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Missugune on füüsiline koormus? Tohutut füüsilist

vabatahtlik, võimaldatakse teenistusse astujal
teenistuskoha valikul kaasa rääkida ja tuua välja oma
eelistused. Naistele on avatud kõik väeosad.

Mis saab siis, kui mulle ei meeldi või on liiga
raske? Erinevalt meestest on naistel õigus loobuda

ajateenistusest 90 päeva jooksul peale ajateenistusse
astumist.

NAISED TEGEVTEENISTUSES

Kuhu on võimalik aega teenima minna – kas
saab ise valida? Kuna naiste ajateenistus on

INTERVJUU: RÄÄGIME OMA TÖÖST

koormust, millest räägitakse legende, ei eksisteeri.
Loomulikult on olukordi, kus tuleb proovile panna
oma vastupidavus ja tahtejõud, aga see ei ole midagi
ületamatut. Füüsilistes testides kehtivad naistele ka
meestest erinevad normid.
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ei pea olema mehine. Esiplaanil on väljaõpe ja
meeskonnatöö ning omavahelist läbisaamist
võib võrrelda ühise eesmärgi nimel töötava
spordimeeskonnaga.
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Kas ajateenistusse sobivad ainult väga
mehised naised? Vastupidiselt levinud arvamusele

VÕIMALUSED JA KARJÄÄR

Ajateenistusse asumise eeldus on hea
tervis ning soov panustada enesearengusse
ja Eesti riigi kaitsesse. Teenistus annab
võimaluse omandada väärtuslikke kogemusi
ja oskuseid, mis tulevad kasuks ka edasises
elus. Ajateenistuse läbimine on ka esimene
samm karjääri planeerimisel kaitseväes.

MÜÜDID, KÜSIMUSED JA VASTUSED
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NAIST ON LÄBINUD
AJATEENISTUSE
2020. aasta seisuga on ajateenistuse
läbinud 123 naist. Pärast ajateenistust
jätkab tegevteenistuses ligi 60% naistest.

Kas ajateenistuses tohib end jumestada? Jah,

kuid tagasihoidlikult. Küüne pikkus võib olla 5 mm
üle sõrmeotsa ning küünevärv tagasihoidlik. Kindlasti
tasub kaasa võtta ilmastikuolude eest kaitsev
näokreem.

Kui palju antakse aega hügieenitoiminguteks?

tormama ei pea. Õlgadeni ja pikemaid juukseid
kantakse korrektselt ja tagasihoidlikult kinnitatuna.
Ehete kandmine (v.a abielusõrmus) pole välivormiga
lubatud.

Kuidas päevadega metsas toime tulla?

Abivahendid on samad kui tsiviilis ning lisaks saab
kasutada ühekordseid niiskeid salvrätte või intiimrätte.
Üldiselt on kõik naised alati hakkama saanud ning
sellepärast liigselt muretsema ei pea. Väga valulike
päevade korral saab abi meditsiinikeskusest.
Väeosades on olemas tegevväelasest tugiisik, kelle
poole on võimalik alati sellistes küsimustes pöörduda.

Kuidas saavad naised ajateenistusse asuda?

Omal soovil ajateenistusse asumiseks tuleb
naistel esmalt täita taotlus kaitseväekohustuse
võtmiseks. Seda saab hõlpsasti teha, logides sisse
kaitseväeteenistuse veebi kaitseväeteenistus.ee.
Peale taotluse ärasaatmist vaatab Kaitseressursside
Amet selle üle ning saadab taotlejale kutse arstlikku
komisjoni.
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läbimist tuleb arvestada kaitseväekohustusega
kuni 60. eluaastani, mis tähendab rahuajal
õppekogunemistel osalemist ning sõjaajal
valmisolekut mobilisatsiooniks.
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Mis on kaitseväekohustus? Peale ajateenistuse
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Kas ajateenistuses peab olema lühike soeng
ja tuleb loobuda ehete kandmisest? Juuksurisse
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Päevaplaan sõltub nii väeosast kui ka väljaõppest –
sõduri baaskursuse ajal 10–15 minutit ja hiljem 30
minutit.

