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• Erinevalt müüdist on muinasjutt teadlikult 
väljamõeldisele rajatud või 
meelelahutuslik jutustus, mis ei pruugi 
arvesse võtta loogikat, loodusseadusi 
ega kindlat ajaloolist keskkonda.  
(tegevuskoht ja -aeg võivad olla 
imepärased). Muinasjutu taotlus on 
pakkuda kuulajatele fiktsiooni ja 
meelelahutust. 
• Muinasjutu tavaline põhisüžee hõlmab 

nõrga või vaese, aga tubli ja abivalmis 
(kavala) tegelase võitu tugeva või rikka, 
aga halva (rumala) vastase üle.

ELAS KORD…..
Me jutustame oma lugu



+3600 ajateenijat



2/59

Me oleme väga sarnased

• Teie õpetate, meie õpetame
• Teie hindate, meie hindame
• Õppetöö läbi elu 
AGA
• Keegi ei taha, et kaitseväe väljaõpet keegi reaalselt testiks 



STRATKOM ja tema koostisosad



Millest me räägime
• Ajateenistus
• Raha kulutamine
• Uued võimed
• Reservvägi
• Tegevteenistus (Akadeemia)



Eesmärgid
• Kaitsetahe – mobilisatsioon 

peab õnnestuma
• Oleme venelaste vastu igal 

hetkel valmis vastu hakkama
• RÕK ja LÕK – reservväelased 

tulevad õppusele
• Raha on kulutatud hästi
• Eesti on kaitstud
• Meie oleme NATO  



Ühe päeva pressitöö – etekanne KVJ-le
• 03FEB
• KaM pressikonverents, kaitseväge esindas kol Grosberg.
• Luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas kaitseväe välisveebi.
• Luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas venekeelsele meediale Eestis ja Soomes.
• KVPS pressiteade selle kohta, et sõjaväepolitsei koerad said kopterilennu kogemuse.
• ERR (Mirjam Mõttus) tegi intervjuu 2JVBr ülemaga Nursipalu ja 2JVBr vajaduste teemal.
• Postimees (Jaanus Piirsalu) sai vastused UA sõja arengute teemal. 
• ERR raadio (Joakim Klementi) küsis KVPS-ilt kedagi rääkima USA poolt Ukrainale antavast GLSDB- moonast. 

Kolonelleitnant Mäesalu andis intervjuu.
• ERR (Barbara Oja) sai vastused ajateenijate autojuhilubade kompenseerimise arengute kohta.
• Rene Kunda (ERR) on tegemas lugu kaitseväe keskpolügooni ümbruses elavatest inimestest ning sellest, et tegelikult 

pole polügooni läheduses elamises midagi hullu ning inimestel eriti kaebusi ei ole. Intervjuu andis ka 1. jalaväebrigaadi 
CIMIC kpr Oliver Turp.

• Õhuväe pressiteade liitlaste hävitajate madallendudest.
• Postimees (Sergei Svetlov) palus KVPS-il kommenteerida minister Hanno Pevkuri väljaöeldu ajateenistuse pikendamise 

kohta. Selgitasime, et räägime järgmisel nädalal.
• ERR (Mait Ots) sai KVPS-ilt tagasiside, et räägime ajateenistuse pikendamisest uuel nädalal. 



StratKomKe RA struktuur



StratKomKe aastane töömaht
• 4 kahekümne seitsme nädalast meediasõdurite erialakursust 

(kokku ca 30 ajateenijat)
• 300 fotogaleriid 11 000 pildiga
• 200 videolugu
• 700 sotsiaalmeedia postitust
• 6 ajakirja Sõdur
• 12 ajalehte Sõdurileht
• 2 Kaitseväe raamatu toimetamine
• 1 eesti- ja ingliskeelne Kaitseväe aastaraamat
• 100 teavitusmaterjali kujundamine
• 10 meediasuhtluse või audio- ja videokoolitust
• 50 ürituse helivõimenduse tagamine
• Sõdurilehe Facebooki ja YouTube’i haldamine
• Kaitseväe Twitteri ja Instagrami konto haldamine
• Kaitseväe veebilehe mil.ee haldamine
• „Kõikide laste isadepäev“ avaliku ürituse korraldamine



