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hÄDA MÕISTUSE 
PÄRAST
Silt minu selja taga räägib iseenda eest – 
Sisekaitse akadeemia uus maja tuleb. Siiasamasse, 
Maarja mäele Kase tänava krundile, kus on tema 
õige koht. Kuid isegi praegu, kui kopad juba üle 
kuu aja on müristanud, kui vana söökla- ja spordi-
hoone on kadunud igavikku ja selle asemel kõrgub 
rusuhunnik, tõrgub mõistus seda uskumast – liiga 
hästi on meeles kogu eelnev jant. Veel Verbis Aut 
Re eelmises numbris käis mitmest artiklist läbi 
mure akadeemia uue hoone ja tuleviku pärast, 
ent lootust ei kaotatud. Nüüd on toonane unistus 
reaalsus ja peagi hakkavad kerkima uued müürid. 
Laseme neil tõusta ja elame kaasa uue ajastu 
algusele. Küll ka mõistus ükskord rahuneb!

Uuest majast seekord juttu ei tule, küll jõuab. 
See-eest aga saab ajaloorubriigis heita pilgu mine-
vikku selle nüüdseks kadunud eelkäijale. Muus osas 
on aga käesolev number sügisele kohaselt kirev: 
on teadust ja spordijuttu, uudiseid ja sündmusi, 
põnevaid tegemisi ning inimesi. Saab aimu, mida 
kogesid kevadel aastapäevaretkel osalenud, mida 
tähendab olla hea politseinik, mis kasu on toonud 
sisekaitseõpe, kuidas lahendada „trammiprobleemi” 
ning palju muud huvitavat. Head lugemist!

Lauri Vanamölder
peatoimetaja

SISUkORD
AKTUAALNE   2
Kelle otsustest sõltub Sinu elu? • Stella Poli-
karpus, Marit Dremljuga-Telk, Denis Duškin
PERSOON   6
Enn Kooskora: „Hea politseinik on sõdur, papp 
ja näitleja ühes isikus” • Lauri Vanamölder
UUDISED   13
KONVERENTS   16
Kohtumispaik: Tallinn • Marek Link
TEADUS   18
„Trammiprobleem” riskide hindamisel •  
Stella Polikarpus, Rain Mikser
SPORT   22
Sport ja liikumine teie teenistuses • Epp Jalakas
ELUKUTSE   24
Teeme MTA-s iga päev midagi erakordset  • 
Mailin Aasmäe
KADETID   27
Noored eestvedajad • Üliõpilasesindus
VILISTLASED   30
Sisekaitseakadeemia vilistlane • Vilistlaskogu
ÕPPIMINE   32
Mis on sisekaitseõpe? • Priit Männik
UUDISED   34
SÜNDMUS   36
Sisekaitseakadeemia aastapäevaretk •  
Krislin Pärt, Liina Tamm
AJALUGU   44
Toitlustamisest Sisekaitseakadeemias •  
Valdur Talts
RAAMATUKOGU   47
Uudiskirjandus Sisekaitseakadeemia 
raamatu kogus
KIRJASTUS   48
Augustis ja septembris ilmunud õppekirjandust

Verbis Aut Re on Sisekaitseakadeemia ajakiri. 
Ilmub kolm korda aastas. ISSN (trükis): 2585-4534, ISSN (pdf): 
2585-4542; tiraaž: 1000

Aadress: Kase 61, 12012 Tallinn; telefon: 696 5350; e-post: 
kirjastus@sisekaitse.ee; koduleht: www.sisekaitse.ee/kirjastus; 
trükk: Ecoprint

Peatoimetaja Lauri Vanamölder; toimetaja Kreet Stubender-
Lõugas; keeletoimetaja Victoria Parmas; makett ja kujundus  
Jan Garshnek; fotograaf Tiit Tamberg; Sisekaitseakadeemia kogu; 
esikaane foto: Enn Kooskora kogu; kolleegium: Tõnis Elling,  
Marek Link, Ene Puhm, Andres Pung, Merle Tammela

Ajakirjas ilmunud artiklid, fotod ja illustratsioonid on 
autoriõigustega kaitstud teosed. Toimetusel on õigus lugusid 
toimetada ja lühendada.

Järgmine ajakirja number ilmub veebruaris 2018. 



