodukaitsjate 

hulgas on neid, kes on läbinud sõduri baaskur-

suse ning kuuluvad sõjaaja struktuuri, samas on 

naiskaitseliitlaste hulgas neid, kes baaskursust 

läbinud pole ega kuulu sõjaaja struktuuri, siis 

antud uurimuse käigus kaasati ka naiskodukaits-

jad. Uuringu läbiviimise ajal, 2016. aasta 

kevadel, kuulus Kaitseliitu 1402 naist ning NKK-

sse 2339 naist. Küsitlus edastati elektrooniliselt, 

laekus 518 vastust: naiskodukaitsjatelt 393 

(16,8% naiskodukaitsjate koguarvust, 75,9% 

koguvalimist) ja naiskaitseliitlastelt 125  (8,9% 

naiskaitseliitlaste koguarvust, 24,1% koguva-

limist). Vastajate hulgas on erineva vanuse, 

staaži, aktiivsuse, perekonnaseisu ja haridusega 

liikmeid, nii neid, kes panustavad ainult vaba-

tahtlikena, kui ka neid, kes on lepingulistes su-

hetes, kuid samal ajal ka vabatahtlikud liikmed. 

Vastuste analüüs (Joonis 1) kinnitab ka varem 

Kaitseliidus läbi viidud uurimuste tulemusi, kus 

peamise organisatsiooniga liitumise motiivina 

tuuakse välja tahe panustada pere ja kodu 

kaitsmisele ning riigikaitsesse, soovides selleks 

omandada vajalikud oskused ja teadmised 

(toodi välja 204 korral). Samuti loetletakse 

liitumise põhjustena huvitavaid tegevusi (72 

korda), enesearendamise võimalusi (53 korda) 

ja peetakse oluliseks ühiste väärtustega sõprus-

konda (mainiti 47 korral). Kommentaarides 

nimetatakse otsese ajendina pronksiööd ja/või 

Ukraina sündmusi. 

Järgnevalt on välja toodud küsimused ja 

laekunud vastuste analüüs. 

1) Palun tooge välja Kaitseliidu/ Naiskodukaitse 

liikmeks astumise olulisemad põhjused. 

Pronksiöö ajal 2007. aastal tundsin end halvasti, 

et pidin käed rüpes istuma ja ootama, mis saab, 

samal ajal teades, et vabatahtlikud suuri asju 

teevad. Tundsin, et tahan edaspidi teada, mida 

teha, kui kriis juhtub ette tulema, ja olla osaline 

oma kodu kaitsmisel. 

2) Miks eelistate Kaitseliitu/Nais-kodukaitset 

tegevteenistusele Kaitseväes? Vastake juhul, 

kui Te pole tegevväelane. 

Kaitseliidu (s.h NKK) liikmesust (Joonis 2) 

eelistatakse sageli sellesse panustamise 

vabatahtlikkuse tõttu (nimetati 151 korda). Tu-

uakse välja seisukoht, et militaarvaldkond pole 

see, millega igapäevaselt ametialaselt tegeleda 

sooviks, pigem on vabast ajast vajalike oskuste 

omandamine hea võimalus panustada enda, 

oma lähedaste ja riigi julgeolekusse (79 korral). 

Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate puhul tuleb 

arvestada ka asjaolu, et isegi kui on olemas soov 

ennast militaarvaldkonnas arendada, siis sageli 

ei võimalda seda enam vanus ja/või füüsiline 

vorm, kuna karjääri edendamisele on seatud 

vanuselised piirangud ja füüsiliste testide 

läbimise nõuded. Samas võimaldab Kaitseliit 

liikmetel ennast arendada ja tegevusse 



 

  

Joonis 3: Naiskodukaitse eelistamine 

 

panustada mitmel muul erineval moel ilma, et 

peaks vastama kindlatele füüsilistele standard-

itele või pereelu „ohvriks tooma“. 

Naiskodukaitse eelistamisel Kaitseliidule tu-

uakse sageli välja kaks põhjust (Joonis 3): 

1) NKK tegevusi nimetatakse naistele 

loomupäraselt sobivamaks, pehmemaks ja 

paindlikumaks, rõhutatakse toetus-

funktsiooni rindel olijatele (104 korral); 

 

2) tuuakse välja tegevuste laiem spekter NKK-

s, seega ka suuremad valikuvõimalused (99 

korral). 

Mainitakse, et Naiskodukaitse on „kaks ühes“ 

organisatsioon, kus on võimalik osa võtta nii 

Naiskodukaitse kui Kaitseliidu üritustest ja koo-

litustest (28 korda). Mõnes vastuses lisati, et 

juhina on võimalik ennast realiseerida või 

võistlustest osa võtta just Naiskodukaitse liik-

mena. Vastustest jäi kõlama ka tõdemus, et 

Naiskodukaitse on teinud lihtsalt head vär-

bamistööd (31 korda). Oluline roll on ka sõprus-

konnal, organisatsiooni minnakse sõpradega 

koos ja nende soovitusel (27 korda). 

3) Miks otsustasite organisatsioonisiseselt just 

Kaitseliidu või Naiskodukaitse kasuks? 

Naiskodukaitses saab iga naine valida täpselt 

tegevusala, mis talle sobib. Kaitseliidus pigem 

naised juhiks ei saa, pigem pole neil väga 

valikuvõimalust erialades ja muud tegevust 

peale sõjaliste õppuste ka pole. 

NKKs puuduvad auastmed ning olemasolev 

tähtajaliselt ja demokraatlikult valitud  juhtimis-

struktuur annavad mulle võimaluse väga-väga 

mitmekülgselt areneda. 

Kaitseliidus domineerivad liigselt mehed ning 

seetõttu on Naiskodukaitse kaudu suurem 

võimalus osaleda sõjalis-sportlikel võistlustel.  

Kaitseliitu eelistati (Joonis 4) valdavalt põhjusel, 

et sõjaline tegevus on huvipakkuvam, põnevam, 

intensiivsem ja suuremat füüsilist pingutust 



 

  

Joonis 4: Kaitseliidu eelistamine 

nõudvam (31 korral), nimetati metsarännakuid 

ning väljakutseid pakkuvaid ettevõtmisi (51 

korral). Nii nagu naiskodukaitsjatel, oli ka siin 

oluline roll sõpruskonnal (6 korda). Mõnes vas-

tuses mainiti, et ei pooldata meeste ja naiste 

eristamist (6 korda).  

Valisin Kaitseliidu, sest mind ei köida soopõhised 

eelistused, piirangud ja üldse selline sooline 

jagamine. Sõdur on sõdur ja huvid ning oskused 

ei olene soost. 

4) Kui Te pole ajateenistuses / tegevteenistuses 

olnud, siis kas olete mõelnud sellele 

minevikus või sooviksite minna tulevikus? 

Palun põhjendage vastust. 

Kaitseväeteenistusse mineku võimalust oli 

kaalunud 40% naistest, 59% ei olnud seda tein-

ud ning 1% ei osanud sellele küsimusele vastata. 

Kaitseväeteenistusse soovijad nimetasid ena-

masti ainulaadseid kogemusi, eneseületamist ja 

võimalust panustada kaitseväelistesse tegevus-

tesse; need, kes minna ei soovinud, on põhjus-

teks toonud kohustused pere ees, füüsilise ja 

vanuselise mittesobivuse, samuti on mainitud 

naiste ebavõrdset olukorda võrreldes meestega. 

Jah, plaanin minna. Põhjuseks eneseületus ning 

võimalus panustada. Põhjuseks ka soov mis-

sioonile minna. 

Olen mõelnud, et omandada juhtimisoskusi ja 

hakkama saada rasketes olukordades. 

Sooviksin peale ülikooli minna, sest sealt saab 

ainulaadseid kogemusi ja eluaegseid sõpru. 

Olen mõelnud, aga ei tundu üleliia atraktiivne. 

Olen kuulnud tuttavatelt tegevteenistujatelt, et 

on palju probleeme sellega – kaitseväelased 

suunatakse teenima üle Eesti ning pered ei saa 

alati kaasa tulla. Minu meelest on see üks 

suuremaid probleeme kaitseväes, et puudub 

mõistlik tugisüsteem. 

Minu vanus ja perekondlik seisus ilmselt ei 

võimalda seda enam hästi, kuid kahetsen, et ma 

kohe pärast gümnaasiumi ei julgenud minna. 

Leian, et ajateenistus võiks naistele kohustuslik 

olla. Süsteem võiks olla läbi mõeldud ja naisi 

kaasav. Hetkel, kus ajateenistuse läbimine on 

naistele vabatahtlik, tekitab minu meelest 

pigem vastureaktsiooni, sest tuleb kaaluda, 

mida teha oma lastega kui nii sina kui 

elukaaslane olete kaitseväe kohuslased. Riik 



 

  

 

Joonis 5: Ajateenistuse võimalus Kaitseliidus 

minu meelest ei ole seda probleemi lahendanud, 

seega on raske naistelt eeldada meestega 

võrdväärset panustamist. Meestelt on see valik 

ära võetud, nemad peavad niikuinii minema, 

kuid naine peab tegema teadliku otsuse, et ta 

paneb ennast kirja ning seega jätab oma lapsed 

olukorra tekkides teadmatusse. See on minu 

meelest isegi karmim olukord. 

Kui soovisin, siis ei tahetud, kuna mul oli alla 3-

aastane laps, nüüd on natuke teised huvid. 

5) Tegevteenistusse asumise eeltingimuseks on 

ajateenistuse läbimine. Kui naiste puhul ak-

tsepteeritaks ka Kaitseliidu baasil läbi viidud 

sõduri baaskursust ja tasemekursuseid, siis 

kas selline võimalus oleks Teile sobivam või 

eelistaksite siiski ajateenistust? Palun 

põhjendage vastust. 

Kaitseliidu baaskursuse aktsepteerimisel 

võrdväärsena ajateenistusega Kaitseväes (Joonis 

5) tuuakse argumentidena välja võimalus läbida 

see paindlikumalt eelkõige just laste ja pere 

tõttu, aga ka paralleelselt õpingute või tööga (et 

tööandja ei saaks takistada), samuti majandus-

likke asjaolusid (pangalaen) ja vanuselise piiri 

ületamist (ei taibanud õigel ajal ajateenistusse 

minna), kokku mainitakse eelnimetatud põhjusi 

281 korral. Osa vastanutest on pooldanud siiski 

ajateenistuse läbimist Kaitseväes (95 korral). On 

ka selliseid vastuseid, kus tuuakse välja, et 

süsteem peaks üldiselt olema paindlikum ja 

indiviidipõhisem (23 korral). 

Ma arvan, et ei ole ajateenistus olulisem kui KL-

is saadud tasemekursused. Kui inimene on 

vabatahtlikult pingutanud nii palju, et läbida KL-

i kursuseid, siis on ta kindlasti motiveeritum kui 

ajateenistuses sunniviisiliselt olnud persoon. 

Ilmselgelt see on minu jaoks sobivam. Kuna muu 

kõrghariduse omandamise kõrvalt ma tegin ära 

nii baaskursuse kui ka nooremallohvitserikur-

suse. Seega pärast bakalaureusekraadi tahtsingi 

minna aastaks sõjakooli. Mulle väga meeldis, et 

seal oli tingimusteks muu kõrgharidus, KL-i või 

KV väljaõpe ning katsed.  

Usun, et selline võimalus huvitaks paljusid, sh 

Kaitsevägi ise võidaks sellest, sest organi-

satsioonil oleks siis suurem võimalus erinevate 

oskustega inimesi värvata. 

Olen tegevteenistuses ja läbinud nii TSOBKKL-i 2 

kui ka ajateenistuse. Kui on plaan hakata tegev-

teenistujaks, siis annab ajateenistus siiski pare-

ma pildi, millega end seotakse. 

Eelistaksin ikkagi pigem ajateenistust, siis on 

kõik võrdses seisus. Kui mehed suudavad selle 

läbida, siis on kindlasti neid kangeid naisi ole-

mas, kes sellega suurepäraselt hakkama saa-

vad. 

Arvan, et peaks olema võimalik üheselt öelda, 

mida antud inimene – tegevteenistusse pürgija 

– peab oskama ja teadma, ja siis seda mõõtma. 

On võimalik, et ajateenistus vajalikku ei anna ja 

KL annab; on ka võimalik, et juhtub vastupidi. Ei 

ole mõtet kehtestada formaalset kriteeriumit, 

vaid ikka sisuline kriteerium – oskab/ei oska, 

                                                           
2 TSOBKKL – tegevliikme sõdurioskuste baaskursus Kaitseliidus 
(lühendatult SBK) 



 

  

saab hakkama/ei saa hakkama, ja inimest selle 

alusel hinnata.” 

Olen läbinud lisaks sõduri baaskursusele 

mitmeid Kaitseliidu sõjalisi kursuseid ja koolitusi. 

Leian, et vastavalt kogemusele võiks kaaluda 

seda, et naised saaks valida sõjaaja ametikoha 

ka ilma ajateenistust läbimata.  

6) Kas kuulute sõjaaja üksusesse? 

Sõjaaja üksusesse kuulumisele vastas jaatavalt 

48,6% ja eitavalt 41% naistest. Küsimusele ei 

osanud vastata 23,9% naistest (ei teadnud). 