Audio-, video- ja fotogrupp



Võrgumeediagrupp



Kirjastusgrupp



StratKomKe õpetatavad erialad
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Stratkom keskuse struktuur







Seiremeeskond
Seiremeeskond toetab kaitseväe strateegilise 
kommunikatsiooni võimekust läbi meedia-
alase olukorrateadlikkusse alalhoidmise. 
Seiraja-analüütikud koondavad avalikest 
internetiallikatest teavet, mille alusel 
koostatakse analüüse, raporteid ja 
kokkuvõtteid vastavalt tellija vajadustele. 
Samuti antakse sisendeid sõnumite ning 
jutupunktide kujundamiseks 
kaitsevaldkonnaga seonduvatel teemadel.





StratKomKe SA põhiülesanne

• SA StratKomKe põhiülesanne on erinevates
riiklikes ja operatiiv- ning taktikalistes
tegevustes planeerida ja ellu viia ründavaid,
kaitsvaid, võimaldavaid ning stabiliseerivaid
strateegilise kommunikatsiooni operatsioone
vastase tahte lagundamiseks, elanikkonna,
liitlaste ja partnerite kaitsetahte tugevdamiseks,
Kaitseväe manöövrivabaduse hoidmiseks ning
oma sõjalise jõu kordistamiseks.



Sümboolika

Mitmepealine ussikuningas - ühendatud jõud 
Pead - samal ajal toimuv suhtlus oma rahva, 
liitlaste ja ka vastasega 
Kroonid - strateegiline kommunikatsiooni kui 
juhtimisfunktsioon
Keeled - eri keeltes toimuv suhtlemine ja 
kommunikatsioon erinevates meedialiikides: 
pildis, kirjas ja helis
Verev punane taust - Eesti Vabariigi kaitsel 
Vabadussõjas valatud veri





KAITSETAHE: RESERVTEENISTUSE KAMPAANIA

Eesmärk veenda reservväelasi igakordse kutse peale õppekogunemisel osalema ja suurendada 
ühiskonnas mõistmist reservarmee ja sõjalise kaitse vajadusest. 2023 aasta põhieesmärk on, et 67-70% 
kutsututest läbib formeerimisliini. (Lõppeesmärk 2025 80%)

Probleem: usaldus KV vastu on suur, aga reservväe toimepõhimõtte mõistmine ühiskonnas pigem madal. 
Seepärast abikaasadel, tööandjatel, lähedastel raskusi õppekogunemisel osaleja toetamise ja 
motiveerimisega. Tulenevalt välispidisest survest ja enda riigikriitilisest hoiakust on eriti noorematel 
reservväelastel kohati madal motivatsioon kutsele alluda ja õppekogunemisel osalemise vältimiseks 
kasutatakse otsitud põhjuseid ja ei pingutata argitegevuste (kool, töö, pere) eelnevaks korraldamiseks.

Detsembris viidi läbi eeluuring (503 vastajat)(Initiative/ Norstat), et täpsustada, mis on 19-32 aastastel 
meestel (põhisihtrühm) takistuseks õppekogunemisel osalemisel ning kuivõrd toetavad on tööandjad ja 
naised. Lisaks uuriti reservarmee rolli mõistmist.
HINNANG:

Õppekogunemisel osalemist pärssivate mõjuteguritena joonistusid tugevamate teguritena välja kahtleval 
seisukohal olevad elukaaslased ja leigel seisukohal olevad tööandjad.

Reservväelased tajuvad õppekogunemist igapäevaste muude tegevustega konkureeriva ülesandena, mis 
kas sobitub või ei sobitu kalendrisse. Elukaaslased ja tööandjad pigem jätaksid õppekogunemisel 
osalemise reservväelase enda otsustada, kuigi võiksid olla julgustavamad ja suunata.