NAISED AJATEENISTUSES

on naistel eraldi kasarmutuba ja mõnes jagatakse
tuba meestega, kuid näiteks kappidest vaheseinaga
eraldatult. Pesemisruumid ja tualett on naistele eraldi.
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Millised on olmetingimused väeosades – kas
toad on meestega koos või eraldi? Mõnes väeosas
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KARJÄÄRIVÕIMALUSED
KAITSEVÄES
Pärast ajateenistuse läbimist võib soovi
korral jätkata riigikaitsesse panustamist
vabatahtlikuna Kaitseliidus. Kaitseväes
karjääri jätkamiseks on kaks võimalust:
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1) astuda Kaitseväe Akadeemiasse,
kus kolmeaastase õppekava läbimisel on
võimalik omandada ohvitseri auaste ja
rakenduslik kõrgharidus;
2) alustada kohe tegevteenistust
kaitseväes ning soovi korral asuda hiljem
õppima Kaitseväe Akadeemiasse.

OHVITSERI AUASTE
VÕIMALDAB KANDIDEERIDA
VASTUTUSRIKASTELE
AMETIKOHTADELE.
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Millistel ametikohtadel töötavad naised
tegevteenistuses? Kaitseväes ei ole
ametikohti, kus naiste osalemine oleks
soost tulenevalt piiratud või eelistatud.
Tegevväelastena saavad naised teenida
ja ka teenivad kõikides kaitseväe
struktuuriüksustes.
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NAISED TEGEVTEENISTUSES

2020. aasta seisuga on kaitseväe tegevteenistuses 347 naist. Naised töötavad
kaitseväes erinevatel ametikohtadel õhuväest kuni kaitseväe peastaabini.
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SÄRA STHELLA TOHV
Ajateenistus: 11 kuud
(2019–2020)
Amet: reservist

Auaste: nooremseersant
(luurerühma jaoülem)
Vanus: 20

Kus läbisid ajateenistuse ning mis ajendas sind
ajateenistusse tulema? Mõte ajateenistusse minna

tekkis juba 10. klassis. Julguse viimaseks sammuks
andis võimalus minna teenistusse koos oma klassi
poistega programmis „Klassiga ajateenistusse“.
Asusime ajateenistusse 2019. aasta juulis. Teenisin
Pioneeripataljonis, kus minust sai luurerühma ülem.
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Missugune oli füüsiline koormus ajateenistuses?
Ajateenistuses õpid kindlasti tunnetama oma füüsilisi
ja ka vaimseid piire. Aga tunne, mis valdab raskusi
ületades, on väärt iga villi ja valutavat selga.
Hakkasin umbes neli kuud enne teenistust teadlikult
treenima. Siiski midagi karta ei ole vaja, keegi pole
üliinimene ning ei vaadata viltu, kui mõnikord on
raske.

Kuidas meestega koos elamine ja ajateenimine
välja nägi? Minuga koos oli kokku viis tüdrukut.

Enamusele ei tekitanud probleemi meestega samas
toas elamine ning soovi korral võis oma voodile
kappidest seina ette lükata.

Millised on muljed metsalaagritest? Väljaõpe

metsas on ühtaegu nauditav ja väsitav. Metsas elades
näed looduse ilu ja uni värskes õhus on asendamatu.
Sealjuures on aga tihtipeale väljaõppepäevad pikad
ning uni öiste valvete tõttu katkendlik.

crazy aasta! Täis nuttu ja naeru, adrenaliini, stressi ja
muidugi vägevat madinat metsa vahel. Ajateenistuse
läbinuna olen nüüd palju teadlikum metsaelust, oskan
paremini aega planeerida ja enesedistsipliini järgida.
Samuti on sport väga nakkav.

Mida ütleksid ajateenistuse läbimist kaaluvatele
naistele? Raskused on ületamiseks ja elu elamiseks
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– kui tunne on õige, siis tee seda!

NAISTE KARJÄÄR KAITSEVÄES

Kuidas vaatad tagasi oma ajateenistuse
kogemusele? Tagantjärele vaadates oli see üks
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Hügieeni eest hoolitsemine metsas võib alguses olla
harjumatu – aga kui asi käpas, käib kõik nagu niuhti.
Suured abimehed on niisked salvrätikud, kuivad
sokid ning käte- ja näokreem. Kui veab, tehakse
suurtematel õppustel ka sauna.
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Noormeestele tundus alguses võõras näha naisi
endaga koos tegutsemas – oli küsimusi, miks me siin
oleme. Teenistuse jooksul pidi ennast küll tõestama,
aga sealt tuli ka austus ja sõprus oma üksuses.
Suhtlen mitme teenistuskaaslasega veel praegugi.
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Oli ka võimalus eraldi tuba küsida, kuid keegi seda
ei tahtnud – nii eemaldud oma üksusest ja infovoog
on katkendlik. Samuti ei asenda miski õhtuseid
naljatamisi kaasvõitlejatega.
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MADLI PÄRNIK
Ajateenistus: 11 kuud
(2014–2015)
Amet: nooremstaabiohvitser
õhuväes

