Ideekavandi „Terasliblikas“ seletuskiri
Ideekavandi väljatöötamisel osalenud töörühm otsustas loobuda sinilille-kujundi
arendamisest ning keskenduda alternatiivse idee väljatöötamisele kolmel peamisel põhjusel.
Esiteks tekitaks sinilille-märk võimalikke soovimatuid assotsiatsioone „Murtud Rukilille“
märgiga, mida kannavad represseeritud või represseeritutega võrdsustatud isikud ning mis
on asutatud lähtudes „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadusest“ (vt ka
Vabariigi Valitsuse määrus nr. 317, 01.11.2004, „Murtud Rukkilille märgi andmise ning
kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi kirjeldus“).
Teiseks moodustavad märkimisväärse osa Eesti veteranidest vene keelt emakeelena
kõnelevad kaitseväelased ja reservväelased, millest tulenevalt tundus meile otstarbekam –
arvestades konkursi eesmärke – valida rahvusneutraalne sümbol.
Kolmandaks oli Vabadussõjas sõdurilauluna tuntuks saanud „Enne veel kui kustub
eha“ algselt tudengilaul, mille eestikeelne versioon tugineb omakorda saksakeelsele
korporatsioonilaulule. Korporatsioonikeskse tudengielu juurde on alati orgaaniliselt
kuulunud ka alkoholitarbimine (ennekõike õlle näol), sestap on Vabadussõja-aegne
sõdurilaul nii ajalooliselt kui tänapäevaselt ühtlasi käibel ka õllelauas lauldava lauluna –
tegemist on John McCrae poeemist erineva taust- ja märgisüsteemiga. Samuti järgitakse
Eesti kaitseväe välismissioonidel alkoholist hoidumise printsiipi.
Otsustasime alternatiivse lahendusena välja pakkuda „Terasliblika“ mis sümboliseerib
korraga nii õrnust kui tugevust ja vankumatust. Seda järgnevatel põhjustel.

Tänulikkus, kaastunne, rahuarmastus, turvalisus, kindlus
Ühest küljest sümboliseerib liblikas kõike seda, mille eest ja kelle nimel Eesti Kaitsevägi
ning kaitseväelased välismissioonidel võitlevad. Liblikas sümboliseerib sõdurite kodu, peret
ja lähedasi, kelle kaitseks ja nimel on veteranid välismaal võidelnud – ja keda missioonil
veedetud kuude jooksul igatsenud.
Sellesse kuvandisse on ühelt poolt kätketud õrnus ja hoolivus, mida tunnevad veteranid oma
perede – naiste, laste, vanemate, õdede-vendade – vastu ning teisalt see inimlik soojus ja
hoolimine, mida pered ja ühiskond seda märki kandes saavad veteranide suhtes väljendada.
Samas sümboliseerib liblikas ka rõõmu ning kevadet ja suve. Rõõmu, mida veteranid
tunnevad välismissioonilt naastes kohtudes oma peredega – ning rõõmu, mida nende pered
tunnevad oma lähedase tagasijõudmise üle.
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Liblika ülalpoolse tähendusvälja saab kokku võtta märksõnadega perekond, hoolivus ja
turvalisus, mis on rahuarmastuse ja kindlustunde kesksed allikad.
Teiseks kätkeb liblika-kujund eneses elu õrnuse, hapruse ja ainulaadsuse tähendust. Teenimine
välismissioonidel on tihti kõrge riskiastmega teenistus, „kuumades“ konfliktikolletes ja
lahingus võib elu katkeda ootamatult, hetke jooksul. Iga langenud kaitseväelane on olnud
ainulaadne isiksus, tema elu hindamatu ja kordumatu tähendusega.
Liblika see tähenduskiht kutsub üles märkama veteranide toodud ohvrite tähendust läbi iga
üksiku sõduri kui kordumatu isiksuse väärtustamise – mis omakorda viitavad tänulikkusele
ja kaastundele.
Kolmandaks on liblikas ka hinge sümbol. Paljude Euroopa rahvaste pärimuses lahkub
inimese hing kehast liblika kujul: kas siis ajutiselt, et pärast eemalviibimist oma füüsilisse
kehasse naasta või püsivalt ja igaveseks, kui tegemist on surmaga.

Isamaalisus, kohusetunne, turvalisus
„Terasliblika“ kontseptsiooni tugevuse ja vankumatusega seonduv poolus lähtub visuaalsest
lahendusest.
Erinevalt loodusliku liblika tavapärastest pehmetest, ümaratest ja kaarjatest vormidest on
terasliblika kontuurid kujundatud sirgete, nurgeliste, järskude joontega. Need kontuurid
viitavad terasele kui ühele kõige vastupidavamale metallile aga ka soomusplaatidele, mida
välismissioonidel võitlevad kaitseväelased kannavad oma kuulivestides ning millest on
valmistatud Kaitseväe soomukid.
Soomus ja teras sümboliseerivad ühtlasi ka vankumatust, murdmatust, vastupidavust,
otsustavust; individuaalset ja ühiskondlikku kaitsetahet.
Järskude, murtud joontega üldkontuuri täiendab semantiliselt Kaitseväe „digilaigul“ põhinev
värvilahendus.
Esmaselt ja otseselt tähistab värvilahendus Kaitseväge ja kaitseväelasi. Samas täiendab ja
tugevdab digilaigul põhinev värvilahendus liblika üldkontuuridesse kätketud tähendusvälju.
Digilaigul põhinev värvilahendus viitab ka valmisolekule teenida isamaad relv käes, selle
aluseks olevale kohustundele ning Kaitseväe ja kaitseväelaste ühele peamisele eesmärgile –
luua turvalisust teenistusega nii Eestis kui välismaal.
Lisaks osundab digilaigu pikslitel põhinev iseloom samaaegselt nii tänapäeva sõjategevuse
iseärasustele kui ka infoühiskonnale. Tänapäevane nn võrgupõhine sõda (network-centric
warfare) puudutab otseselt ka välismissioonidel teenivaid ja teeninud sõdureid, kelle
teenistuse igapäevaseks osaks on kaasaegsete info- ja arvutisüsteemide kasutamine.
Samas on infoühiskonna loodud võimalused välismissioonidel teenivatele sõduritele
eluliselt olulised kodumaa ja kodustega sideme hoidmisel. Internet ja wifi on olnud aastaid
Eesti missioonisõdurite peamiseks vahendiks kodustega suhtlemisel isegi keset Helmandi
provintsi poolkõrbelist maastikku.
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Värvilahendus