7) Kui vastasite eelmisele küsimusele ei/ei tea, 

siis kas sooviksite kuuluda? Palun põhjend-

age.3 

36% vastas küsimusele jaatavalt, 41% eitavalt ja 

23% ei osanud seisukohta võtta. Jaatavalt 

vastajad rõhutasid, et soovivad panustada riigi 

julgeolekusse võrdväärselt meestega, eitavalt 

vastajad tõid enamasti põhjuseks vastutuse 

pere ees. Need, kes ei osanud seisukohta võtta, 

selgitasid, neil puudub teadmine sõjaaja 

struktuuri nimetamisega kaasnevate kohustuste 

osas. Ühes vastuses tundus olema kommu-

nikatsiooniprobleem. 

Vajadusel olen valmis kuuluma, sest Eesti 

julgeolek on mulle tähtis. 

Võitlesin selle eest, et mind arvelt kustutataks. 

Me naistena võime ju mõelda, et oleme 

meestega võrdsed, aga ikka ei ole küll. KRA-s 

ollakse arvel 60. eluaastani ja 50-60 naine on 

enamjaolt vanaema ning võiks selles rollis en-

nast näidata ning olla lastelastele heaks 

vanaemaks. Alla selle vanuse on aga naine EMA 

ja just tema kohus on kaitsta oma lapsi. Ma ei 

ole kuulnud, et riigil oleks mingi plaan, mis saab 

nende naiste lastest, kes on SA üksustes või ka 

tegevteenistuses, juhul kui peaks sõjaline olu-

kord tekkima. Mis saab nende naiste lastest??? 

Perekonnaseis ei võimalda. Keegi ei hoia minu 
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 Kaitseväekohustus on vajalik eeltingimus sõjaaja üksusesse 

nimetamisel. 

lapsi, kui mees on kutsealune, ema on arst, 

enamik sugulasi kaitseväes kutsealused. Kuhu 

ma panen oma väiksed lapsed? Enne kui riik ei 

organiseeri kutsealuste perede laste eest hoo-

litsemist, ei saa mina end arvele võtta. 

Olen mitu korda oma soovist teada andnud, 

vastatud ei ole. 

8) Kas pooldate kohustuslikku ajateenistust 

naistele? Palun põhjendage oma vastust. 

Kohustusliku ajateenistuse kehtestamist naistele 

pooldas 20%, ei pooldanud 77% ning 3% ei 

osanud seisukohta võtta. Enamik naisi on seega 

kohustusliku ajateenistuse vastu, kuid samas on 

mittepooldajatest enamus ajateenistuse kui 

vabatahtliku valikuvõimaluse poolt. 

Kohustusliku ajateenistuse pooldajate argu-

mendid on alljärgnevad. 

 Kõigil peavad olema võrdsed võimalused ja 

oskused riigikaitsesse panustamisel. 

 Ajateenistus annab eluks vajalikke oskusi, 

distsiplineerib, annab enesekindlust ja 

otsustusvõimet, paneb füüsiliselt proovile. 

 Sunnib planeerima riigikaitset teadliku-

malt: praegu eeldab riik, et kaitseväe-

kohuslaste perede eest hoolitseb abikaa-

sa/elukaaslane, samas jäävad naised va-

jalikest teadmistest ilma. 

 Mitmekesistab ajateenistuse sisu ja vormi: 

riigikaitse on laiapõhjalisem ja tegevuste-

rohkem, kui praegune väljaõpe ette näeb, 

panustada saab rohkemal moel kui ainult 

reameheks välja õppides. 

 Väikeriigina on iga inimese panus oluline. 

 Vahel saavad naised paremini hakkama kui 

mehed. 

 Ehk hakkab siis meestel piinlik, kui 

vabandusi kõrvalehiilimiseks otsivad. 

 Meil kõigil võib neid oskusi ühel hetkel vaja 

minna. 

 Ka naised võivad selles valdkonnas 

avastada omale elukutse. 



 

  

Joonis 6: Hoiakud meesoost kaasvõitlejate, instruktorite/juhtkonnapoolt. Hoiakud väljaspoolt 

organisatsiooni. Naiste hoiakud organisatsioonis ja väljaspool organisatsiooni. 

 Noormehed jäävad nõrgemaks, tüdrukute 

huvi on tõusnud. 

Kohustusliku ajateenistuse vastuargumendid on 

alljärgnevad. 

 Puudub otsene oht ja vajadus. 

Naistel on niigi suur koormus ning vastutus pere 

ja kodu ees. 

 Palgalõhe on niigi suur, naiste 

eemalejäämine töölt võib suurendada seda 

veelgi. 

 Naised pole füüsiliselt ja vaimselt meestega 

võrdsed. 

 Pole naiste valdkond, naistele jäägu laste 

sünnitamine ja kasvatamine (liiga palju isa-

ta lapsi – kui ema ka ära peab minema?). 

 Naisi on tagalas rohkem vaja kui rindel. 

 Naised saavad panustada riigikaitsesse 

muul moel. 

 Kes soovib, saab minna vabatahtlikult. 

 Pigem tuleks soosida vabatahtlikkust ning 

teha selles osas rohkem teavitustööd. 

 Ei kaitsevägi ega ühiskond pole selleks täna 

valmis. 

 Naised saavad end piisavalt teostada 

Kaitseliidus. 

 Ei tohi „pehmeid“ mehi veel „pehme-

mateks“ muuta – jäägu see kohustus neile. 

9) Kas Te olete tunnetanud negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes Kaitseliidus 

meessoost kaasvõitlejate poolt? 

Vastustest järeldub (Joonis 6), et enam kui 

pooled (53,3%) on tunnetanud pigem positiivset 

suhtumist, 19,3% on tunnetanud negatiivsust 

aeg-ajalt, alguses tunnetas seda 4,2% ning kogu 

aeg tunnetab teatud negatiivset suhtumist 

meeste poolt 3,1% naistest. 

10) Kas Te olete tunnetanud negatiivseid  

 



 

  

Joonis 7: Ahistamine ja muud probleemid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes Kaitseliidus 

instruktorite või juhtkonna poolt? 

Juhtkonna või instruktorite poolt on aeg-ajalt 

negatiivset suhtumist tunnetanud 22% vastajat-

est, alguses tunnetas 3,7% ning kogu aeg 0,8% 

naistest. Enamasti on aga suhtumine positiivne 

ning negatiivset suhtumist tunnetatud pole 

(Joonis 6). 

11) Kas Te olete tunnetanud negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes Kaitseliidus 

väljastpoolt militaarorganisatsiooni? 

Enim tunnetatakse negatiivseid hoiakuid 

eelkõige väljastpoolt organisatsiooni: aeg-ajalt 

35,3%, alguses 2,3% ja kogu aeg 2,5% vasta-

nutest. Samas on enamus siiski tunnetanud 

pigem positiivset suhtumist ja negatiivset su-

htumist tunnetatud pole (Joonis 6). 

12) Kas Te olete tunnetanud naiste poolt 

negatiivseid hoiakuid naiste osalemise su-

htes militaartegevustes? 

Jooniselt 6 on näha, et üsna suur protsent naisi 

tunnetab negatiivseid hoiakuid just oma 

sookaaslaste poolt (aeg-ajalt 39,8%, alguses 

2,3% ja kogu aeg 1,3%). 

13) Kui jah, siis kas negatiivselt suhtutakse 

naistesse pigem Kaitseliidus või sellest 

väljaspool? 

Need, kes vastasid, et on tunnetanud nega-

tiivseid hoiakuid naiste poolt, on tundnud seda 

eelkõige väljaspoolt organisatsiooni (Joonis 6). 

14) Kas Te olete tundnud seksuaalset ahistamist 

Kaitseliidus/Naiskodukaitses (s.h sellesisulisi 

märkusi)? 

Seksuaalse ahistamise küsimusele vastas 

jaatavalt 10,8% naistest, kusjuures kogu aeg 

tunnetab seda 0,6% vastanutest (Joonis 7). En-

amus siiski pole seda kunagi tunnetanud. 

15) Kas Teil on olnud muid probleeme, mis tu-

lenevad sellest, et olete naine (vorm ei istu 

mugavalt vm)? Nimetage, milliseid. 

Probleemidest (Joonis 7) tuuakse enim esile 

asjaolusid, et vorme pole ette nähtud või neid 

pole laost anda (163 korral). Samuti on vormid 

õmmeldud mehe kehaehitust silmas pidades 

ning ei kohandu naiste kehavormidega, seega 

on ebamugavad. Sageli nimetatakse ka hügiee-

niprobleeme metsas, kuna õppused on 

enamasti mitmepäevased ning naistel on 



 

  

meestest erinevad vajadused (45 korral). Mõne 

korral tuuakse välja ka ebavõrdsust kursustele 

suunamisel või ametikohale nimetamisel. Samas 

on suurem enamus vastanud, et probleemid 

puuduvad (243 korral), ning ühel juhul on main-

itud, et organisatsioon võimaldab pigem ene-

sekehtestamise väljakutseid. 

Vorm ei anna tavaliselt rinnust kinni ja kui võtta 

jälle suurem number, siis olen selles nagu mingi 

naljanumber ... aga mundris naiskodukaitsja ei 

tohiks olla vormis nagu vahva sõdur Švejk. 

Olen väikest kasvu ja mul pole siiani sobivas 

suuruses vormirõivaid. Metsas neid kanda on 

ok, aga kui tuleb minna mõnele avalikule üri-

tusele, siis väga selga panna neid „kotte“ ei 

taha. Nii mõnigi üritus on seetõttu käimata jä-

änud. 

Mõned vormielemendid ei istu mugavalt ja 

vahest on eelarvamuse tõttu olukord, kus 

naisele ei pakutagi üksuses mõnda ülesannet, 

sest ta on „nõrgema soo esindaja“. 

Tunnen Kaitseliidus vabatahtlikku tööd tehes, et 

minu oskusi kasutatakse nõnda, et minu töö 

eest ei anta elementaarset tunnustust. Näiteks 

tehtud töö puhul tahetakse kellegi teise nimi 

alla kirjutada. Samuti ei tahetud mind üle viia 

lahingurühma, sest meessoost ülematel tekkis 

diskussioon, et naised demoraliseerivad mehi, 

kui nad kuuluvad lahingüksusesse sõja ajal. Kelle 

probleem see on? (retooriline küsimus) Samal 

ajal survestati mind, et ma ei tohiks paberitööga 

tegelevalt ametikohalt lahkuda. Sellest ajast 

alates ma ei ole enam nii aktiivne, sest tunnen, 

et minu oskusi ja võimekust ei hinnata ja mind 

hinnatakse pigem väliste tunnuste põhjal. 

Ei. See on enesekehtestamise ja hea suhtluse 

oskus. 

16) Hetkel on Kaitseliidus ja Naiskodukaitses 

kokku 20% naisi. Kas Teie meelest võiks naisi 

olla rohkem? Palun põhjendage. 

68% vastanutest on nõus, et naisi võiks olla 

rohkem, samas küllalt suur osa (24%) on ar-

vamusel, et ei peaks, ning 8% ei oska seisukohta 

võtta. Naiste osaluse tõstmise pooldajad vii-

tavad samadele põhjendustele mis ajateenis-

tusse suurema hulga naiste kaasamisel. 

Põhjendatakse, et siis ei pea enam üksi olema 

ning usutakse, et see võiks vähendada ebavõrd-

set kohtlemist. Tuuakse välja, et positiivne ten-

dents naiste liitumise osas on juba olemas. Mit-

tepooldajad vastavad enamasti, et naisi on or-

ganisatsioonis piisavalt ja uksed on kõigile 

avatud. 

Meie riik on nii väike, et igaüks võiks panustada 

selle kaitsesse. 

See on minu jaoks absoluutselt ebaloogiline, et 

riigikaitsesse panustamise kohustus kehtib to-

taalkaitsesüsteemiga riigis vaid ühele 

sugupoolele; see tugevdaks Eesti riigi kaitset 

(kasvõi läbi teadlikkuse tõusu); see „sunniks“ 

planeerima riigikaitset terviklikumalt (praegu 

eeldatakse vaikimisi, et KV kohuslaste perede 

eest peavad hoolitsema nende abikaasad/elu-

kaaslased, kuid viimaste riigikaitselise koolita-

misega ei tegeleta); see mitmekesistaks ajatee-

nistuse sisu ja vormi (leian, et praegune üksik-

võitlejaõpe on pisut liiga kitsas: riigikaitsesse 

saab panustada enamatel viisidel kui vaid 

reamehena või asendusteenistuses); jne jne. 

Kindlasti, naistel on palju valdkondi, kus 

panustada. Erinevatel staabitoetusüksuses 

olevatel ametikohtadel (staabiassistendid, 

CIMIC jne), ka kaudselt riiki panustades 

panustame riiki ja riigikaitsesse. Noortega 

tegelemine, neile isamaalist kasvatust andes. 

Ma ei näe põhjust, miks naiste ja meeste kaa-

satus peaks olema protsentuaalselt erinev. 

Kusagil geneetilisel tasandil seda eristust ju ei 

ole. Eristus on sotsialiseerumiskogemuses. 