Auaste: nooremleitnant
Vanus: 30

Kus läbisid ajateenistuse ja mis ajendas sind
ajateenistusse tulema? Läbisin ajateenistuse

NAISED TEGEVTEENISTUSES
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aastatel 2014–2015 õhutõrjepataljonis ning
ajateenistusse ajendas mind minema eelkõige kindel
soov minna õppima Kaitseväe Akadeemiasse. Tagasi
mõeldes saan aru, et soov ajateenistusse minna
tekkis minus juba varem, enne, kui ma seda endale
päriselt tunnistasin. Pigem jäi alguses julgusest
puudu.

Kuidas meestega koos elamine ja ajateenimine
välja nägi? Oma rühmas olin ainuke, aga meie

väeosas oli veel naisi. Elasin poistega samas
toas ning minu voodi oli kappidega eraldatud.
Pesemisruumid olid tüdrukutel eraldi.

Suhted rühmakaaslastega olid head. Alguses oli
natuke võõrastamist, aga ajaga võeti mind omaks.
Ülemate poolt ei tundnud kordagi erilist või teistsugust
kohtlemist.

Millised on sinu igapäevased tööülesanded
õhuväes? Tänane ametikoht pakub mulle ohtralt

väljakutseid, mille käigus ennast pidevalt täiendada
ja juurde õppida, sh osaleda kodumaistel ja
rahvusvahelistel kursustel ja õppustel.

selleks soovi on, ajateenistuse läbida! Tunduvalt
kehvem variant on pärast kahetseda seda, mis on
tegemata jäänud.
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Mida ütleksid ajateenistuse läbimist kaaluvatele
naistele? Kindlasti soovitan kõigil neidudel, kellel
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Suur osa igapäevastest ülesannetest puudutab uute
õhuväelaste värbamist.

NAISED AJATEENISTUSES

ajateenistust asusin õppima Kaitseväe Akadeemiasse
sõjaväeline juhtimise erialale õhuväes. Mul on olnud
alati huvi nii lennunduse kui ka militaarvaldkonna
vastu, seega oli antud suund ainuõige valik. Tänasele
ametikohale jõudsingi kohe pärast Kaitseväe
Akadeemia lõpetamist.
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Kuidas jõudsid tänasele ametikohale? Pärast

NAISED TEGEVTEENISTUSES
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DAISI ŽELIZKO
Auaste: nooremleitnant
Ajateenistus: 11 kuud
Vanus: 28
(2014–2015)
Amet: nooremstaabiohvitser
mereväes

Kus läbisid ajateenistuse ja mis ajendas sind
ajateenistusse tulema? Asusin ajateenistusse

kohe peale bakalaureuse lõpetamist Tartu Ülikooli
Pärnu kolledžis. Kuna soovisin kindlalt töötada just
kaitsevaldkonnas, tundus loogiline läbida esmalt
ajateenistus. 11 kuud kestva ajateenistuse läbisin
Tapal õhutõrjepataljonis.
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Kuidas meestega koos elamine ja ajateenimine
välja nägi? Alustasin ajateenistust ühes rühmas koos

kahe neiuga. Olime poistega samas magalas, aga
kappidega eraldatult. Meie omavahelised suhted olid
väga head. Minul eelnevad hirmud puudusid, sest
olen loomult hea suhtleja ning konﬂiktivaba inimene,
mistõttu ei tekkinud ka probleeme.

Mida ajateenistuses õppisid ja kogesid?

Ajateenistuse käigus mõistsin, et enne annab alla
vaim kui keha, mille tõttu on äärmiselt oluline tegeleda
oma mõtteviisi seadistamisega. Meeldis, et sain teha
asju, mida tsiviilis tõenäoliselt kunagi ei teeks (nagu
nt erinevad relvaõpped), läbida pikkasid ja raskeid
rännakuid ning elada üleüldiselt hoopis teistsugust n-ö
kommuunielu. Ajateenistus andis mulle enesekindlust,

Peale ajateenistust asusin tööle Eesti Kaitseväe
Värbamiskeskusesse, kus peamisteks ülesanneteks
olid inimeste värbamine kaitseväe üksustele ning
esinemised ajateenistuse teemal. Seal olles oli minu
vastutusalas ühe üksusena ka merevägi, mis kujunes
väga südamelähedaseks. Olles varasemalt läbinud
pataljoni staabiohvitseri kursuse ning omandanud
nooremleitnandi auastme, sain võimaluse asuda
teenistusse mereväe personaliohvitseri ametikohale.