2 VERBIS AUT RE 2/2017

P äästemeeskonna juhid on Päästeametis 
meeskonnavanema ja rühmapealiku ameti-

kohal töötavad ametnikud, keda on Eestis 363. 
Kuigi päästjad harjutavad iga päev standardisee-
ritud protseduure, et lahendada päästesündmusi 
ohutult ja kiiresti, peab just päästemeeskonna juht 
hindama igal sündmusel valitsevaid ohte ja riske 
ning leidma olukorrale tulemusliku lahenduse, 
tehes rahuldavaid otsuseid.

Uus lähenemine päästemeeskonna 
juhtide arendamisele, suund ennast 
juhtivale õppijale

Päästeameti päästetööde osakonna eksperdid 
teavad, kui oluline on esimese tasandi operatiiv-
juhtide arendamine ja nende pädevustaseme 
hoidmine. 2016. aastal otsustati koostöös Sisekait-
seakadeemiaga alustada täiendkoolituse projekti 
päästesündmuse esimese ja teise tasandi juhtide 
arendamiseks ja hindamiseks ning võtta kasutusele 
spetsiaalne hindamismetoodika. Eesmärk oli juuru-
tada Inglismaalt pärit päästemeeskonna juhtide ja 
operatiivkorrapidajate arendamiseks ja hindamiseks 
mõeldud hindamismetoodika effective command 
ehk eesti keeles operatiivtööde tulemuslik juhti-
mine. Koolituse maht oli vaid 6 akadeemilist tundi, 

millest kahes tutvustati uut metoodikat ja kahes 
tehti harjutusi, järgnes hindamine.
Soovides liikuda edasi parima võimaliku (sh õppija-
keskse ja mõistliku eelarvega) lahenduseni, otsustati 
luua päästemeeskonna juhtide arendamist toetav 
e-kursus, mis võimaldaks päästemeeskonna juhtidel 
õpitu juurde iseseisvalt alati tagasi pöörduda. Siit sai 
alguse e-kursuse „Operatiivtööde tulemuslik juhti-
mine päästemeeskonna juhile“ idee ja sündis kursus, 
mis aitab täna päästemeeskonna juhtidel valmis-
tuda iga kolme aasta tagant toimuvaks atesteerimi-
seks. Samuti võimaldab e-kursus kõigil päästemees-
konna juhtidel vastavalt soovile kogu aasta vältel ning 
endale sobival ajal ja kohas materjale uurida, enda 
teadmisi värskendada ning end proovile panna.

kohtume selleks, et küsimuste 
ja simulatsiooni abil vastustele 
lähemale jõuda

Päästemeeskonna juhte atesteeritakse kord kolme 
aasta jooksul Sisekaitseakadeemias. Kuuetun-
nine päev algab pooleteisttunnise seminariga, kus 
keskendutakse e-kursusel iseseisva õppimise ja ette-
valmistamise käigus tekkinud küsimustele ning arut-
letakse ühiselt juhtumipõhiselt videotele tuginedes 
päästesündmuste lahendamise üle. Seejärel on igal 

kELLE OTSUSTEST SÕLTUB 

Kuidas arendada ja hinnata töötajaid, kes peavad pingelises olukorras võtma vastu 
otsuseid, et päästa inimeste elusid, vara ja keskkonda? Sisekaitseakadeemia ja 
Pääste ameti koostöös valmis päästemeeskonna juhtidele mõeldud hindamis
metoodika täiendusõppe ekursus, mida tutvustavad autor STELLA POLIKARPUS, 
projektijuht MARIT DREMLJUGATELK ja kursust lõputöö raames analüüsinud pääste
kolledži vilistlane DENIS DUŠKIN.

SINU ELU?
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koolitataval võimalus lahendada personaalse inst-
ruktoriga harjutamise eesmärgil stsenaarium, mille 
läbimängimiseks kasutatakse XVR virtuaalsimulat-
siooni keskkonda.

