
Esimene ülesanne 

Küsimused 1−7. Lugege artiklit ja vastake küsimustele (1−7). Tehke märge ✓ sobiva vastuse 

(A, B või C) juures olevasse ruutu. 

Ajateenistuse tulevikust 

Oliver Kund, reporter 

Viimase seitsme aasta uuringud ja statistika 

näitavad, et noorte suhtumises ajateenistusse 

on lõhe suur. Toetus ajateenistusele on kõrge, 

aga valmidus ise osaleda madal. Põhjuseid on 

mitmeid: kevaditi reservi minejaist hindab 65 

protsenti teenistust liiga pikaks ja 

väheintensiivseks, samuti on vastavas vanuses 

noormeeste piisavale koguarvule vaatamata 

tervise poolest ajateenistuseks sobivaid vähe. 

Ajateenistus on kogu Euroopas kadumas, 

olles praeguseks säilinud vaid seitsmes riigis. 

Üksnes kolm neist on Eestiga võrreldavad, sest 

ülejäänutes saadakse piisav hulk ajateenijaid 

kokku vabatahtlikest. Kui me juba aastaid ei 

arvesta kutsealuste ja ajateenijate arvamusega, 

võime ühel hetkel avastada, et oleme 

skeptikutele trumbid kätte mänginud. Suurim 

risk selleks ongi just riikides nagu Eesti, kus 

ajateenistuskohustus on (vähemalt seaduse 

järgi) üldine. 

Näiteks 2004. aastal oli Kreeka 

riigikaitsesüsteem kokkukukkumise äärel, kui 

kaks kolmandikku kutsealustest jättis 

üheksakuulisse teenistusse tulemata. Valitsus 

avastas, et noored mehed olid ostnud ametnikelt 

altkäemaksuga vabastusi, teeselnud 

hullumeelset või lihtsalt vältinud minekut, sest 

seaduses leidus auk. Paanikas parlament võttis 

kõrvalehoidjatelt seadusega ära hulga 

kodanikuõigusi. Mehed saadi jõuga 

kasarmutesse, aga šokk jäi. Miks? Sest 

kreeklaste hinges on aastasadu elanud 

teadmine, et naised sünnitavad ja mehed 

kaitsevad riiki. Vähesed kujutasid ette, et uus 

põlvkond nii häbematult käitub. 

Moraal seisneb selles, et praeguste noorte 

põlvkonna maailmapilti ei sobi mõte, et riik 

võtab noorusest aasta, aga vastu ei anna midagi. 

Uinutav on olnud ka Soome samalaadne 

kujutelm, et kui isad on käinud ajateenistuses, 

lähevad pojad samamoodi. 1990ndatel käis 

Soomes ajateenistuses tõesti 90 protsenti 

meestest, praeguseks on protsent alla 70. 

Põhjanaabrite kiituseks tuleb öelda, et 

sellist olukorda ette aimates panid nad 2010. 

aastal kokku töögrupi. Töögrupp jõudis 

lõppraportis järelduseni: kui soovime 

ajateenistuse süsteemi jätkumist, ei pea 

kaitsejõud pakkuma lisaväärtust mitte ainult 

ühiskonnale, vaid ka kutsealusele. 

Siin jõuamegi Eestini. 20 aastat on 

ajateenistuse küsimuses lähtutud põhimõttest, 

et selle ainus siht on formeerida reservüksusi. 

See, kas kutsealune ka tahab ajateenistusse tulla 

või mitte, ei oma üldse tähtsust. Ajateenistusest 

on saanud dogma ja selle üle ei debateerita, sest 

riigikaitse on liiga riskantne teema. 

Ometi on sellel, mida ajateenistuses tehakse 

või ei tehta, otsene mõju suhtumisele. Kui 

Kirde kaitseringkonna ülem Martin Herem 

juurutas väeosades aastail 2008‒2012 tunnid, 

kus räägiti ajateenijale tema rollist suures 

pildis, vähenes tervise tõttu väljakukkunute arv 

neis enam kui kolmandiku võrra. 

Juhan Kivirähk soovitas kuus aastat tagasi 

riigil peeglisse vaadata, kas kõik vajalikud 

eeldused üldise ajateenistuskohustuse 

realiseerimiseks on loodud. Praegune sõduri 

baaskursuse õppekava pärineb aastast 2003, 

seega tänapäeval õpetame sõdureid samamoodi 

nagu umbes 20 aastat tagasi. Lugesin selle 

dokumendi läbi ─ loenguid, mis räägiks 

ajateenistuse mõttest ja noore mehe rollist Eesti 

iseseisvuse kaitsmisel, seal ette nähtud pole. 

Pall on otsustajate väravas. Kui riigikogu 

on kirjutanud seadustesse 23 alust 

ajateenistuskohustuse edasilükkamiseks, oleks 

hea teha vastukaaluks ka 23 ettepanekut, kuidas 

tõsta noorte jaoks ajateenistuse väärtust. 

Ilma selleta on inimlikult keeruline hukka 

mõista neid, kes leiavad, et saavad elult võtta ja 

Eestile rohkem anda siis, kui nad ajateenimise 

asemel midagi muud teevad. 

arvamus.postimees.ee 

  



1. Mida tähendab väljend „suhtumises ajateenistusse on lõhe suur“? 

 A Eestis on vähe noori, keda vanuse poolest võiks ajateenistusse kutsuda. 

 B Noorte meelest on ajateenistus vajalik, aga nad ise ei soovi seal viibida. 

 C Noored on arvamusel, et ajateenistus peaks olema vabatahtlik. 

 

2. Kuidas reageeriti Kreekas 2004. aastal noorte massilisele armeesse mitteilmumisele? 

 A Muudeti seadusi nii, et noormehed pidid siiski armeesse tulema. 

 B Veendi noormehi, et armeeteenistus on iga mehe aukohus. 

 C Lühendati armeeteenistuse pikkust ja vähendati kutsealuste arvu. 

3. Miks on vähenenud Euroopa noorte soov ajateenistusse minna? 

 A Nende tervis on liiga halb, et suurt kehalist koormust taluda. 

 B Nad lähtuvad sellest, mida vanemad neile soovitavad. 

 C Nad soovivad teha ainult seda, millest otsest kasu saavad. 

4. Miks on Eestis ajateenistuse teemat nii vähe arutatud? 

 A Teema tundub arutamiseks igav. 

 B Teema on arutamiseks liiga ohtlik. 

 C Teema arutamiseks on puudus asjatundjatest. 

5. Mida peaks artikli autori arvates noortele ajateenistusest rääkima? 

 A Neil peaks aitama mõista, kui tähtis on ajateenija roll laiemalt. 

 B Neid peaks kaasama sõduri baasõppekava koostamisse. 

 C Neile peaks õpetama, kuidas läbida ajateenistus liigse stressita. 

 
6. Mida peaks Eesti riik artikli autori arvates tegema? 

 A Näitama noortele, mis kasu nemad ajateenistusest saavad. 

 B Muutma ajateenistust reguleerivad seadused karmimaks. 

 C Võimaldama noortel vajadusel ajateenistuskohust edasi lükata. 

 
7. Mis on artikli sõnum? 

 A Noorte füüsiline sobivus ajateenistusse on paranenud. 

 B Kohustuslik ajateenistus tuleb Eestis kaotada. 

 C Ajateenistuse sisu tuleb muuta tänapäevaseks. 



Lugemistesti vastused 
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