Kuidas oled rahul oma praeguse ametikohaga?

NAISTE KARJÄÄR KAITSEVÄES
NAISED TEGEVTEENISTUSES

läbi põhjus, miks see teekond enda jaoks ette
võtta, et ajateenistuse jooksul oleksid alati olemas
motiveerivad pidepunktid. Hiljem aga pane omandatud
kogemus enda jaoks tööle, sest valdkondi, kus see
kasuks tuleb, on tegelikult lõputult. Ajateenistuse
läbimine võib kujuneda sinu senise elu üheks kõige
meeldejäävamaks ja kihvtimaks kogemuseks!

INTERVJUU: RÄÄGIME OMA TÖÖST

Mida ütleksid ajateenistuse läbimist kaaluvatele
naistele? Minu soovitus on jätkuvalt mõelda hoolikalt
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Olen oma tänase ametikohaga väga rahul ning
tunnen, et saan iga päev teha midagi sellist, mis on
päriselt oluline. Oma töös kohtan endiselt rohkelt
väljakutseid ning sellest tingituna ka arenguvõimalusi.
Tunnen, et olen kaitseväes siiski küllaltki värske ja
õpimomente leidub töös iga päev.

NAISED AJATEENISTUSES

Kuidas jõudsid tänasele ametikohale?
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meeskonnatöö oskuseid ning teadmisi riigikaitsest
ja kaitseväest, tänu millele saan julgelt ka nimetatud
struktuuris töötada.
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PAULIINE NETTAN
Ajateenistus: 8 kuud
(2010–2011)
Amet: Kaitseväe Akadeemia
magistriõppe üliõpilane

Auaste: leitnant
Vanus: 29

Kus läbisid ajateenistuse ja mis ajendas sind
ajateenistusse tulema? Läbisin ajateenistuse

NAISED TEGEVTEENISTUSES
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peale keskkooli lõpetamist, aastatel 2010–2011 Tapal
pioneeripataljonis. Minu jaoks oli ajateenistust justkui
osa haridusteest – soovisin õppima asuda Kaitseväe
Akadeemiasse, kus oli üks vastuvõtu tingimustest
ajateenistuse läbimine.

Missugune oli füüsiline koormus ajateenistuses?
Füüsiline koormus oli alguses võrdlemisi suur.
Korra ehmatas kätekõverduste tegemine, mida tehti
peale iga söögikorda, kuid sellega harjusin ruttu
ning lühikese ajaga läks vorm aina paremaks. Erilisi
ettevalmistusi enne teenistust ei teinud, küll aga
tegelesin kooli ajal ujumisega, mistõttu oli ilmselt
füüsiline vorm loomulikult parem.

Kuidas said metsas hügieeniga hakkama?

Looduses viibimine ei olnud minu jaoks raske, sest

tahtest ja vähem teiste nägemusest. Ajateenistus
on kindlasti kasulik kogemus ka siis, kui ei ole soovi
jätkata tegevteenistuses. Siiski tuleb arvestada, et see
on olulise kohustuse võtmine, mis kestab edasi ka
peale ajateenistust.
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Mida ütleksid ajateenistuse läbimist kaaluvatele
naistele? Juhinduma peaks kõige rohkem enda
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jätkata teenistust kompaniiülemana. Õppustel ja
kursuselt käimine on kaitseväes tavapärane, nii Eestis
kui ka teistes riikides.
Kaitsevägi väärtustab ka enda füüsilist arendamist
ning võimaldab erinevate spordiasutuste kasutamist.
Lisaks, kui soov peaks tekkima, on kaitseväes
teenimise ajal võimalik asuda õppima ka tavaülikooli.
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Milliseid väljakutseid ja arenguvõimalusi see
sulle pakub? Magistriõppe läbimine loob eelduse
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Kaitseväe Akadeemia lõpetamist 2014. aastal
asusin tööle rühmaülemana – rühmaülemad juhivad
uute ajateenijate väljaõpet. Teenisin seal kaks
aastat, misjärel sain kompanii ülema abiks, mil olin
kõigepealt pool aastat Tapal ja teise poole Jõhvis Viru
jalaväepataljonis.
Seejärel teenisin Pioneeripataljoni pioneerikoolis
kursuseülema ametikohal, samal ajal teenisin ka
2018. aastal kuus kuud välisoperatsioonil PõhjaAfganistanis. Olin seal paikneva Eesti kontingendi
esindaja ning töötasin staabis improviseeritud
lõhkeseadeldiste vastase tegevuse valdkonnas.
Ohvitserikarjääri üks loomulik osa on õppimine ning
mul on hea meel, et saan praegu pühendada kaks
aastat enese täiendamisele – õppimisele Kaitseväe
Akadeemia magistriõppes.
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Kuidas jõudsid tänasele ametikohale? Peale
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kasvasin üles väikeses kohas ja olin sellega harjunud.
Üldiselt meeldisid õppused väga, sest tegevused olid
huvitavamad kui kasarmus. Ka hügieeniga oli lihtne,
sest sain häid soovitusi varem ajateenistuses käinud
neidudelt. Küll aga oli minu jaoks täiesti uus asi veeta
pikki päevi väljas, eriti talviste miinuskraadidega.
Aga ei ole midagi ületamatut, tuleb lihtsalt leida omad
nipid!