Virtuaalsimulatsiooni keskkonnas XVR lahen-
datakse päästesündmuse dünaamiline faas, mis 
koosneb väljasõiduteate saamisest, sõidust sünd-
muskohale, luurest XVR keskkonnas ja oma mees-
konnale ning sündmuse lahendamisse kaasatud 
meeskondadele ja ametkondadele korralduste 
andmisest ning nendest tegevustest ülevaate 
omamisest. Näiteks, kui päästemeeskonna juht 
otsustab kannatanu vabastamiseks kasutada 
hüdraulilisi töövahendeid, siis näeb ta ka simu-
latsioonis, kuidas päästjad kasutavad neid autost 
inimese vabastamisel. Simulatsioonikeskkond 
võimaldab simuleerida igat liiki päästesündmusi ja 
visualiseerida päästemeeskonna juhile päästjate ja 
teiste tegevusi sündmusel. Infovahetus häirekes-
kusega toimub raadio teel ja isikutele annab simu-
latsioonis hääle instruktor. Nii saab kõiki sündmuse 
lahendamisel ett e tulevaid otsustamisaspekte 
dünaamilises faasis harjutada. Harjutus lõpeb 
teisele juhti mistasandile sündmuse kulgemisest 
ülevaate andmisega, millele järgneb vestlus. Inst-
ruktori küsimustele vastates arutleb päästemees-
konna juht läbi kõik otsuste vastuvõtmise mudeli 
osad (situatsiooniteadlikkuse loomine, otsustamise 

strateegiad, plaan, tegutsemine, ülevaade). Vestluse 
käigus saab meeskonnavanem personaalset tagasi-
sidet eff ecti ve command metoodika alusel.

Punane, kollane, roheline – 
tulemus, mis seab uue eesmärgi

Kui harjutusstsenaarium on lahendatud ja läbi 
analüüsitud, on aeg hindamisstsenaariumi läbimän-
gimiseks. Hindamisstsenaariumis osaleb lisaks tutt a-
vale instruktorile teinegi hindaja ning päästesündmus 
lahendatakse harjutamise käigus tutt avaks saanud 
simulatsioonikeskkonnas. Pärast teisele juhti mis-
tasandile sündmusest ülevaate andmist arutletakse 
kogu sündmuse lahendus läbi kolmekesi. Hinna-
takse otsuste vastuvõtmise mudeli kaheksat kompo-
nenti : situatsiooniteadlikkust ehk info kogumist, 
infost arusaamist ja prognoosi oskust, edasi otsuste 
vastuvõtmise strateegiat, plaani, tegutsemist, mis 
koosneb sündmuskoha haldusest ja suhtlemiskäitu-
misest, ning viimase osana ülevaadet päästesündmu-
sest. Atesteerimistunnistus vormistatakse eff ecti ve  
command rakenduses ja hindamistulemusi kajasta-
takse tunnistusel värvidega – punane tähendab alla 
lävendi sooritust, kollane lävendi tasemel sooritust 
ja roheline suurepärast sooritust. Rohelise tulemuse 
saanud päästemeeskonna juht saab e-õppes oma 
teadmisi värskendada ja tuleb uuele atesteerimisele 

Kursuse avaleht
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kolme aasta pärast. Kollane tulemus eeldab e-õppes 
tõsisemat iseseisvat tööd ja uut atesteerimist kahe 
aasta pärast. Kui päästemeeskonna juht saab punase 
tulemuse, määratakse talle päästekeskuses juhen-
daja, kes tegeleb temaga individuaalselt, ja enne 
aasta pärast toimuvat kordushindamist kontrollitakse, 
kuidas on juhil e-õppes testi de lahendamine läinud.

Lähenemine õppija kaudu ehk läbi 
päästemeeskonna juhi silmade

„Operati ivtööde tulemuslik juhti mine päästemees-
konna juhile“ on esimene meeskondlikult loodud 
täienduskoolituse e-kursus SKA päästekolledžis. 
Selleks et vastata võimalikult täpselt päästemees-
konna juhi vajadustele ning Päästeameti  ootustele, 
kaasati  kursuse koostamisse Päästeameti  kui tellija 
teenusejuhid ja valdkonna spetsialisti d, SKA pääs-
tekolledži sisueksperdid ja SKA arendusosakonna 
digiõppe spetsialisti d.

Kursuse ülesehitamisel võeti  eesmärgiks 
vaadata tervikut läbi õppija silmade – et õppija ehk 
päästemeeskonna juht saaks aru, miks, kellele ja 
milleks kursus loodud on ning kuidas võiks kursust 
samm-sammult läbida. Samas ei ole piiratud võima-
lust valida ise kursuse läbimiseks sobiv teekond. 
Õppijaid on erisuguseid – mõnele meeldib tutvuda 
kõigepealt materjalidega ning seejärel ennast 

testi ga proovile panna, teisele hoopis esmalt 
enesekontrolltesti ga enda proovile panemine ning 
alles seejärel materjalide juurde liikumine. E-õpe 
loob õppija õpisti ilidele vastamiseks head võima-
lused, endal peab vaid pealehakkamist olema.

