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Mida teeb sõjamuuseum?

• Kogub

• Uurib

• Vahendab

+
• Sõjahauade seadusest 

tulenevad ülesanded ja KV 
kalmistu

• Vabadussõja  Võidusammas

• Väikemuuseumite 
koordineerimine

• Projekti- ja tegevustoetused



Sihtrühmad

1. Lapsed 10. Eestis viibivate liitlaste üksused

2. Pered 11. Turistid

3. Riigikaitseõpetuse õpilased 12. Vabadusvõitluse veteranid

4. Ajateenijaid

5. Tegevväelased

6. Reservväelased

7. Kaitseliitlased

8. Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane

9. Sõjajaloo-huviliste kõige laiem ring



Sõjamuuseumi ülesanne

• Sõjamuuseum tagab Eesti sõjaajaloo kõrgetasemelise uurimise, 
talletamise ja avalikkusele vahendamise ning sõjajaloolise pärandi 
väärtustamise. Sõjamuuseum aitab hoida ühiskonna turvatunnet ning 
suurendada kaitsetahet. 

• Sõjamuuseum toetab Riigikaitse strateegias toodud eesmärkide 
saavutamist, aidates kaasa ühiskonna sidususe ja turvatundega 
seotud ühisväärtuste hoidmisele ja kaitsmisele ning kaitsetahte 
suurendamisele ja julgeolekumõtlemise populariseerimisele.  



Sõjamuuseum toetab 
riigikaitseõpetuse ainekava eesmärke:

• on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus 
vajaduse korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi 
põhimõtetest; 

• mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;

• väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku 
tegevust Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 

• teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid

• tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;

• teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 



• Muuseumikülastus: Ekspositsiooni arendmisel peame silmas 
riigikaitseõpetuse programmi (+ haridusprogrammide sidumine 
riigikaitseõpetuse riikliku õppekavaga)

• Võimalus riigikaitseõpetuse tund läbi viia sõjamuuseumis

• Võimalus sõjamuuseum külla kutsuda/laenata näitust

• Näidislahingud

• Filmiprogrammid igal laupäeval alates 14.10

• MTÜ ESAP: Saaremaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Valga, Jõgeva

Võimalused



Võimalused

• Diginäitused:   http://esm.ee/ekspositsioon/pusiekspositsioon/eesti-
vormi-lugu

• Soomusrong:   

http://esm.ee/ekspositsioon/pusiekspositsioon/eesti-vormi-lugu


Õppematerjalid

• Vabadussõja kaart

• Esimese maailmasõja kaart

• Külm sõda: nõukogude 
garnison Eestis

• Midagi veel?







Virtuaalsed muuseumikülastused

• http://www.esm.ee/

• http://www.iwm.org.uk/

• http://www.mhmbundeswehr.de/

• https://www.nmm.nl/

http://www.esm.ee/
http://www.iwm.org.uk/
http://www.mhmbundeswehr.de/
https://www.nmm.nl/


Mis on sõjaajalugu?

Sõdade ajalugu on sõjaajalugu 

kuid sõjajalugu pole ainult sõdade ajalugu.

Eesti sõjaajalugu:

- Eesti pinnal peetud sõjad;

- Eesti elanikud sõdades;

- Sõdade mõju ühiskonnale. 



• Sõdu on liigitatud erinevate tunnuste ja põhimõtete 
alusel. Ühene ja selge vahetegemine pole tõenäoliselt 
siiski võimalik, seda eriti 20. sajandi ja kaasaegsete 
sõdade puhul. 

- Ajalooperiodiseeringutest tulenev jaotus: antiik-, 
kesk- ja uusaegseteks sõdadeks; 

- Sõjapidamise keskkonnapõhine liigitus õhu-, 
kosmose-, linna- ja meresõdadeks; 

- Väärtuspõhine jaotus õiglasteks ja ebaõiglasteks 
sõdadeks jne.
(Eero Medijainen, „Ajaloo ja poliitika piiridel. Mõisteid ja mõtisklusi“. Tallinn 
2008, lk 145-146)

Kuidas sõda liigitada?



Sõja käsitlemise erinevad tasandid 
ja võimalused

1. Poliitiline ja strateegiline tasand. Miks sõjad puhkevad ja 
kuidas neid lõpetatakse.

2. Operatsiooniline tasand. Kuidas rakendatakse relvajõude 
strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Milliseid lahinguid 
peetakse ja millistest hoidutakse?

3. Taktikaline tasand. Kuidas sõda pidada. Millise manöövri ja 
või meetodiga vaenlane alistatakse. Tehnoloogia ja relvastus.

(Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. KVÜÕA Taktika õppetool 2010)



4. Ühiskonna tasand 
Kuidas toimib ühiskond sõja ajal?
Sõja põhjustatud muutused ühiskonnaelus 
Sõjavägede komplekteerimine

5.  Kultuuriline tasand 
Sõja mäletamine ja mälestamine
Sõja kujutamine kunstis, kirjanduses
Sõda ja muutused tehnoloogias

6. Üksikisiku tasand
Miks ta sõtta läheb? Isiku valikud sõjas. Mis tal seljas oli?
Tema mõtted, sotsiaalne taust, motivatsioon etc



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/BarclayDeTolly-TartuStatue.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/BarclayDeTolly-TartuStatue.jpg




Üksikisiku roll ja valikud sõjas

• „Nagu teada, paiskas saatus paljud 
eestlased võitlema - ühed Vene, teised 
Saksa, kolmandad Soome vägedesse. Valdav 
osa neist läks ühe või teise lipu alla 
sundkorras, mingi osa vabatahtlikult. Ainult 
õige üksikud eestlastest arvasid, et nad 
ajavad seal vastavalt Hitleri või Stalini suurt 
asja. Ülisuur enamus võitles oma lootust 
mööda nii või teisiti Eesti Vabariigi 
taastamise eest.
Kujutlus, et võideldes sakslaste poolel teeniti 
Hitlerit, hajus ka neil üksikuil, kes seda ehk 
olid mõelnud, koos Hitleri ajaloolise 
langusega. Kujutlus, et nad teenisid Vene 
poolel Stalinit, kujunes paljudel alles Stalini 
võitjaks-osutumise järel ning olude survel.
Meie distantseerusime võrdselt Hitlerist ja 
Stalinist.“ 

Jaan Kross



Uue aja sõjad: oleviku sõjaajalugu

• Kübersõda

• Infosõda 

• Psühholoogiline sõda



• „Vaatamata sõjapidamise vahendites ja meetodites järk-järgult 
aset leidnud tohututele muudatustele, mille tulemusena ruum 
ja aeg piiravad sõjategevust järjest vähem, pole sõja eesmärk 
märkimisväärselt muutunud. Ei mängi mingit rolli, kas lahingud 
peetakse lagedatel väljadel, tihedates metsades mees-mehe-
küljes-ja-vastas rivilistes formatsioonides, kõikjal veri 
mõõgalöökidest ja odatorgetest voolamas, või hävitatakse 
vastast ülitäpsete tulelöökidega horisondi tagant – nii sõjas 
osalejad kui ka sõja siht on sellele vaatamata jäänud samaks. 
Osalejad on endiselt inimesed ning eesmärgiks on endiselt 
sõda võita.“

(Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutused. Taktika õppetool 2010, lk 34)



• Sõja mõtestamine, 
ideoloogiline raamistik, 
poliitiline kontekst;

• Sõdurid mobilisatsioonist 
sõdurihauani, 
sõjaväekalmistuteni;

• Tsiviilisikud sõja ajal;

• Sõda kunstis, kirjanduses ja 
ajalookirjutuses

• Esiplaanil mitte sõjasündmused 
vaid kaasnevate protsesside ja 
nähtuste analüüsil

• Tuntud faktid teistsuguses 
kontekstis



• Sõda läbi jalaväelase 
“Ivani” prisma:

• Mõtted ja teod;

• Söömine;

• Surm;

• Marodöörlus;

• Vägistamine 



• Nii nagu päris sõjas, on ka mängu sihiks 
oma eesmärkide saavutamine 
vastaspoolest paremini ja osavamini 
mõeldes ning tegutsedes – vastast üle 
mängides. Vastastikune mõjutamine võib 
aset leida nii mängulaual, spordiväljakul 
kui ka arvutiekraanil, nii kahe vastase, 
meeskonna kui ka sõjalise üksuse vahel, 
mitmesuguseid relvi ja tehnoloogiaid 
kasutades. Peamiseks erisuseks sõja ja 
mängu vahel on see, et kui sõda johtub 
mingist kindlast poliitikast, siis mängude 
eelduseks on just poliitika kui sellise 
puudumine.



Ajaloo õppetunnid?

• Margus Laidre:

“Teadmine, millega üks või teine kunagi aset leidnud sündmus lõppes, 
võib inimestes kergesti tekitada üleolekutunde ajaloo suhtes. 
Tagantjärele tarkuse küsitava aupaiste ja tänaste paleuste valguses 
hakkame mineviku üle kohtumõistjateks ja üritame aega oma suva järgi 
painutada. Lisaks näitavad tänased mõtteprillid meile minevikku üksnes 
valikuliselt, tekitades mulje aja ettemääratusest, ega lase meil märgata 
teistsuguseid minevikke kui pelgalt see, mis meid käesolevasse hetke 
on toonud.“ 



Rahu ei kujuta inimkonna loomulikku seisundit. Ta on 
kunstlik ja äärmiselt habras moodustis. (Michael 
Howard)