Tööjõuturul ju pole ainult 20% naisi, ja seal on 

ka mõistust vaja, no? Seega viskame praegu 

ühiskonna sotsialiseerimisviiside tõttu osa rii-

gikaitsevõimelistest inimestest kõrvale, ilma et 

nemad ise sellest arugi saaks – nad lihtsalt ei 

näe end nendes rollides. Eetilisest aspektist – 

ma arvan, et sõda on üks sant töö, ja ei peaks 



 

  

Joonis 8: Naiste osaluse tõstmine Joonis 8: Naiste osaluse tõstmine 

arvama, et mingid inimesed (nt mehed) peaksid 

kromosomaatilistel põhjustel seda kuidagi roh-

kem olema kohustatud tegema. 

Võiks ikka olla rohkem. Enda malevaski võiks 

naissoost kaitseliitlasi olla veel, eriti selliseid, kes 

viitsivad ja jõuavad õppustel käia. Siis ma poleks 

enamus õppustel ainuke naine. 

Kindlasti oleks tore, kui naisi oleks rohkem. 

Esialgu on päris hirmutav käia õppustel, kui kõik 

ülejäänud on meesterahvad. 

Oleneb mida tegema? Mina arvan, et naisi on 

piisavalt. Kui Kaitseliit ja Kaitsevägi tunnustaks 

rohkem naiste panust ja arvestaks naisjuhtidega 

nagu võrdväärsetega meestega (siin käib ju 

kõige suurem soo võrdõiguslikkuse eiramine!), 

siis võiks rohkem naisi kaasata, aga muidu pole 

sellel mõtet. 

Naised alles avastasid, et NKK kõrval on võima-

lik astuda ka Kaitseliitu. Usun, et naiste osalus 

kasvab tulevastel aastatel iseenesest. Näiteks 

sel aastal on siinsel SBK-l 4 kokku 13 naist 36-st, 

mis on märkimisväärne kogus. 

„Kaitseliit ja Naiskodukaitse on kõigile soovijate-

le avatud organisatsioonid (v.a üksikud KL-i sea-

dusest tulenevad piirangud), siin ei saa olla 

kvoote, et nt üle 60% naisi Kaitseliitu ei lubata. 

Mida suurem osa ühiskonnast panustab kui-

dagiviisi riigikaitsesse, seda parem. Pigem võiks 
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enam tööd teha laialdasemate panustamis-

võimaluste leidmisega. 

17) Kui vastasite, et võiks kaasata rohkem naisi, 

siis mida peaks Teie meelest Kaitseliit ja 

Naiskodukaitse selleks tegema? 

Enamik vastajatest (207 korral) on pidanud olu-

liseks teavitustööd (nii organisatsiooni-siseselt 

kui ka väljapoole) ja positiivse kuvandi loomist, 

kuid on toodud välja ka muid aspekte (Joonis 8). 

Nii näiteks on mitmes vastuses tehtud ette-

panek „kõneisikute“ leidmiseks. Tehakse ette-

panekuid sõjaaja üksuste moodustamiseks 

Naiskodukaitses ning juhitakse tähelepanu tead-

likkuse tõstmisele naiste osalemise võimalik-

kusest Kaitseliidus (tihti arvatakse, et naised 

saavad liituda vaid Naiskodukaitsega).  

Suurtes asutustes peaks käima organisatsiooni 

tutvustamas. Meedias tuntud inimesed, naised, 

peaksid saama kõneisikuteks, kes organi-

satsioonist räägivad jne. Nagu Kaitseliiduga 

seostatakse Hannes Võrnot, Ilmar Raagi jne. 

Võiks esile tuua näiteid, millistel kohtadel ja kui 

hästi, edukalt on naised hakkama saanud. Seda 

ka meeste poolt esitletuna. 

Suures pildis peab jätkama samas vaimus – 

praegune avalike suhete alane tegevus on suht 

OK. Lisaks võiks: leida riigikaitse struktuurides 

mitmekesisemad ja selgemad väljundid naistele 



 

  

Joonis 9: Loobumise põhjus 

(sh kaardistada ka mittesõjalised riigikaitsesse 

panustamise võimalused); leida toimiva 

lahenduse neile peredele, kus mõlemad 

lapsevanemad on kaitseväekohuslased (KVTS 

praegu sellele olukorrale lahendust ette ei näe, 

nt §76 ja §79 lubavad vaid vabastust 

OOTAMATULT tekkinud raske perekondliku olu-

korra tõttu).  

Tuleks lahendada perede ja laste küsimus. Et 

kuhu ma panen oma lapsed õppuse ajal ja kuhu 

ma panen nad olukorra tekkimise korral. 

Naiskodukaitsel peaks olema võimalus sama-

moodi luua üksusi, mis toetavad reaalselt SA 

üksusi. Loomulikult peab olema mingi reaalne 

vajadus ka, aga kui seadus ei võimalda üksusi 

luua, siis poetakse selle taha ja ei näha võimalu-

si, mis tegelikult on olemas. 

KL võiks hakata vabatahtlikele pidama loenguid 

teemal „sooline võrdõiguslikkus ja diskrimi-

neerimine, mida see tähendab ja miks see on 

ebaviisakas täiskasvanud meeste poolt“. 

 

Küsitlus edastati elektrooniliselt 60-le naisele, 

vastuseid laekus 23. Küsimused esitati all-

järgnevalt. 

1) Palun nimetage, mis või kes motiveeris Teid 

sooviavaldust ajateenistusse esitama? 

Enam kui pooled naistest (65%) vastasid, et 

eeskujuks ja/või soovitajateks olid pereliikmed, 

st elukaaslane, vanemad või vanavanemad, 

vend või õde. 35% vastas, et enamasti jõuti 

selleni ise, lähtudes soovist panustada rii-

gikaitsesse. 

2) Palun tooge välja põhjus(ed), miks loobusite 

ajateenistusse minekust. 

23-st naisest kaheksa loobusid tervislikel 

põhjustel (traumad või vigastused), füüsilistel 

põhjustel (kehamassiindeks ei olnud normis), 

samuti nimetati, et ei läbinud arstlikku kontrolli 

(Joonis 9). Teiseks olulisemaks põhjuseks oli 

(üli)kooli sissesaamine.  

3) Kas sooviksite minna tulevikus uuesti ajatee-

nistusse? 

Üle poole (69,6%) soovis tulevikus siiski ajatee-

nistusse minna, 30,4% ei osanud öelda. Eitavalt 

ei vastanud ükski naine. 

4) Millistel tingimustel oleksite nõus ajateenis-

tusse minema? 

Jooniselt 10 lähtub, et seitse naist ei esita 

mingeid tingimusi, kolm naist on tingimuseks 

seadnud aja leidmise (nt peale ülikooli või kui 

leitakse kompromiss tööandjaga).  

5) Kas Teie jaoks on ajateenistus ennekõike 



 

  

Joonis 10: Tingimused 

Joonis 11: Ajateenistuse tajumine. Meeste ja naiste hoiakud. 

Joonisel 11 välja toodud valikvastustest selgub, 

et suurema osa naiste jaoks on ajateenistus 

lähtepunktiks tegevteenistusse astumiseks ja 

kaitseväelise karjääri tegemiseks, samuti uute 

teadmiste ja oskuste omandamise kohaks.  

6) Kas olete tunnetanud negatiivseid hoiakuid 

meeste poolt naiste osalemise suhtes mili-

taartegevustes?  

Enamik naisi ei ole negatiivseid hoiakuid meeste 

poolt tunnetanud, pigem on suhtumine olnud 

positiivne (Joonis 11). Samas aeg-ajalt on 

negatiivseid hoiakuid tunnetanud 34,8% 

naistest ning üks vastaja tunnetas seda kogu 

aeg. 

7) Kas olete tunnetanud negatiivseid hoiakuid 

naiste poolt naiste osalemise suhtes mili-

taartegevustes? 

Võrreldes meestega tunnetatakse naiste poolt 

positiivset suhtumist vähem ning negatiivsust 

pisut sagedamini (Joonis 11).  

8) Kas pooldate kohustuslikku ajateenistust 

naistele? Palun põhjendage. 

23-st naisest 12 vastajat pooldas kohustuslikku 

ajateenistust, 11 naist seda ei pooldanud. 



 

  

Mittepooldajate põhjendused olid alljärgnevad. 

 Enamikule naistest oleks see liialt raske. 

 Kohustuslik ajateenistus on ikka eelkõige 

meeste rida, keegi peab perekonna eest ka 

hoolitsema. 

 See oleks füüsiliselt mittevõimekatele 

naistele liigne koormus nii füüsiliselt kui 

vaimselt, see peaks jääma ikkagi 

vabatahtlikuks valikuks. Ka meestel võiks olla 

vabatahtlik. 

 Endal peab huvi olema. 

 Naised on nõrgemad, olen kuulnud, et 

tingimused pole naistele ajateenistuses 

sobivad. 

 Meestel peab olema keegi, kes neid koju 

ootab. 

Pooldajate põhjendused olid alljärgnevad. 

 Ka naised võiksid osata käsitseda vahendeid, 

mida kasutatakse kaitseväes. 

 Iisraelis on naistele ajateenistus kohustuslik 

ja neil on väga tugev armee, seda saab ka 

katsetada Eestis. 

 Naised saavad seal uue kogemuse ja palju 

teadmisi, kuidas saada hakkama nt metsas. 

Kindlasti õpitakse seal distsipliini, saadakse 

julgemaks. Igal juhul oleks kasvõi mõni kuu 

ajateenistust naistele kasulik kogemus ter-

veks eluks.  

 Meestel ja naistel võiks ikkagi EV-s olla 

võrdsed õigused ja kohustused.  

 Kõik inimesed võiksid saada osa riigikaitsest.  

 Naistel võiks oma roll riigikaitses olla, sh 

teatud sõjaline väljaõpe.  

9) Hetkel on tegevteenistuses 10% naisi. Kas 

Teie meelest võiks naisi olla rohkem? Palun 

põhjendage vastust. 

15 vastajat nõustusid, et naisi võiks tegevteenis-

tuses olla rohkem, kaks vastajat arvasid, et 

pigem mitte, ning kuuel naisel ei olnud selles 

osas seisukohta.  

Pooldajate põhjendused olid alljärgnevad. 

 Siis pääseks teenistusse rohkem soovijaid. 

 See seaks hea eeskuju noortele naistele ning 

ühtlasi annaks ka võimaluse naistele kogeda 

ajateenistust ja sealt edasi areneda tegev-

teenistusse. 

 Naised saavad samamoodi hakkama nagu 

mehed. 

 Jah ikka, kuna olen ise ka sellest huvitatud. 

 On naisi, kes saavad hakkama ja kes ei saa, 

nii on ka meestega. 

Mittepooldajate põhjendused olid alljärgnevad. 

 Ei, kuna see on vabatahtlik. 

 See on normaalne, et naised ei kipu ajatee-

nistusse. 

10) Kas kuulute Kaitseliitu või olete kaalunud 

selle liikmeks astumist? 

Kaitseliitu kuulub neli naist, tulevikus liikmeks 

astumist on plaaninud 14 naist, neli vastajat 

pole selle peale mõelnud ning üks vastaja ei 

kuulu ega planeeri kaitseliitlase staatust. 

11) Sõduri baaskursust on võimalik läbida ka 

Kaitseliidus. Kui naiste puhul aktsepteeritaks 

Kaitseliidu baasil läbi viidavat sõduri baas-

kursust, kas selline võimalus oleks Teile 

sobivam või eelistaksite siiski ajateenistust 

Kaitseväes? Palun põhjendage vastust. 

Ajateenistuse läbimise võimalust Kaitseliidus 

eelistaks üheksa ja kaitseväelist ajateenistust 

seitse naist, kaks vastajat ei osanud seisukohta 

võtta ning viis naist arvasid, et tegelikult pole 

vahet, kummas organisatsioonis sõduri baaskur-

sus läbitakse.  



 

  

Küsitlus edastati elektrooniliselt 23 naisele, 

laekus 11 vastust, sealhulgas kolm telefoni teel. 

Küsimused esitati alljärgnevalt. 

1) Palun nimetage, kes või mis motiveeris Teid 

ajateenistusse minema. 

Oma selgitustes tuuakse välja mitmed tegurid, 

näiteks kodumaa-armastus ja tahe panustada 

riigikaitsesse, oluline osa on olnud rii-

gikaitseõpetuse tundidel (tekkis huvi valdkonna 

vastu), traditsioonidel (olin kodutütar) ja 

perekonna toetusel. Sisemine tunnetus hakka-

ma saamisest motiveeris naisi ennast proovile 

panema, ühel juhul tõdeti, et ega täit selgust 

polegi, millest või kellest on huvi alguse saanud.  

Olin gümnaasiumis kahe otsuse vahel, kas min-

na õppima bioloogiat või astuda ajateenistusse. 

Otsustasin ajateenistuse ära proovida, et oma 

otsuseid kunagi kahetsema ei peaks. Võib öelda, 

et motiveerisin ennast ise, kuna paljud inimesed 

ei tahtnud, et aega teenima läheksin. Moti-

vatsiooni andis juurde gümnaasiumis läbitud 

riigikaitseõpetus.  