Kursuse ülesehitus vastab ajakriiti lises 
olukorras otsuste vastuvõtmise mudelile ehk siis 
peale kaheksa sisuosa on selles ka sissejuhatav 
ning hindamisprotsessi tutvustav osa. Kursusele 
on loodud e-õpik, mille juurde kuuluvad ka audio 
ja video failid, et tuua õppijale täiendavaid näiteid 
ning luua visuaalne pilt teooriast. Iga etapi/teema 
läbimise järel võib õppija kasutada enesekontrolli 
testi , et saada tagasisidet info mõistmise kohta. 
Testi de lahendamine salvestub õpikeskkonnas 
ning kogutud andmete põhjal on kursuse arendus-
meeskonnal võimalik teha plaane kursuse täiusta-
miseks ja parandamiseks, näiteks segaseid kohti  
paremini sõnastada, tuua juurde veel näiteid jne. 
Lisaks lugemismaterjalile on kursusel ka video- 
ja audiosisu, milles käsitletakse erinevate otsus-
tamisstrateegiate näiteid päästesündmuste 
lahendamisel.

Telgitagused lood on õppimiseks

E-õppe kursuse tellimine, sisu kokkuleppimine ja 
loomine võtti  s aega kuid. Nüüd tagasi vaadates võib 

Näide kursuse õpitegevustest Kursuse sisu on esitletud e-õpikuna, 
kuhu on lingitud ka videod
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öelda, et peamine väljakutse oli kindlasti  e-kursuse 
sisu loomine – operati ivtööde tulemusliku juhti -
mise metoodika, mis oli keskne teema kursusel, 
vajas eesti ndamist – tõlketööd ja terminite kokku-
leppimist. Samas aitas kursuse loomine kohandada 
metoodikat eesti  oludele ja mõista paremini, miks 
ei saa oodata ajakriiti lises olukorras päästemees-
konna juhti delt opti maalseid otsuseid, vaid üksnes 
rahuldavaid.

Samuti  ei leidnud tehniliste piirangute tõtt u 
teostamist kõik ideed, mida algselt kursusele planee-
riti  (need ootavad teostust järgmises arendusetapis). 
Antud mahuga e-kursuse ülesehitamine kaardistas 
hästi  SKA vajadused digiõppe arendusteks, et olla 
tulevikus veel paremini ett evalmistatud kui täna. 

Õppijad tervitavad e-õppe võimalust 
õppida endale sobival ajal ja kohas

Õppijad, kes on kursuse tervikmahus läbi käinud, 
on selle hästi  vastu võtnud ja õppimisvõimalus-
tega kursusel rahul. Poole aasta jooksul on kursusele 
jõudnud 191 päästemeeskonna juhti  ehk pisut üle 
poole prioriteetsest sihtrühmast. Valdav osa õppija-
test jõuab kursusele seoses eesootava atesteerimi-
sega. Töö ennastjuhti va õppimise ja õpiharjumuste 
kujundamise kallal on alanud ja vajab veel mõnda 
aega tagant lükkamist.

Tänaseks on tunnustatud „Operati ivtööde 
tulemuslik juhti mine päästemeeskonna juhile“ 
e-kursust kvaliteedimärgiga, mida annab välja 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. SKA jaoks oli 
see kaheksas kvaliteedimärk, kuid esimene täien-
dusõppe valdkonnas. Samuti  on valminud lõputöö, 
mis analüüsib õppija tegevusi kursusel, toetudes 
kogunenud andmetele, ning teeb analüüsi tule-
muste põhjal ett epanekud selle täiustamiseks järg-
mises etapis.

Alusta algusest

Kõik sai alguse sellest, et Päästeameti l oli selge 
vajadus ning SKA-l vajalik kompetents, et leida 
koostöös probleemile lahendus, mis viiks eesmärgile 
lähemale. Täna võime öelda, et oleme poolel teel 
ning tegeleme päästemeeskonna juhti de terviklikku 
hindamisprotsessi vaadates uue lähenemise juuru-
tamisega. E-kursuse edasised arendused planeerime 
juba tõenduspõhiselt – lähtuvalt õppijate õpikoge-
musest ja kogunenud õpianalüüti kast SKA ja Pääste-
ameti  koostöös. Aitäh Päästeameti le usalduse ja 
hea koostöö eest! 