Oleme ideekvanadis välja pakkunud viis võimalikku värvilahendust, mida võib vastavalt
vajadusele kasutada nii üksikult kui ka teineteist täiendavalt ja samaaegselt.
Nendeks on Kaitseväe „tavalisel“, Eesti maastikust lähtuvalt digilaigul põhinev värvilahendus;
Kaitseväe nn „kõrbelaigust“ lähtuv värvilahendus; Eesti riigilipust lähtuv värvilahendus;
punastest toonides värvilahendus ning viimase ja alternatiivsena ka ühetooniline
värvilahendus.
•

Kaitseväe „tavalisel“ digilaigul põhinev värvilahendus
viitab Eesti kaitseväele kui tervikule ning Eestile.

•

Kaitseväe „nn kõrbelaigul“ põhinev värvilahendus
viitab Eesti kaitseväele ning spetsiifilisemalt
välismissioonidele.

•

Eesti riigilipust lähtuv värvilahendus viitab teenistusele
Eesti Vabariigi hüvanguks ja nimel ning samas
tervele Eestile sõltumata emakeeleset või etnilisest
kuuluvusest.

•

Punastes toonides värvilahendus viitab koidule,
loojangule ning ööle. Koidupunane sümboliseerib
kojujõudmise
rõõmu,
tulevikuusku
ning
lootusrikkust. Loojangupunane lahkumist, langenuid
ja haavatuid. Ööle viitav tume toon teenistust ja
valmisolekut lahinguks ka keset ohte ja pimedust (öine
lahingutegevus kui üks raskemaid lahingutegevuse
liike).

•

Alternatiivne ühetooniline – veripunane –
värvilahendus sümboliseerib langenuid ja haavatuid.

Kasutamisvõimalused

Terasliblika
kaasaegne
disainilahendus
loob
mitmekülgsed võimalused kujundi kasutamiseks nii
veteranide kui ka tavakodanike poolt. Lisaks rinnamärgile
on seda võimalik soovi korral toota ja levitada ka näiteks
helkuri kujul; kleebistena; kasutada kujundit T-särkidel
ja mütsidel; toota Terasliblika-kujundil põhinevaid
voldikuid, trükiseid ning paberist või muudest sobivatest materjalidest dokumendikaasi;
valmistada jaapani origami eeskuju järgivaid paberist või plastikust riputatavaid meeneid.
Pakume, et märk võiks lisaks toodetule olla ka internetist kättesaadav allalaetava pdf-i näol.
See võimaldaks inimestel omas kodus märk algusest lõpuni paberiversioonis ise valmis teha.
Seal samas veebileheküljel oleks ka annetuslink veteranidele. See oleks kena žest neile, kes
mingil põhjusel füüsiliselt koha peal olla ei saa ja ühtlasi käiks see ka kokku Eesti kui e-riigi
kontseptiga.
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Tootmisprotsess

Muster trükitaks kangale digitrükis. Tänu liblika lõikele
(vt ka pinnalaotust) oleks materjalikadu minimaalne.
Valmis lõigatud liblika saab edukalt voltida käsitsi.
Sellest võiks kujuneda omaette sündmus, kus toetajad
tulevad märke voltima. Suure sümboolse tähendusega
ettevõtmine võib olla nii veteranide lähedaste ja
toetajate kui ka nt noorkotkaste ja kodutütardega.
Kangas, mille oleme valinud meenutab presenti ja on
teiselt poolt kaetud plastikuga. See annab murdmismälu
ning liblikas jääb hoidma jäigalt. Kangapool omakorda
on trükiks hea ja omanäoline materjal, mis viitab ka
taaskasutusele ja säästlikkusele. Kinnituseks sobib ilma
vedruta haaknõel. Nõel torgatakse läbi liblika kehavoldi.
Kehavoldi kahekordne kuju lisab stabiilsust ning nõel
omakorda hoiab liblikat laiali ja kolmemõõtmelisena.
Sellega ongi märk valmis.

Protsess

Pinnalaotus
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Kaitseväe „tavalisel“, Eesti maastikust lähtuvalt
digilaigul põhinev värvilahendus
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Kaitseväe nn „kõrbelaigust“ lähtuv värvilahendus
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Eesti riigilipust lähtuv värvilahendus
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Koidupunane värvilahendus
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Ühetooniline veripunane värvilahendus
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Internetist allalaetav märgitoorik
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