Algselt tekkis huvi Kaitseliitu astumise vastu, 

kuigi mul polnud seal ühtegi tuttavat. Täitsin 

avalduse ära ja paar kuud hiljem läbisin seal 

SBK. Sellest tulenevalt tekkis soov minna ajatee-

nistusse, et nii endale kui teistele näidata, et 

saan ka seal hakkama. Lisaks arvasin, et võiks 

ka tulevikus oma elu Kaitseväega siduda. 

Ma ei oska seda tõesti kommenteerida, miks on 

olnud huvi riigikaitse vastu. Tean aga seda, et 

see huvi on olnud juba väga-väga pikka aega. 

2) Miks katkestasite ajateenistuse? Palun 

nimetage kõik põhjused ja vajadusel sel-

gitage põhjalikumalt.  

Otsus teenistuse katkestamiseks võis olla tingi-

tud mitmest asjaolust, sageli erinevate põhjuste 

kuhjumisel. Tervislikke põhjusi, sealhulgas liigs-

est koormusest või valedest liigutustest tek-

kinud vigastusi, nimetati neljal korral. Neljal 

korral selgitati, et tunti teenistuses ennast üksi, 

samuti seda, et lähedased ei toetanud otsust 

teenida kaitseväes või olid koguni vastu. Üks 

naine nimetas mõnitamist meeste poolt.  Ühel 

korral nimetati ka rahalisi põhjusi (pere vajas 

materiaalset toetust). 

Füüsiline koormus oli liiga suur, 50 km rännak 

40 kg varustusega on 50 kg kaaluvale isikule üle 

mõistuse. Arstliku komisjoni otsusel sunniti kat-

kestama. Sõduri baaskursuse lõpuks oli tekkinud 

vasakus põlves koormusmurd, mis tänu 

edasisele füüsilisele tegevusele ning õigeaegse 

korrektse arstiabi puudumisele korralikult ei 

paranenud. Paar kuud hiljem (eraarsti poole 

pöördudes) sain teada, et tegu oli kroonilise 

kõõlusepõletikuga. Lisaks oli toimunud rindkeres 

ja käelabades kudede kärbumine ning tekkinud 

närvipõletik. 

Katkestasin ajateenistuse, kuna olin 

emotsionaalselt täiesti läbi ja tundsin juba mõni 

nädal enne minekut, et äkki ei teinud ikkagi 

õiget otsust. Kõige raskem oli perest ja sõpra-

dest täielik eraldatus. Ka mu toakaaslased ei 

olnud väga suhtlevad ja seetõttu kõik pinge ja 

mure kogunes. 

Arvan, et oleksin ajateenistuses kauem olnud, 

kui oleksin iga päev saanud lähedastega su-

helda. Aga siiski arvatavasti mitte kauem kui 

paar nädalat. Ehk siis peamiseks põhjuseks oli 

see, et tundsin, et tegin elus vale valiku ja 

peaksin hoopis bioloogiat õppima minema. 

Ülem oli kui terrorisaator, talle meeldis näha, kui 

ajateenijatel oli halb ja raske. Füüsiliselt oli 

raske, korraldust polnud, kogu aeg oli info puu-

dus ja selle eest said ajateenijad karistada, kui 

õige ajal õiges kohas polnud ehk ebaõiglus. 

Lõhkusin täisvarustusega trepil joostes ja komis-

tades oma põlve (nüüd on sellest peaaegu aasta 

ja see pole endiselt lõplikult taastunud). Kuna 

mulle oleks kohe SBK alguses antud selle tõttu 

2-3 nädalat voodirežiimi, siis ei näinud mõtet 

jätkata, kuna tundsin end niigi igas mõttes hal-

vasti seal. 



 

  

Kõigepealt häiris mind see, et naised kõik Taga-

lasse saadeti. Loomulikult on see tingimuste 

tõttu, kuid me tegime mitmekesi näiteks NATO 

testis mitmekordselt meessoost ajateenijatest 

parema tulemuse (ka siis kui meile võrdselt 

punkte jagataks), ka teistes valdkondades oli 

vahetevahel näha naissoost ajateenijate 

suuremat osavust. Kas poleks õiglane siis anda 

neile võimalus ja lasta teenida jalaväes, mitte 

Tagalas […]. 

3) Kas Te olete kahetsenud ajateenistusse 

mineku otsust? 

Mitte ükski vastaja oma otsust ajateenistusse 

minna ei kahetsenud, pigem vastupidi, leiti, et 

see oli igati eluks väärt kogemus.  

Ma ei kahetse seda, tänu sellele tean, kuidas 

mitte rühma juhtida ja mida teha paremini, et 

inimestel ei oleks halb ja nad teeksid tegevusi 

tahtega, mitte läbi viha. Kindlasti mitte, sest 

kõik, mida ma soovisin, ma seal ka saavutasin, 

läbisin MedNaki ja omandasin n-srs auastme. 

Ei, ma pole mitte kunagi kahetsenud otsust, et 

sinna läksin. Kahetsen, et pooleli jätsin. Kuna 

see oli väga pikka aega minu eluunistus, siis 

sellist otsust ei saa kahetseda. 

Ma pole kordagi kahetsenud, sest see oli suurim 

kogemus, mis mul olnud on. Sealne elu on täies-

ti teistsugune ning seda ei näe kuidagi muidu, 

kui ise seal väravast sees olles. Õppisin väga 

palju nii enda kohta, kui ka tuli juurde 

elukogemust ja avanes silmaring. 

4) Kas sooviksite minna tulevikus uuesti ajatee-

nistusse? Kui jah, siis millistel tingimustel? 

11 naisest kuus vastasid, et sooviks taas ajatee-

nistusse minna, neli naist vastasid, et nad seda 

ei soovi ning üks ei osanud seisukohta võtta. 

Tingimustena tuuakse välja lähedaste soosivate 

hoiakute vajadust, aga ka füüsilise koormuse 

vähendamist ja hügieenitingimuste paran-

damist, ühes vastuses rõhutatakse, et juba al-

guses võiks olla võimalik kokku leppida suund, 

millele spetsialiseeruda. Kahe naise puhul osu-

tusid olulisteks tingimusteks naiste ja meeste 

erisused, nende poolt tuli ettepanek, et naistel 

peaks olema võimalik ajateenistuse ajal elada ja 

treenida eraldi meestest. Kaks naist rõhutasid 

juhtide suhtumise olulisust. 

Kui oleks teada kindel väljaõppe suund (näiteks 

logistika eriala), et saaks rohkem arendada neid 

teadmisi/oskusi, millega saaksin reaalselt 

lahinguväljal üksusele toeks olla – ma tean, et 

ma ei oleks hea jalaväelane, kuid samuti tean, 

et oleksin väga hea logistik. 

Usun, et enne, kui naised tõeliselt saavad võrd-

setel alustel teenida, tuleks läbi viia mõned 

muudatused. Võib-olla oleks hea, kui naised 

teeniksid alguses meestest täiesti eraldi, kuid 

siiski teeksid sama asja. Mitte punkte pole vaja 

NATO testis kergemini saada, vaid tajuda ennast 

täisväärtusliku sõdurina. 

Oleksin nõus ajateenistusse uuesti minema, kui 

ei peaks tegema mõttetuid tegevusi, nt puhta 

toa koristamine, ja autoriteet tekiks ülemate 

vastu tänu nende tarkusele, mitte kartusele, et 

kui ma midagi valesti ütlen, siis pean kohe 

kätekõverdusi tegema vms. Mulle ei meeldinud 

ka, et kellegagi ei saanud vabalt suhelda, kuna 

kõige jaoks on protokollid ja kartsin kogu aeg, et 

ehk satun halba valgusesse nii. Igatahes ei 

sobinud mulle ajateenistuse õppemeetodid ja 

suhtlusviisid. 

5) Kas Teie jaoks on ajateenistus ennekõike…? 

Joonisel 12 välja toodud valikvastustest selgub, 

et küsitlusele vastanud naiste jaoks on ajatee-

nistus eelkõige lähtepunktiks tegevteenistusse 

astumiseks ja kaitseväelise karjääri alus-

tamiseks, aga ka enese proovilepanek ning uute 

teadmiste ja oskuste omandamise koht. 

6) Kas pooldate kohustuslikku ajateenistust 

naistele? Palun põhjendage. 

Kohustuslikku ajateenistust pooldas üks vastaja. 

Kolm vastajat pakkusid, et naistel võiks olla 

võimalus omandada baasteadmised lihtsustatud 

(lühendatud) kujul, samuti võimalus 



 

  

Joonis 12: Ajateenistuse tajumine. Hoiakud meessoost ajateenijate poolt. Hoiakud instruktorite ja 

juhtkonna poolt. Hoiakud väljaspool militaarorganisatsiooni. Naiste hoiakud. 

spetsialiseeruda tagalateenistuse erialadele. 

Enamik vastajatest oli siiski kohustusliku ajatee-

nistuse vastu, viidates nii füüsilistele kui 

emotsionaal-setele raskustele. Samas olid kõik 

vastajad nõus, et vabatahtlikuna ajateenistusse 

minek peaks naistele alles jääma.  

Miks ka mitte, enda kogemuse järgi võin öelda, 

et naised on tunduvalt tublimad ja pädevamad 

kui mehed.  

Võibolla tuleb see sellest, et meestel on kohus-

tuslik, aga naised lähevad Kaitseväkke omal 

soovil. Ajateenistuses saadud kogemused 

mööda külge maha ei jookse. Vanasti ei olnud 

ma selle idee vastu, aga peale ajateenimist tun-

nen, et kohustuslik ajateenistus naistele oleks 

päris halb idee. Isegi mõne meessoost ajateeni-

jaga juttu rääkides tundsin, et neil oleks palju 

parem tsiviilis. Ajateenistus ei ole väga raske 

füüsiliselt, aga pigem emotsionaalselt.  

Minu mõistus ei oleks seal arvatavasti 11 kuud 

vastu pidanud. 

7) Kas Te tunnetasite meessoost ajateenijate 

poolt negatiivseid hoiakuid naiste osalemise 

suhtes ajateenistuses? 

11 naisest kuus (54,5%) vastasid, et suhtumine 

oli pigem positiivne, kaks vastajat tunnetasid 

negatiivseid hoiakuid aeg-ajalt ja kaks alguses 

(Joonis 12). Üks vastaja tunnetas negatiivsust 

kogu aeg. 

8) Kas tunnetasite juhtkonna või instruktorite 

poolt negatiivseid hoiakuid naiste osalemise 

suhtes ajateenistuses? 

Kolm naist (27,3%) ei tunnetanud kunagi 

negatiivseid hoiakuid, sama palju vastas, et su-

htumine oli pigem positiivne, kaks tunnistasid, 

et tunnetasid aeg-ajalt, ja kaks, et kogu aeg, 

ning üks ütles, et tunnetas alguses negatiivseid 



 

  

Joonis 14: Kaitseliitu kuulumine 

Joonis 13: Ahistamine 

hoiakuid juhtkonna või instruktorite poolt 

(Joonis 12). 

9) Kas Te olete tunnetanud negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes ajateenis-

tuses väljaspool Kaitseväge? 

Pakutud vastusevariantidest (Joonis 12) seitse 

naist (63,6%) tõdesid, et tunnetasid seda aeg-

ajalt, kaks vastasid, et suhtumine on olnud 

pigem positiivne, üks ütles, et tunnetab kogu 

aeg, ning üks mitte kunagi.  

10) Kas Te tunnetasite naiste poolt negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes ajateenis-

tuses? 

Pakutud vastusevariantidest (Joonis 12) vastas 

kuus naist (54,5%), et pigem oli suhtumine 

positiivne, kolm tunnetas aeg-ajalt negatiivset 

suhtumist ning kaks polnud kunagi negatiivsust 

tunnetanud. 

11) Kas Te tundsite ajateenistuses olles sek-

suaalset ahistamist (sh sellesisulisi märkusi)? 

Pakutud vastusevariantidest (Joonis 13) kolm 

naist (27,3%) vastas, et tunnetas aeg-ajalt ning 

kaheksa naist mitte kunagi.  

12) Kas Teil on olnud muid probleeme, mis tu-

lenesid sellest, et olete naine (vorm ei istu 

mugavalt vms)? 

Seitse naist vastasid, et neil probleemid puu-

dusid, samas kaks naist möönsid, et vormid ei 

istunud hästi (liiga suured ja kehakujule mittes-

obivad). Üks vastaja toonitas mõnitamist 

rühmaülema poolt, üks vastaja tõi välja prob-

leemid juhtimises ja valikuvõimaluse puudumis-

es (naised saadeti teisi valikuvõimalusi pakku-

mata tagalapataljoni). 

Üks naine tegi ettepaneku, et rohkem võiks olla 

aega magamiseks ja hügieenitoiminguteks. 

13) Hetkel on tegevteenistuses 10% naisi. Kas 

Teie meelest võiks naisi olla rohkem? Palun 

põhjendage vastust.  

10 vastajat 11-st olid nõus, et naisi võiks tegev-

teenistuses olla rohkem, tuues põhjuseks, et see 

annaks naistele julguse tulla ajateenistusse, 

motiveeriks mehi rohkem pingutama, samuti 

oleks tagatud toetus põhitegevustele (täidetud 

ametikohad tagalafunktsioonis). 