• Kõige enam usaldavad elanikud endiselt Päästeametit 
(97%), millele järgnevad Politsei- ja Piirivalveamet (83%) 
ning Kaitsevägi (79%). 
• Kõige madalam on Riigikogu (41%) ja Vabariigi Valitsuse 

(51%) usaldusväärsus. o Elanikud usaldavad kohalikku 
omavalitsust (66%) enam kui valitsust (51%). 
• Kohtusüsteemi usaldab 65% elanikest. 
• 2021. aastaga on oluliselt tõusnud Kaitseväe 

72%=>78% ja Kaitseliidu 67%=>74% usaldus, 
statistiliselt oluline tõus Kaitseliidu puhul vaid eestlastel, 
Kaitseväe puhul mõlemas rahvusrühmas: est
83%=86%, muu rahvus 51%=>61%. 
• Eesti kuulumist Euroopa Liitu toetab 79% elanikest ja 

vastu on 15%. 
• NATO-sse kuulumist toetab 80% elanikest ja vastu on 

12%. NATO liitlasvägede kohalolekut Eestis pooldab 
78% elanikest ja vastu on 16%.

NATO ja EL



TÄNA
• https://epl.delfi.ee/artikkel/120140172/juhtkiri-veidi-pikem-

ajateenistus-olgu-aga-sisukas

• https://kuuuurija.postimees.ee/7704511/julm-voi-oige-ei-
huvita-pead-tulema-lisaoppekogunemisele-kutsutakse-mehi-
ja-naisi-otse-vastsundinute-juurest

• https://arvamus.postimees.ee/7707899/juhtkiri-me-arvestame-
sojaohuga-liiga-vahe-ega-pinguta-piisavalt

https://epl.delfi.ee/artikkel/120140172/juhtkiri-veidi-pikem-ajateenistus-olgu-aga-sisukas
https://epl.delfi.ee/artikkel/120140172/juhtkiri-veidi-pikem-ajateenistus-olgu-aga-sisukas
https://kuuuurija.postimees.ee/7704511/julm-voi-oige-ei-huvita-pead-tulema-lisaoppekogunemisele-kutsutakse-mehi-ja-naisi-otse-vastsundinute-juurest
https://kuuuurija.postimees.ee/7704511/julm-voi-oige-ei-huvita-pead-tulema-lisaoppekogunemisele-kutsutakse-mehi-ja-naisi-otse-vastsundinute-juurest
https://kuuuurija.postimees.ee/7704511/julm-voi-oige-ei-huvita-pead-tulema-lisaoppekogunemisele-kutsutakse-mehi-ja-naisi-otse-vastsundinute-juurest
https://arvamus.postimees.ee/7707899/juhtkiri-me-arvestame-sojaohuga-liiga-vahe-ega-pinguta-piisavalt
https://arvamus.postimees.ee/7707899/juhtkiri-me-arvestame-sojaohuga-liiga-vahe-ega-pinguta-piisavalt


Soovitused
• 1. Strateegiline kommunikatsioon on mõtteviis, 

kommunikatsiooni strateegia on orienteerumiskaart –
mõtle, kuidas need ühendada

• 2. Sõnad ja teod peavad ühtima, vaikimine on ka 
kommunikatsioon

• 3. Juhi kõrval asuval toolil peab istuma 
kommunikatsioonivaldkonna esindaja

• 4. Kommunikatsioon ei ole rumaluste (nii tegude kui 
ka sõnade) augulappija

• 5. Juhtide palganumbris peab olema kohustus taluda 
lööke nii enda kui ka organisatsiooni pihta ja peitu ei saa 
pugeda 

• 6. Kommunikatsioonil peab olema selge eesmärk ja 
seda ei saa olla ainult pressiteate väljaandmine 

• 7. Kõik organisatsiooni liikmed on kommunikaatorid