Ajateenistust tutvustavad
üritused naistele
Ajateenistuse teabepäevad

Iga aasta korraldatakse naistele ajateenistust
tutvustavaid teabepäevi, kus räägitakse kõigest,
mida enne teenistusse minekut on kasulik teada
– alates avalduse esitamisest kuni väljaõppe ja
elamistingimusteni. Samuti jagavad kogemusi
teenistuses käinud ja igapäevaselt kaitseväes
töötavad naised.

Töövarjupäevad

Iga aasta augustis ja oktoobris võimaldatakse
naistel vanuses 15 – 26 minna valitud väeossa 12
või 24 tunniks ajateenistuse töövarjuks, et osa
võtta ajateenija argipäevast ja väljaõppest, näha
elamistingimusi ning kanda sõdurivormi ja -varustust.
Täpsema info teabe- ja töövarjupäevade toimumisaegade ja
registreerimise kohta lisatakse ürituste saabudes Facebooki
lehele Naised riigikaitses. Hakka JÄLGIMA ja hoia meie
tegevustel silma peal!

Kust saab infot karjäärivõimaluste kohta
Kaitseväes?

Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus on valmis sulle
hea meelega jagama kogu infot, mis puudutab
karjäärivõimalusi Kaitseväes.
Kõige lihtsam on minna nende Facebooki lehele
ja kirjutada seal otse sõnumitesse või siis e-posti
aadressile.

						
Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus		

info@vk.ee

Kust saad veel infot
ajateenistuse kohta?

Kaitseressursside
Ameti kodulehelt 		

Kaitseväe kodulehelt

www.kra.ee
www.mil.ee


Tasuta infotelefonilt		

800 2525


E-postilt			 info@kra.ee


Naised Riigikaitses
Kaitseministeerium

Kaitseressursside Amet


Kaitseministeerium		
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KAILI LAANEMETS
Valisime valikainena riigikaitseõpetuse, sest tahtsime
klassiga kogeda midagi uut ning nii saime ka rohkem aega
koos veeta.

ANETTE SIIM
Tekkis huvi selle vastu, mis klassivendasid ees ootab ning
äkki tekib soov ise ka kaitseväkke minna.

MEESTEGA VÕRDNE
VÕIMALUS SEISTA ENDA,
LÄHEDASTE, KODU JA EESTI
TURVALISUSE EEST!

MARJANNE RAUD
KUNA OLIN KA ENNE
AJATEENISTUST FÜÜSILISELT
AKTIIVNE, El VALMISTANUD
SEALNE VÄLJAÕPE MINGEID
RASKUSI.

Hetk Kiili Gümnaasiumi 12. klassi riigikaitselaagrist Reibas Rästik 73.
Foto: Janek Bagirov

Vali riigikaitseõpetuse
valikaine!
Kas sinu koolis on
riigikaitseõpetus?
Riigikaitsetunnid annavad
tarvilikud teadmised Eesti
riigikaitsest, ajateenistusest ja
kaitseväelase elukutsest.

ANDRA UDEKÜLL
OLMETINGIMUSED OLID
HEAD, NAISTELE OLI
ERALDATUD OMA WC JA
PESEMISRUUM.

Põhjalikumad selgitused ja teised intervjuud
tegevteenistuses töötavate naistega leiad:

WWW.NAISEDVORMI.EE