Kaks vastajat rõhutasid võrdseid õigusi. Samas 

üks naine vastas, et see ei peaks protsentu-

aalselt määratud olema ning et naisi peaks 

tegevteenistuses olema täpselt nii palju, kui 



 

  

paljud on kaitseväest huvitatud ja tahavad 

kaitseväes töötada.  

Jah, sest pole olemas naiste ja meeste ameteid. 

Kui naised soovivad kaitseväelist karjääri, siis 

peaks see olema võimalik.  

14) Kas kuulute Kaitseliitu või olete kaalunud 

Kaitseliidu liikmeks astumist? 

Pakutud vastusevariantidest (Joonis 14) kolm 

naist kuuluvad Kaitseliitu, viis on mõelnud liik-

meks astumisest lähitulevikus, üks ei kuulu ega 

planeeri ka minna ning üks vastanutest pole 

selle peale kunagi mõelnud.  

15) Sõduri baaskursust on võimalik läbida ka 

Kaitseliidus. Kui naiste puhul aktsepteeritaks 

Kaitseliidu baasil läbi viidavat sõduri baas-

kursust, kas selline võimalus oleks Teile 

sobivam või eelistaksite siiski ajateenistust 

Kaitseväes? Palun põhjendage. 

Kaheksa naist 11-st olid ajateenistuse poolt 

Kaitseväes. Kolm vastajat ei osanud seisukohta 

võtta, kommenteerides, et puudub võrd-

lusmoment.  

Olen läbinud ka Kaitseliidus SBK mõned kuud 

enne ajateenistust. Ma ei oska öelda, kuivõrd 

erinev on Kaitseliidu SBK malevkonniti, kuid 

sellegi poolest arvan, et ajateenistuses 

osalemine annab selgema ülevaate Kaitseväest, 

selle sisekorrast ning töökorraldusest, intensi-

ivsem väljaõpe. Kaitseliidu SBK kestab üldjuhul 

mõned nädalavahetused. Baasteadmised seal 

küll omandatakse, kuid reaalne kogemus 

Kaitseväes jääb saamata. 

Küsitlus edastati elektrooniliselt 33 naisele, 

laekus 22 vastust, millest viis saadi telefoni teel. 

Küsimused esitati alljärgnevalt. 

1) Palun nimetage, kes või mis motiveeris Teid 

ajateenistusse minema. 

Ajateenistuse lõpetanute grupis sarnaselt 

eelmistele küsitletud gruppidele tuuakse välja 

mitme teguri koosmõju: nimetatakse kodumaa-

armastust ja tahet panustada riigikaitsesse, mis 

tuleneb kas riigikaitseõpetuse tundidest, kodust 

ja perekonnast või on juba lapsepõlves mängu-

maailma jagatud mitte tüdrukute, vaid poistega 

(huvi militaristlike mängude ja tehnika vastu). 

Paljudel vastajatel on kogemus Kaitseliidust, 

Naiskodukaitsest või noorteorganisatsioonist.  

Samuti tullakse kindla plaaniga teha 

kaitseväelist karjääri. Ühel korral nimetati 

väljakutset enesele ning ühel lihtsalt uudishimu. 

Läbisin gümnaasiumis riigikaitse tunni, mis oli 

üles ehitatud SBK baasil ja mis lõppes 

kolmepäevase metsalaagriga, peale mida olin 

ma üsna kindel, et lähen ajateenistusse ja tahan 

oma karjääri alustada Kaitseväes. Kindlasti see 

huvi minus arenes ja kasvas oma enda 

vanemate pealt, mõlemad on tänaseni 

kaitseväelased. 

Huvi riigikaitse vastu, soov õppida Kõrgemas 

Sõjakoolis ning teenida tulevikus Õhuväes. 

Tahtsin lihtsalt teada, kas tõesti ajateenistus on 

nii halb ja ajaraiskamine,  kui räägitakse. 

2) Kas Te olete kahetsenud ajateenistusse 

mineku otsust? 

Enamik vastajatest jäid ajateenistusse mineku 

otsusega rahule, tuues põhjusteks, et kogeti 

midagi ainulaadset, omandati juhi- ja muid va-

jalikke oskusi, harjutati meeskondlikku 

koostööd, pandi end proovile ning tõestati 

eelkõige iseendale, et saadakse hakkama ning 

ollakse võimelised end ületama. Kolm naist 

vastasid, et on tehtud otsusega äärmiselt rahul 

ja jätkavad valitud valdkonnas edasipürgimist. 

Ainult üks naine vastas, et on ajateenistusse 

mineku otsust kahetsenud. 

Pean tunnistama, et ajateenistuses olles olid küll 

vahepeal mõtted, miks ma siin olen ja kas tegin 

õigesti, aga nüüd olen ma väga õnnelik, et selle 

läbi tegin ja uhke tunne enda saavutuse üle, 

kuna polnud just kõige kergemas pataljonis. 



 

  

Joonis 15: Ajateenistuse tajumine. Hoiakud meessoost ajateenijate poolt. Hoiakud instruktorite ja 

juhtkonna poolt. Hoiakud väljaspool militaarorganisatsiooni. Naiste hoiakud. 

Olen küll, jube venitamine ja vahest on tunne, et 

nad ei tea, mis nad teevad seal, rohkem koris-

tamisega tegeletakse kui harjutamistega. 

3) Kas planeerite tegevteenistusse minekut 

ja/või õpinguid kaitseväelise karjääri jät-

kamiseks? Palun põhjendage vastust. 

Üheksa vastajat on juba tegevteenistuses või 

planeerivad minekut, samas 11 vastajat seda ei 

planeeri. Kolm ei oska hetkel seisukohta võtta, 

kuid ei välista tulevikus kaitseväelist valikut, 

põhjendades, et enne lõpetavad ära kõrgkooli. 

Eitavalt vastajad põhjendavad otsust huvipuu-

duse või väikese töötasuga, aga ka pettumisega 

organisatsioonis või tõdemusega, et see nõuab 

liigselt ohverdusi pere ees.  

Ei, sest pettusin täielikult kaadri motiveerituses 

ja juhioskustes. Planeerisin ja endiselt läheksin, 

kui oleksin vallaline inimene. Paraku on vaja 

tegevteenistusse minnes teha liiga palju järe-

leandmisi just pere ja suhete arvelt. 

4) Kas Teie jaoks on ajateenistus ennekõike…? 

Joonisel 15 välja toodud valikvastustest selgub, 

et küsitlusele vastanud naiste jaoks on ajatee-

nistus eelkõige lähtepunktiks tegevteenistusse 

astumiseks ja kaitseväelise karjääri tegemiseks, 

aga ka uute teadmiste ja oskuste omandamise 

koht, enese proovilepanek ning ettevalmistus 

teenistuseks reservväelasena. 

5) Kas pooldate kohustuslikku ajateenistust 

naistele? Palun põhjendage. 

Kohustuslikku ajateenistust pooldas kaks 

vastajat. Üks vastaja pakkus, et naistel võiks olla 

võimalus omandada baasteadmised lihtsustatud 

või lühendatud kujul, samuti võimalus spetsi-

aliseeruda tagalateenistuse erialadele. Enamik 

vastajatest oli siiski kohustusliku ajateenistuse 

vastu, viidates nii füüsilistele kui 

emotsionaalsetele raskustele ning meeste ja 

naiste erinevatele rollidele ühiskonnas. Samas 

oli enamik vastajaid ühel meelel, et 



 

  

vabatahtlikuna ajateenistusse minek peaks 

naistele alles jääma. 

Olen kahe käega poolt kohustuslikule ajateenis-

tusele. See teenistus õpetab distsipliini, vaimselt 

tugev olema, sa õpid ennast tundma, ületama 

ning kaitsma. See oleks nii uhke tegelikult, kui 

kõik naised ei loodaks alati meeste peale. See 

tegelikult on muljetavaldav, kui üks noor naine 

on enesekindel, vaimselt tugev ja konserva-

tiivne. 

Ei. Igaühel on omad rollid elus. Taolisel kujul, 

nagu see hetkel üles ehitatud on, ei sobi see 

igaühele (sh ka meestele). Mõistlik on pakkuda 

selle võimalust aga tõelistele huvilistele ning 

panustada pigem noorte teadlikkuse suuren-

damisele (nt riigikaitse õpetuste, noorkot-

kaste/kodutütarde vms kaudu). 

Ei poolda, kuna nägin ja veendusin, et enamik 

naisi ei ole võimelised meestega samas füüsilis-

es võimekuses kaasa tegema. Naised kas 

tõmbavad alla terve üksuse võimekuse või lõhu-

vad end; vaid väike osa naistest, kes reaalselt on 

ka juba varem treenitud ning motiveeritud, 

suudab olla üksuse täisväärtusliku liikmena. 

(Teenisin koos kahe naisega. Esimene 

naiskaasvõitleja tõmbas kogu oma üksuse moti-

vatsiooni alla nõnda, et poisid käisid lausa 

meiega rääkimas, et me tolle naisvõitlejaga 

räägiks, et ta ära läheks. Tollel naisvõitlejal 

puudus nii füüsiline ettevalmistus kui ka moti-

vatsioon asju paremuse poole muuta. Teine 

naiskaasvõitleja oleks oma isiksuse poolest väga 

hästi sobinud, ent kahjuks ei tulnud füüsis kaa-

sa, mistõttu rikkus ta enda tervise jäädavalt 

ning ei saa enam panustada isegi KL tegevuses.) 

Minu silmis ainus võimalus naiste üldiseks ko-

hustuslikuks väljaõppeks oleks „kriisiolukorras 

hakkama saamine“. Ilmselt saaks ka mingi 

osaga tagalast tegeleda just naised. 

6) Kas Te tunnetasite meessoost ajateenijate 

poolt negatiivseid hoiakuid naiste osalemise 

suhtes ajateenistuses?  

Jooniselt 15 selgub, et 22 naisest 10 (45,5%) 

olid tunnetanud meessoost ajateenijate poolt 

negatiivseid hoiakuid aeg-ajalt, üheksa vastas, 

et suhtumine oli pigem positiivne ja kaks 

vastajat polnud negatiivsust tunnetanud. Üks 

naine tõdes, et tunnetas halvustavat suhtumist 

kogu aeg. 

7) Kas tunnetasite juhtkonna või instruktorite 

poolt negatiivseid hoiakuid naiste osalemise 

suhtes ajateenistuses? 

Jooniselt 15 selgub, et üheksa naist (40,9%) 

tunnetasid negatiivseid hoiakuid aeg-ajalt, kuus 

naist tunnetasid pigem positiivset suhtumist, 

kolm naist tunnetasid juhtkonna või in-

struktorite poolt negatiivset suhtumist kogu aeg 

ja neli mitte kunagi. 

8) Kas Te olete tunnetanud negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes ajateenis-

tuses väljaspool Kaitseväge? 

Jooniselt 15 on näha, et pooled küsitletutest (11 

naist) on tunnetanud negatiivset suhtumist 

väljastpoolt organisatsiooni aeg-ajalt, ülejäänud 

pole kas seda kunagi tunnetanud või on 

kogenud pigem positiivset suhtumist. 

9) Kas Te tunnetasite naiste poolt negatiivseid 

hoiakuid naiste osalemise suhtes ajateenis-

tuses? 

Naiste poolt on negatiivseid hoiakuid tunneta-

nud kuus naist, nendest üks ajateenistuse al-

guses, ülejäänud 16 naist pole tunnetanud seda 

kunagi või on hoiak olnud pigem positiivne. 

10) Kas Te tundsite ajateenistuses olles sek-

suaalset ahistamist (sh sellesisulisi märku-

si)? 

22 naisest koges ahistamist aeg-ajalt üheksa 

(40,9%), üks vastajatest tunnetas seda kogu aeg 

ja 12 mitte kunagi (Joonis 16). 

11) Kas Teil on olnud muid probleeme, mis tu-

lenesid sellest, et olete naine (vorm ei istu 

mugavalt vms)? 

Enamik vastajaid nõustus sellega, et vorm oli 



 

  

Joonis 16: Ahistamine 

suur ega sobitunud kehakujuga ning seetõttu 

ebamugav. Probleeme oli ka hügieeniga metsa-

laagrites (puudusid pesemisvõimalused). 

Vastustest ilmnes ka see, et kui väeosas oli ol-

nud eelnevalt kokkupuuteid naisajateenijatega, 

oli järgmistel naistel juba lihtsam. Samas leiti, et 

need probleemid ei olnud kõige muu kõrval just 

olulisimad ja saadi hakkama.  

Suured riided ja jalanõud, pidime kandma ka 

meeste boksereid. Kogu varustus oli suur, aga 

see on ka väiksemate meeste probleem. 

Taristust tulenevad probleemid ning ülemate 

vähene kogemus naisajateenijatega, ent kõik 

probleemid leidsid kiiresti lahenduse. 

Pigem ei olnud. Väeosas oli ka varem naisi 

teeninud ning minu elementaarsete vajadustega 

osati juba arvestada.  

Mul ei ole ajateenistuse korralduse suhtes mitte 

midagi ette heita. Minu jaoks olid ma-

jutustingimused/hügieenitingimused vms väga 

head ning need kindlasti ei võiks minu meelest 

olla põhjuseks, miks naisajateenijad loobuvad. 

12) Hetkel on tegevteenistuses 10% naisi. Kas 

Teie meelest võiks naisi olla rohkem? Palun 

põhjendage vastust. 

10 naist on vastanud jaatavalt, seitse eitavalt 

ning viis ei oska seisukohta võtta. Enamik eit-

ajaist usub, et naisi on piisavalt ja tulevad na-

gunii need, kes tulla tahavad, ning kunstlikult 

pole vaja osalejate arvu tõsta. Üks vastaja leidis, 

et valitseb üleüldine demotiveeritus. 

Jah. Nagu eelnevalt vastasin, vastan ka praegu 

samamoodi, et naised võiksid teenistusse astu-

da, et ennast ületada nii füüsiliselt kui ka vaim-

selt. 

Võiks olla rohkem, kui inimesed suudaksid 

muuta oma hoiakuid naiste suhtes ja ei üritaks 

neid nii öelda „välja süüa“. Ma usun, et on palju 

naisi, kes sooviksid osaleda riigikaitses, aga 

informatsiooni puudumise tõttu nad seda teha 

ei julge. 

Kindlasti võiks rohkem olla. Naiste mõttemaailm 

on teine ning sellest on kasu otsuste vastu 

võtmisel. 

Jah võiks, sest kui tegevteenistuses on naisi, siis 

suureneb ka naisajateenijate arv, sest enamus 

naisi arvab, et ei saa seal meeste maailmas 

hakkama ning seetõttu ei mind aega teenima. 

Minu kogemuse põhjal on üleüldiselt puudu 

sisemiselt motiveeritud tegevteenistujaid, pole 

vahet, kas need on mehed või naised. 

13) Kas kuulute Kaitseliitu või olete kaalunud 

Kaitseliidu liikmeks astumist? 

22 naisest kuuluvad pooled Kaitseliitu, viis naist 

planeerivad minna, kolm ei kuulu ega ole selle 

peale mõelnud, kolm naist ei kuulu ega planeeri 

minna ka tulevikus (Joonis 17). 

14) Sõduri baaskursust on võimalik läbida ka 

Kaitseliidus. Kui naiste puhul aktsepteer-

itaks Kaitseliidu baasil läbi viidavat sõduri 

baaskursust, kas selline võimalus oleks 

Teile sobivam või eelistaksite siiski ajatee-

nistust Kaitseväes? Palun põhjendage.  

Enamik naisi oli läbinud ka sõduri baaskursuse 

Kaitseliidus, kuid eelistas siiski ajateenistust 



 

  

Joonis 17: Kaitseliitu kuulumine 

Kaitseväes. Üks vastaja ei osanud selles osas 

seiskohta võtta.  

Ajateenistus Kaitseväes ning seal sõduri baas-

kursuse läbimine on minu arvates ainus aktsep-

teeritav võimalus. Kaitseliit on oma olemuselt 

oluliselt vabam kui ajateenistus, mille tõttu ei 

pruugi anda Kaitseväest nii adekvaatset ülevaa-

det. 

Mina läbisin mõlemad. Kõige mõistlikum ongi 

alguses läbida Kaitseliidus SBK, kuna siis saab 

tunda, mis tunne see on ja olla kindel, et aja-

teenistus on ikka õige koht. Ka ajateenistuses on 

nii lihtsam, kui korra juba teemad läbitud on. 

Eelistan ajateenistust Kaitseväes. Kaitseväes 

ajateenistuse ajal saad sa põhjalikuma baaskur-

suse kui seda Kaitseliidus iga nädalavahetus. 

Sõduri baaskursus Kaitseväes ei anna ainult 

teadmisi, vaid ka arendab meeskonna tööd ja 

meeskonnas distsipliini. 

Käesoleva uurimuse raames tegevteenistujaid 

ei küsitletud, see on planeeritud läbi viia 

järgmise etapina.   

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja 

sotsiaaluuringute instituudis 2014. aastal 

magistritööd kaitsnud Kärt Pärteli uurimus 

näitas, et mees- ja naiskaitseväelasi ei kohelda 

kaitseväes võrdsetena.5 Kaitseväelased 

põhjendasid seda enamasti naiste ja meeste 

                                                           
5 Kärt Pärtel „Kaitseväes ei ole naised ja mehed võrdsed“, Tallinna 
Ülikool, 2015, ref. Maaleht 
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaitsevaes-ei-ole-
mehed-ja-naised-vordsed?id=71354377  

füüsilise võimekuse erinevusega. Kümme 

intervjueeritavat, viis naist ja viis meest, olid 

elukutselised kaitseväelased, kes on osalenud 

vähemalt ühel rahutagamis- või 

rahuvalvemissioonil. Magistritöö kujutas endast 

kvalitatiivuuringut, mille tulemusi ei saa 

üldistada, kuid uurimismeetod – 

poolstruktureeritud intervjuud ja 

osalusvaatlused – annab väga hea sissevaate 

soolist aspekti käsitlevasse uurimusse.  

Magistritöö põhjal võib öelda, et Eesti 

kaitseväelased hindavad traditsioonilisi 

soorolle, mille kohaselt naise roll ühiskonnas on 

hoolitseda pere ja laste eest ning pereelus 

hoida soostereotüüpidele omaseid väärtusi 

nagu hoolivus, kaastundlikkus, emotsionaalsus. 

Samal ajal kui militaarorganisatsioon, kuhu 

paljud naised soovivad siseneda, hindab 

selliseid omadusi nagu füüsiline tugevus, 

ratsionaalsus, mitte-emotsionaalsus, julgus. 

Lähtuvalt sellest ei nähta naisi jalaväe 

koosseisus, rivi ees ülemana juhtimas ja 

meestega metsas ringi jooksmas, vaid täitmas 

peamiselt toetusüksuste ameteid, mis on 

seotud administratiivtööga, meditsiiniga või 

logistikaga. Mees on domineerivam ja rohkem 

mõjuvam sugu sõjaväes, sest sõjavägi on 

peamise osa oma ajaloost olnud meestekeskne 

ja tugevdab siiani ettekujutust sõdurist kui 

maskuliinsest isikust. 

Kärt Pärtel tõdeb oma uurimuses, et naise 

sobimatust sõjaväkke ei häbene mehed naistele 

välja ütlemast ning see on otsene märk naisele, 

et kui ta soovib sõjaväkke edasi jääda, siis tuleb 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaitsevaes-ei-ole-mehed-ja-naised-vordsed?id=71354377
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaitsevaes-ei-ole-mehed-ja-naised-vordsed?id=71354377


 

  

tal pingutada rohkem ning olla motiveeritum 

kui meessoost isik.  

Minul oli jaoülem, kes alguses lausa vihkas naisi 

kaitseväes. Ta pani mind igatpidi proovile, et 

ma lihtsalt ära kukuks, et ma ei saaks 

missioonile. Seepärast ma siis püüdsin meeletult 

ja tegin alati rohkem kui mehed ja olin alati 

esimesena valmis midagi tegema. Siis ta hiljem 

missioonil ütles, et ta ausalt ütles, et ta püüdis 

minust lahti saada alguses.  

Pärtel toob oma töös välja missioonidel 

osalemise olulisuse kaitseväelase 

karjääriredelis, tsiteerides kaitseväelaste 

intervjuusid, kus nad tunnistavad, et neil 

isiklikult ei ole olnud lihtne missioonile saada.  

Ma tahtsin midagi uut ja siis oli võimalus. Mind 

tõmbas juba tegelikult see, et mul oli sinna nii 

raske saada, et naisi üldse ei taheta võtta. Kui 

ma lõpuks oma avalduse ära tegin, siis mulle 

seati eripiirangud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Käesoleva uurimuse tulemused näitavad, et 

militaarvaldkonda sisenemise motivatsioonite-

gureid võib olla mitmesuguseid, kuid sagedami-

ni tuuakse välja kodumaa-armastus ja tahe pa-

nustada riigikaitsesse, samuti sügavam huvi 

militaarvaldkonna vastu ning enesearengu või-

malused. Olulist rolli omavad seejuures pere-

kond (perekondlikud traditsioonid ja eeskujud, 

lähedaste toetus), kool (riigikaitseõpetuse tun-

nid), sõbrad (sõpruskond), kogemus noorteor-

ganisatsioonidest (Kodutütred, Kaitseliidu noor-

liikmed). Vaid mõnel juhul ei osatud öelda, mil-

lest huvi tekkis, või tõdeti, et tuldi lihtsalt 

uudishimust. KVÜÕA kursuslase Jane Reiljani 

lõputöö kinnitas samuti, et ajateenistusse tul-

lakse siis, kui ollakse varem militaarvaldkonnaga 

kokku puutunud, olgu selleks siis Kaitseliidu, 

Kodutütarde organisatsiooni, riigikaitseõpetuse 

või perekonnaliikmete kaudu, organisatsioonist 

ollakse mõneti juba teadlik ning seetõttu oma-

takse Kaitseväe suhtes teatud ootusi.6  

Vabatahtlikult ajateenistusse tulijad tõid välja 

soovi arendada ennast kaitseväe valdkonnas 

ning teha professionaalset karjääri. Selline tu-

lemus on võrreldav Norra uuringuga, kus naiste 

motivatsiooniks ajateenistusse sisenemisel on 

eelkõige soov teha kaitseväelist karjääri; noor-

meestele on ajateenistus pigem aja mahavõt-

mise ja edasiste plaanide seadmise aeg.7  

Eeskujude olemasolu, lähedaste toetus ning 

eelnevad teadmised ja kogemused militaarvald-

konnast olid sageli eelduseks ajateenistusse 

mineku otsuse langetamisel. Seega on oluline 

osa teavitustööl, seda eriti noorte hulgas. Posi-

tiivse kuvandi loomise heaks eeskujuks on siin-

kohal Norra, kus, julgustamaks naisi valima mili-

taarkarjääri, on avalikkuse ees esinenud nais-

                                                           
6 Jane Reiljan „Naiste ajateenistusest väljalangemise põhjused 
2014.-2015. aasta naisajateenijate näitel“, lõputöö, KVÜÕA 2106 
7 NATO töögrupi “Naiste integratsioon maaväe lahingüksustes” 
materjalid 

kaitseminister ning sotsiaalmeediast leiab aja-

teenistust ning naiste treeninglaagreid ja edasisi 

karjäärivõimalusi kajastavaid klippe. Et tõsta 

teadlikkust noorte hulgas, võiks kaaluda riigi-

kaitseõpetuse kohustuslikuks muutmist kooli-

des.  

Samas ei tohi unustada, et naiste värbamine 

ajateenistusse – ja naisajateenijate arvu suu-

rendamine – on küll oluline, kuid veelgi olulisem 

on see, et ootused, mis neil infokogumise käi-

gus organisatsioonist ja valdkonnast tekivad, 

oleks vastavuses tegelikkusega ning et lubadusi 

ka täidetaks. Kuna ajateenistusse tulek on nais-

tele vabatahtlik, siis ka otsus selle katkestami-

seks võib toimuda kergekäelisemalt kui mees-

tel. Inimeste informeerimine, motiveerimine ja 

võimalusel nende soovidega arvestamine (dia-

loog) on oluline kogu karjääri vältel, see vähen-

dab väljalangemist. Näiteks hetkel töölepinguli-

ses suhtes olev ajateenistuse läbinud naine 

tõdes, et teavet ja võimalusi, kuidas kaitseväes 

karjääri teha, võiks olla rohkem, sealhulgas or-

ganisatsioonis endas.  

Võiks rohkem olla informatsiooni võimalike 

karjäärivõimaluste kohta KVs,  praegu tundub 

mulle, et peamine (ja ega ma ei tea, võibolla see 

ongi ainuke) võimalus on kaitseväe karjääri 

teha, astudes KVÜÕAsse, seal 3 a ära olla ja 

ajateenijate karjatamisel praktikat koguda […] 

Kui inimesed teaksid rohkem pakutavatest või-

malustest tulevikus Kaitseväes edasi töötada, 

oldaks ka ajateenistuse vältel motiveeritumad 

ja ehk ei antaks nii kergelt alla, vaid pigem ta-

hetaks end näidata võimalikult heast küljest ja 

anda endast parim. 

Küsitlusest ilmnes, et ajateenistusse mineku 

mõttest loobumisel viidati sageli terviseprob-

leemidele ja füüsilisele mittevalmisolekule ning 

peljati, et ei saada hakkama. Ka Jane Reiljani 

lõputöö tõi välja sarnase tulemuse – väljalan-

gemine tekkis ennekõike füüsiliste ja vaimsete 



 

  

pingete tõttu.8 Samas tuleb Reiljani uurimusest 

välja asjaolu, kus „ühele neiule oli teenistuses 

hoopis raskeimaks katsumuseks teiste järgi 

ootamine, sest üldjuhul saadi hoog sisse ja 

oodates nõrgemaid tuli alatihti end tagasi hoi-

da“. Näiteid, kus naised saavad võrdselt mees-

tega hakkama, leiab mitmest allikast, sealhulgas 

Kaitseväe 2105. aasta aastaraamatust.  

 Eriti motiveeris see, kui meie, tagalakompanii 

ainus jagu, kõndisime mööda kõikidest jalaväe-

kompanii jagudest.9 

Need faktid näitavad, et kuigi naisi peetakse 

meestest üldjuhul füüsiliselt nõrgemateks, on 

olemas ka erandeid. 

Kui Kaitseväge võrrelda Kaitseliiduga, siis üheks 

põhjuseks, miks Kaitseliidus on naiste osaluse 

protsent kaks korda suurem kui Kaitseväes, on 

asjaolu, et läbi Naiskodukaitse liikmesuse on 

naiskodukaitsjatel võimalus valida „pehme-

maid“ alasid, mis ei nõua nii suurt füüsilist pin-

gutust (tagala- ja staabitöö, meditsiin). Näiteks 

kui kaitseliitlaste kohustuste hulka kuulub sõdu-

ri baaskursuse läbimine, siis naiskodukaitsjad 

võivad seda teha soovi korral.  

Samas tuleb silmas pidada, et ka noormeeste 

hulgas on ajateenistuse katkestajaid ligikaudu 

veerand alustajatest, enamus neist langeb välja 

ajateenistuse esimeses kolmandikus eelkõige 

füüsiliste probleemide tõttu. Ühest küljest ongi 

ajateenijate koormus suur (50km rännak 40kg 

varustusega), teisest küljest ilmnevad kaitse-

väkke tulles terviseprobleemid, millest varem 

puudus teadmine või millega on keeruline toi-

me tulla.  

Ajateenistuse katkestasin tervislikel põhjustel. 

Juba mitu kuud olid mul probleemid maoga. 

Hoobi andis see, kui mind metsast ära viidi ja 

hiljem haiglasse, kuna oksendasin verd. Metsa-

laagrites olime peamiselt kuivtoidu peal, lisaks 

ei saanud tihti pikalt süüa, antud toit tekitas 

                                                           
8 Jane Reiljan „Naiste ajateenistusest väljalangemise põhjused 
2014.-2015. aasta naisajateenijate näitel“, lõputöö, KVÜÕA, 2106 
9 Kristel Leola „Ajateenistuses on kõik võrdsed“ ehk tütarlapse 
meenutused ajateenistusest, Aastaraamat 2015, Eesti Kaitsevägi 

kõrvetisi ja toidu tagasivoolu. Lisaks ei tulnud ka 

pataljonis olev arst mulle vastu, kui soovisin 

sööklale esitada avalduse kohati eritoidu mää-

ramiseks. Oleksin soovinud rohkem puu- ja juur-

vilju, piimatooteid ja rohkem keedetud, mitte 

praetud toite. Sööklatädid ise olid nõus, kuid kui 

see info jõudis laatsa, öeldi mulle sealtpoolt, et 

mul on toitumishäire ja see kõik on mu peas 

kinni. Kuulda ei võetud ka seda, et probleemid 

maoga hakkasid mul algklassides ja sellest ajast 

alates olen pidanud aastas paar korda oma 

toidulauda piirama ja teatud ravimeid võtma. 

Pataljoni arst ütles, et see on täielikult KAKi10 

teema ja meie ei ole kohustatud kellegi püsiravi 

kinni maksma, soovi korral tuleb need ravimid 

mul endal soetada, mida ma ka tegin. Pärast 

mitmetel uuringutel käimist ning eriarstiga kon-

sulteerides andsin lõpuks alla ja kui pataljoni 

arst mind kolmandat korda KAKi saata tahtis, 

olin nõus. 

2014. aastal Eestis läbi viidud ajateenijate üld-

füüsilise võimekuse uuringust selgub, et kehali-

se võimekuse võtmeteguriks on küll eelnev 

sportlik kogemus, kuid samas on leidnud kinni-

tust fakt, et SBK jooksul ajateenijate sooritus-

võimekus paraneb oluliselt (10%–30% algtase-

mest).11 Lisaks teadmisele, et füüsiline vorm 

kursuse lõpuks on paranenud, tuleks naiste 

puhul arvestada, et erinevalt meestest vajavad 

nad pikemat treeningperioodi, alustamist väik-

semate koormustega ja pisut erinevamaid tree-

ningprogramme (naised vajavad treeningut 

rohkem ülakehale, mehed alakehale). Seda 

kinnitab ka Norra kogemus, kus integratsiooni-

ga on tegeletud süstemaatiliselt juba aastaid ja 

naiste osalus kaitseväes on tänaseks ületanud 

30%. 

Füüsiliste nõuete normatiivide kehtestamisel ja 

järgimisel tuleks silmas pidada asjaolu, et täna-

päeva hübriidsõja tingimustes, kus konfliktolu-

korrad ei jäta tõenäoliselt puutumata kedagi 

                                                           
10 KAK – Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon 
11 Leila Oja, Heino Märks, Meelis Stamm „Ajateenijate üldfüüsiline 
võimekus“, Riigikaitse inimvara arendamine: võimalused ja välja-
kutsed, artiklikogumik, Strateegilise jätkusuutlikkuse kompetent-
sikeskus, 2016 



 

  

elanikkonnast ning olukordi ei lahendata pelgalt 

traditsiooniliselt meestele omistatud füüsilise 

jõu ja agressiooniaktidega, tuleks mõelda füüsi-

liste testide normatiivide raskusastmetele ja 

mõttekusele. On mitmed ametikohti, mis ei vaja 

väga head füüsilist vormi, kuid peavad samuti 

olema täidetud. Heaks näiteks on Suurbritannia, 

kus täna tegeletakse uute füüsiliste standardite 

disainimisega maaväeüksustes, mis lähtuksid 

eelkõige inimese sobivusest ametikohale 

(person-job fit), tõstaksid operatsioonilist efek-

tiivsust ja vähendaksid vigastuste teket.12  

Osa naisi kurdab, et lisaks sellele, et teenistus 

on füüsiliselt raske, on see seda ka vaimselt. 

Sageli ei ole kellegagi oma muredest rääkida, 

samuti ei olda teadlikud või ei taheta pöörduda 

väeosa kaplani või psühholoogi poole. Vahel 

puudub moraalne toetus (või on koguni vastu-

seis) kodustelt. Ja nii võib juhtuda, et kuna aja-

teenistus on vabatahtlik, naised loobuvad ja 

katkestavad kergekäelisemalt kui võiks. Üheks 

lahenduseks võiks siin välja pakkuda interneti-

põhise foorumikeskkonna loomise, kus naisaja-

teenijad omavahel suhelda saaksid. Samuti 

võiks olla väljaspool väeosa erapooletu usaldus-

isik, kelle poole pöörduda võiks, vajadusel ano-

nüümselt. 

Hetkel võetakse Eestis naisi ajateenistusse ai-

nult neisse väeosadesse, kus on loodud naistele 

eraldi olmeruumid. Osades  väeosades elavad 

naised eraldi tubades, mõnes on nad meestega 

koos. Nagu uurimusest järeldub, ei ole naistel 

meestega ühise majutusruumi jagamine prob-

leem, pigem vastupidi: selleks, et olla ühises 

infoväljas, eelistatakse jagada ühte tuba, seda 

siiski õhukese seinaga eraldatult. Välilaagri tin-

gimustes eristamist ei ole, jaotelkides ööbivad 

sõdurid enamasti koos. Ka Norras paigutatakse 

                                                           
12 NATO töögrupi “Naiste integratsioon maaväe lahingüksustes” 
materjalid 

naised meestega ühte tuppa, mis vastupidiselt 

eraldatusele tekitavad ühtse pere, üksteise 

toetamise ja kooskasvamise õhustiku.13   

Hetkel antakse ajateenijatele ja kaitseliitlastele 

laost vorme välja meeste kehakuju arvestavate 

standardsuurustena, mistõttu kurdavad naised 

vormi mittesobivuse üle: need on liiga suured 

ning ei sobitu naiste kehavormidega. Pikka aega 

rasketes välitingimustes olles on oluline, et 

vorm ei sooniks ega hõõruks, seega tuleks 

mõelda naiste kehakujule sobivate vormide 

tootmisele või võimaldada naistele individuaal-

õmblusteenust.  

Hügieeni teema tõstatub eelkõige välitingimus-

tes metsalaagrites ja õppustel viibides, kus 

puuduvad korralikud pesemisvõimalused ja 

privaatruumid. Hügieeni järgimine on põletike 

vältimiseks just naiste seisukohast äärmiselt 

oluline (nt põiepõletiku ärahoidmiseks ning 

menstruatsiooni ajal). Sellega tuleks õppustel 

olles arvestada ning eraldi kohad koos pesemis-

võimalustega naiste jaoks luua (enamasti seda 

ka tehakse, kuid mitte alati). Kanada kogemus-

tele tuginedes võiks naistele anda kaasa info-

voldikud, mis kirjeldavad soovitusi toimetule-

kuks metsalaagrites.14 

22-st ajateenistuse läbinud naisest tunnetas 

seksuaalset ahistamist, sealhulgas sellesisulisi 

märkusi, kümme naist: üheksa naist aeg-ajalt ja 

üks kogu teenistuse ajal. Ajateenistuse katkes-

tajate hulgas kolm naist tunnetasid ahistamist 

aeg-ajalt, ülejäänud kaheksa mitte kunagi. Ka 

10,8% naiskodukaitsjaid ja -kaitseliitlasi tõde-

vad, et on seksuaalset ahistamist kogenud. An-

tud küsimuse puhul tuleb arvestada, et sek-

suaalse ahistamise mõiste ei olnud küsimustikus 

lahti seletatud, seega võib seda mõista erine-

valt, samuti on ahistamise tunnetamine indivi-

                                                           
13 Näide naiste ajateenistuse kajastamisest Norras: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ue-EsVSDiGQ 
14 The Army Lessons Learned Centre, Dispatches; Lessons Learned 
for Soldiers, Lessons Learned Leadership in a Mixed Gender 
Environment, Vol 5, No 2, September 1998 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue-EsVSDiGQ


 

  

duaalne. Samas näitab jaatavate vastuste arv, 

et probleem on olemas ja sellega tuleb tegele-

da. Konkreetse sõnumi edastamine igasuguse 

ahistamise mittetolereerimise kohta on suuresti 

juhtkonna pädevuses ja vastutusalas. Naised 

peaksid teadma, kuidas ahistamisjuhtumite 

korral käituda ja kelle poole pöörduda – osa 

uurimusi toob välja asjaolu, et harvad pole ju-

hused, kus ahistamisjuhtumid pannakse toime 

just vahetute juhtide poolt.15   

Mis puudutab hoiakuid naiste osalemise suhtes 

militaarorganisatsioonides, siis käesoleva uuri-

muse tulemused näitavad, et nii ajateenistuse 

lõpetanute kui ka katkestanute uurimisgrupis 

enam-vähem pooled naised on kogenud posi-

tiivset ja pooled negatiivset suhtumist. Näiteks 

22-st ajateenistuse läbinud naisest 10 olid 

meessoost ajateenijate poolt tunnetanud nega-

tiivseid hoiakuid aeg-ajalt ning üks kogu aeg, 

samal ajal kui instruktorite või juhtkonna poolt 

oli see arv isegi suurem: üheksa naist tunnetas 

negatiivseid hoiakuid aeg-ajalt, kolm aga kogu 

teenistuse vältel.  

Võrreldes Kaitseväega on Kaitseliidus positiivset 

suhtumist naiste osalemise suhtes militaartege-

vustes rohkem, seda nii meessoost kaasvõitleja-

te kui instruktorite ja juhtkonna hulgas (nega-

tiivsust on tunnetanud umbes veerand vastaja-

test). Samas naisajateenijatega võrreldes on 

Kaitseliidus neid naiskodukaitsjaid ja -

kaitseliitlasi oluliselt rohkem, kes on negatiiv-

seid hoiakuid tunnetanud just sookaaslaste 

poolt (42,5% vastanutest), enamasti tulenevad 

need hoiakud väljastpoolt organisatsiooni 

(75,8%).  

Negatiivsed hoiakud peituvad sageli stereo-

tüüpsest mõtlemisest tingitud käitumismallides, 

mistõttu naised, soovides end realiseerida sõja-

väelises organisatsioonis, tunnetavad meeskol-

lektiivi survet naiste „mittesobivusele“ militaar-

                                                           
15 NATO töögrupi “Naiste integratsioon maaväe lahingüksustes” 
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tegevusteks. Kärt Pärteli magistritöö näitas, et 

nii mees- kui naiskaitseväelased väärtustavad 

täna endiselt traditsioonilist peremudelit, kus 

pere eest hoolitsemist peetakse enamasti nais-

te tööks. Ja isegi kui naised valivad töökohaks 

kaitseväelise struktuuriüksuse, siis surutakse 

nad (osaliselt vabatahtlikult) selles organisat-

sioonis raamidesse, mis rõhutavad seda, et 

naised on füüsiliselt nõrgemad ning nende üles-

andeks on kaitseväes toetada rasket (füüsilist) 

tööd tegevaid mehi. Seega toimib traditsioonili-

ne sugudevaheline ülesannete jaotus ka kaitse-

väelises struktuuris, kus naiste rolliks peetakse 

meeste toetamist toetusüksustes ja administra-

tiivsel poolel. 16 

Tõdemus, et naistel on enese tõestamine Kait-

seliidus keerulisem kui Naiskodukaitses, ilmneb 

ka mõnes käesoleva uurimuse selgituses: nai-

sed, kes kaitseliitlase staatuse asemel naisko-

dukaitsja oma valisid, põhjendasid seda asja-

oluga, et juhina on võimalik ennast realiseerida 

ja sobivamaid tegevusalasid valida just naisko-

dukaitsjana: Naiskodukaitse on demokraatlikum 

ning seal puuduvad auastmed.  

Heaks võrdluseks siinkohal on Ukraina naisor-

ganisatsioon (Українська жіноча варта17), 

mille tekkimise peamiseks põhjuseks oli naiste 

aktiivsuse hüppeline tõus kriisisituatsiooni puh-

kedes riigis (Maidani sündmused). Kuna Ukraina 

sõjaväeline struktuur piirab naistele ettenähtud 

ametikohti (traditsiooniliselt on naistele meedi-

ku- või kokakohad ning logistikaerialad), siis oli 

lihtsam luua kodanikualgatuse korras vabataht-

likke naisi ühendav ja vabatahtlikel spetsialisee-

rumisvalikutel põhinev ning vajalikku väljaõpet 

korraldav organisatsioon.  

Seda, et naistele ei võimaldata võrdseid võima-

lusi meessoost ajateenijatega, võib lugeda ka 

Eesti Kaitseväe aastaraamatust 2015. 

                                                           
16 Kärt Pärtel „Mees- ja naiskaitseväelaste hoiakud seoses naiste 
ja meeste rollidega ühiskonnas ning kaitseväes kui totaalses 
institutsioonis“, magistritöö, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituut, 2014. 
17 http://uzv.org.ua/en/  

http://uzv.org.ua/en/


 

  

Samas, kui enamikele meestele antakse võima-

lus soovi avaldada, millises allüksuses nad oma 

teenistuse mööda saata soovivad, siis naistega 

päris nii ei ole. Esimesel päeval avaldasin soovi 

minna jalaväkke. Vastus oli aga lühike: „Ei, nai-

sed pääsevad ainult tagalasse!“18 

2016. aastal ajateenistusse läinud neiu tõdeb 

oma blogis eelarvamustest tulenevaid hoiakuid. 

Üks üldisi tähelepanekuid on see, et teoreetili-

selt on kõik võrdsed, nii mehed kui naised. Kuid 

reaalsuses see päris nii ei ole. Naistesse suhtu-

takse ikka eelarvamustega, mida nad ikka suu-

davad. 

Mulle meeldiks, kui kõiki võetaks täiesti võrd-

selt. Naised on suutelised päris palju ära tege-

ma, kui neil vaid lastakse. Me jõuame raskusi 

tõsta ja raskeid asju teha küll. Vajame selleks 

lihtsalt võimalust. 

Ma ei väida, et kõik naised on sellised teotahte-

lised, aga need kes on, neil peaks olema ka või-

malus end tõestada. Juba eos ei pea naisi maha 

tegema. 19 

NATO töögrupi „Naiste integratsioon maaväe 

lahingüksustes” liikmed nendivad tänaseks, et 

suurim takistus naiste integreerumisele ei ole 

mitte füüsilised standardid või naiste emotsio-

naalne valmidus, vaid hoiakud naiste osalemise 

suhtes militaartegevustes. Kriitilise massi teoo-

ria kohaselt võiks naiste osakaal organisatsioo-

nis ulatuda 20–30%-ni, täna on see enamikus 

riikides väiksem ning seega ka naiste hääl vä-

hem kuuldav. Lisaks ütleb Norra kogemus, et 

mida rohkem on meeskaitseväelastel positiiv-

seid kogemusi naiskaitseväelastega (naisalluva-

te ja -ülematega), seda altimad on mehed ka 

edaspidi tegema koostööd naistega.  

USA erukolonel Karl E. Friedl püstitab hüpotee-

tilise situatsiooni, kus arutletakse meeste integ-

reerimise teemal naistest koosnevasse kaitse-

                                                           
18 Kristel Leola „Ajateenistuses on kõik võrdsed“ ehk tütarlapse 
meenutused ajateenistusest, Aastaraamat 2015, Eesti Kaitsevägi. 
19 Silva Lill “Naised kaitseväes” ajateenija blogi sissekanne 
kolmapäeval, 28. detsembril 2016 http://silvalill.blogspot.com.ee/  

väkke. Lühiajalisem stressitaluvus, kõrgem sü-

damehaiguste risk, riskikäitumine, mõnuaine-

test tingitud probleemid, kalduvus agressiivsu-

sele ja seksuaalse ahistamise temaatika – eru-

koloneli arvates oleks naistel piisavalt argumen-

te meeste mitte lubamiseks kaitseväkke ning ta 

rõhutab, et on aeg lõpetada naiste nõrkade 

kohtade otsimine ning tuleb keskenduda pigem 

parima väljundi saavutamisele nii mees- kui 

naiskaitseväelaste puhul. Ainult nii on võimalik 

muuta militaarkultuuri ja võtta vastu mitmeke-

sisusest tulenevat kõrgemat efektiivsust.20  

Käesolev uurimus tõi välja, et  enamik naisaja-

teenijatest – nii ajateenistuse lõpetanud kui ka 

katkestajad (kokku 32 naist) – jäid oma otsuse-

ga teenistusse asuda rahule, vaid üks vastaja 

kahetses otsust. Ka nendest naistest pooled, 

kes ajateenistusse avalduse kirjutasid, kuid siiski 

erinevatel põhjustel kohale ei tulnud, sooviksid 

tulevikus seda teha.  

Sisekaitseakadeemias 2016. aastal kadett Erko 

Iljini kaitstud magistritöö  tõi välja, et naiste 

kohustuslikku ajateenistust ei poolda 76% nais-

tudengitest.21  Ka Kaitseväe tegevteenistujate ja 

töölepinguliste hulgas Silva Kiili poolt 2015. 

aastal läbi viidud uuring näitas, et naiste kohus-

tusliku ajateenistuse vastu oli 71% küsitletutest.  

Seega kui kehtestada täna võrdväärselt mees-

tega kohustuslik ajateenistus naistele, toob see 

tõenäoliselt kaasa lisapingeid ühiskonnas. Sa-

mas näitab käesolev uurimus, et kohustuslikku 

ajateenistust pidas naistele vajalikuks 20% nais-

kaitseliitlastest ja naiskodukaitsjatest, Erko Iljini 

magistritöös pidas seda oluliseks 15% naistu-

dengitest ning kaitseväe töötajate hulgas oli 

pooldajate osakaal 21%. Kui siia lisada need, kes 

ei oska täna seisukohta võtta (3% kuni 8%), siis 

võib oletada, et piisava teavitustöö korral võiks 

                                                           
20 Col. Karl E. Friedl, U.S. Army, Retired, “Biases of the Incumbents 
What If We Were Integrating Men into a Women’s Army?”, 
Military Review March-April, 2016 
21 Erko Iljin „Eesti naisüliõpilaste osalemistahe laiapõhjalise riigi-
kaitse teostamiseks“, Sisekaitseakadeemia, 2016 
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vabatahtlikult ajateenistusse tulijaid olla enam-

gi kui 20%. 

Käesolevas uurimuses ühe argumendina, miks 

loobuti kaitseväeteenistusest, tõid naised välja 

asjaolu, et puudub informatsioon selle kohta, 

mis saab perekonnast (lastest) olukorras, kus 

mõlemad abikaasad kutsutakse välja. Täna 

puuduvad selles osas selged regulatsioonid ja 

sõnum ühiskonnale. Tuleb arvestada, et igaühe-

le on olulisimaks prioriteediks ja väärtuseks just 

pere turvalisus. 2015. aastal Silva Kiili poolt läbi 

viidud uurimusest isiklikest väärtustest kui 

motivaatoritest selgus, et need inimesed, nii 

mehed kui naised, kes panustasid militaarstruk-

tuuridesse, hindasid kõrgelt rahvuslikku julge-

olekut: väärtuste prioriseerimisel asetus rahvus-

lik julgeolek kui väärtus teisele ja kolmandale 

kohale, esimesel kohal oli eranditult kõigis 

gruppides perekonna turvalisus.22`23  

                                                           
22 Silva Kiili „Motivatsioon läbi isiklike väärtuste: Eesti Kaitseliit, 
Eesti Kaitsevägi ja Taani Kodukaitse“,  Rahvusvaheline Kaitse-
uuringute Keskus, 2015, 
http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili_-
_Motivatsioon_labi_isiklike_vaartuste.pdf 
23 Silva Kiili “The will to defend and personal values”, International 
Centre for Defence and Security, 2016, 
http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili-
The_Will_to_Defend_and_Personal_Values-2016.pdf  

http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili_-_Motivatsioon_labi_isiklike_vaartuste.pdf
http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili_-_Motivatsioon_labi_isiklike_vaartuste.pdf
http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili-The_Will_to_Defend_and_Personal_Values-2016.pdf
http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/Silva_Kiili-The_Will_to_Defend_and_Personal_Values-2016.pdf


 

  

Käesolev uurimus näitab, et osa naisi on valmis 

aktiivselt panustama kaitseväelistesse tegevus-

tesse, kui selleks on loodud vastavad tingimu-

sed ning hoiakud seda soosivad. Oluline roll 

naiste osakaalu tõstmisel on noorte kasvatami-

sel ja teavitustööl – uurimus näitab selgelt, et 

enamasti tulevad naised ajateenistusse juba 

teatud eelteadmistega kodust ja koolist ning 

kindla kavatsusega teha kaitseväelist karjääri. 

1) Eeskuju on oluline. Tuleks kokku leppida, 

kuhu liigume ja milliseid sõnumeid välja saa-

dame. Täna on riigijuhtide ja poliitikute hul-

gas vastandlikud seisukohad. 

2) Diskussiooni tekitamine organisatsioonide 

(Kaitsevägi, Kaitseliit, Kaitseministeerium) 

juhtkondade tasemel. Võtmeroll positiivsete 

hoiakute edendamisel lasub juhtkonnal ning 

vahetutel ülematel ja instruktoritel. 

3) Analüüsida teiste riikide (eelkõige NATO ja 

selle partnerriikide ning Iisraeli ja Ukraina) 

kogemusi (parimaid praktikaid) naiste kaa-

samisel ja meetmeid osalusprotsendi tõstmi-

sel. 

4) Teavitustöö. Kuvada positiivseid näiteid 

meediakanalites. 

5) Strateegia (Roadmap’i) väljatöötamine: ku-

hu, millal ja kuidas tahame jõuda? 

6) Kommunikatsioonikeskkonna loomine (vee-

bipõhise kommunikatsiooni võimalus naiste-

le anonüümselt suhelda). Kolmandik nais-

test, kes katkestasid ajateenistuse, tunnista-

sid, et neil puudus moraalne toetus lähedas-

te poolt ning nad tundsid ka teenistuses ol-

les ennast üksi. 

7) Programmid KVÜÕA õppekavasse, instrukto-

rite koolitamine. 

8) Kaitseväkke (ja Kaitseliitu) suunduvatele 

naistele teabe ja soovituste jagamine (nt 

voldikud). 

9) Teenistuse alguses võiks olla võimalus kokku 

leppida suund, millele spetsialiseeruda. 

10) Võiks kaaluda eraldi väljaõppevõimalust 

naistele. 

11) Kaaluda sarnaselt teistele NATO riikidele 

gender adviser’i ametikoha loomist Kaitse-

väes. 

12) Komplekteerida  naistemaatikaga tegelev 

töögrupp. 

13) Aktiivsemalt osaleda riigikaitsetundides 

julgustamaks tüdrukuid ajateenistusse tu-

lema. 

14) Koolide lõpuklassides võiks kasutada an-

keetküsitlusi, et selgitada välja kaitseväkke 

sobivad naised. Näiteks Norras, kus pari-

mate sobivate kandidaatide leidmiseks aja-

teenistusse toimub sisuliselt konkurss, on 

välja töötatud ankeet keskkoolilõpetajatele 

selgitamaks välja kaitseväelistele ameti-

kohtadele sobivad kandidaadid (nii füüsili-

selt kui ka sisemiselt motiveeritud ja mo-

raalse valmisolekuga noorte hulgast). 

15) Riigikaitseõpetus võiks olla kohustuslik kõi-

gile koolilastele. 

16) Kaaluda võimalust võimaldada sõjalise 

kõrghariduse omandamine lühema ajaga 

neile, kel juba tsiviilkõrgharidus olemas. 

17) Jätkata uurimusega tegevväelaste (nii mees- 

kui naistegevväelased) hulgas, eelkõige 

keskendudes juhtidele ja instruktoritele, 

kes otseselt puutuvad kokku ajateenistusse 

tulijatega. 

18) Jätkata osalemist naiste integratsiooni käsit-

levas NATO töögrupis. 

19) Edendada riiklikul tasemel kodanikukaitse 
temaatikat (mis saab lastest, kui puhkeb 
kriis?). 



 

 

 

  

 

 

http://www.icds.ee/
file:///C:/Users/Tomas/Desktop/facebook.com/ICDS.Tallinn
file:///C:/Users/Tomas/Desktop/linkedin.com/company/3257237