E-kursuse väljatöötamise meeskonda kuulusid 
Stella Polikarpus (SKA), Ramon Ruotsi (SKA/PäA), 

Marit Dremljuga-Telk (SKA).
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SÕDUR, PAPP 
JA NÄITLEJA 

Elust, tegemistest, tööst, õppimisest ja õpetamisest, 
ees kujuks olemisest ning sõjast ajas legendaarse  polit seiniku 

ja korrakaitseõppejõuga juttu LAURI VANAMÖLDER. Fotod: erakogu

ENN kOOSkORA: 
„hEA POLITSEINIk ON

ÜhES ISIkUS”

SÕDUR, PAPP SÕDUR, PAPP 
ENN kOOSkORA: 
„hEA POLITSEINIk ON
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Kuidas sinust politseinik sai?
Olen pärit Tartumaalt Võnnust ja seal ka käinud 
8-klassilise koolitee. Keskkoolis käisin Luunjas. 
Pärast lõpetamist astusin kõige populaarsemasse 
teaduskonda Eesti  Põllumajanduse Akadeemias 
(EPA-s) – põllumajanduse mehhaniseerimise erialale 
ja lõpetasin esimese kursuse, misjärel teenisin kaks 
aastat Nõukogude armees.

Pärast ajateenistust õppisin veel paar-kolm 
aastat EPA-s inseneriks, kuid millegipärast ei olnud 
mul enam selleks moti vatsiooni. Mu isa oli trak-
torist ning traktoritest, kombainidest ja autodest 
teadsin väga palju. Mulle pakuti  kohta Võnnu 
sovhoosi peainseneri asetäitjana ja muidugi oli see 
noorele poisile ahvatlev väljakutse ja ka rahaline 
võimalus hakata enda elu korraldama. Olin umbes 
aasta aega asetäitja ning seejärel automajandi 
juhataja. 22-aastaselt oli mul 76 alluvat – terve 
Võnnu sovhoosi automajand! Alguses küll vaadati , 
et mis see noor poiss siin teeb ja on, kuid ma 
arvan, et tulin päris hästi  toime.

Töötasin seal kuni 1992. aastani ning kui 
sovhoosid-kolhoosid laiali saadeti , hakkasin auto-
juht-päästjaks Tartu ja Võnnu depoodes, kus 
töötasin kaks aastat.

1994–98 olin ma ühe Soome mööblifi rma 
tegevdirektor, kus mul oli jälle 10–15 alluvat. 

Mingil hetkel aga tekkis selline tunne, et võiks 
teha, mida hing ihkab, ning otsustasin, et tuleb 
minna tööle politseisse. Rääkisin ka seal tööta-
vate tutt avatega, kes soovitasid alustada õpingu-
test Paikuse politseikoolis. Võtsime abikaasaga 
vastu raske otsuse, et nüüd ma elan sti pendiumist 
ja tema käib tööl. Nii ma siis 29-aastasena sinna 
läksingi.

Miks siis hing seda ihkas?
Seda ma pean ikka igal aastal ka kadetti  dele 
põhjendama ja ega seal ühest vastust pole. Kind-
lasti  meeldib mulle vorm, meeldivad autod, relvad, 
õiglus, teiste kaitsmine, kuritegude avastamine ja 
inimestega suhtlemine. Ka mu ema ütles kogu aeg, 
et temale meeldivad vormis mehed.

Aga just politseinik, mitte sõjaväelane?
Ma olen väga rahul, et ma valisin just politsei, sest 
politseinik peab, võib ja saab olla rohkem avatud 
mõtlemise ja käitumisega, rohkem ennast juhti va 
tegevusega. Sõjaväes ja näiteks ka vanglateenis-
tuses käib ti hti peale kõik käsu ja keelu järgi. Ja mida 
see sõjaväelane rahvaga suhtleb? Eks need ongi 
need kriteeriumid, mis said mu valikul määravaks.

Kus sa teenistuses olid?
Lõpetasin Paikuse kooli 2001. aastal ja minu 
teenistus algas Tartu politseiprefektuuris Mäksa 
valla konstaablina ehk olin piirkonnapolitseinik. 
Juhti sin üht Eesti  territoriaalselt suuremat kons-
taablipiirkonda, kus töötas kõige paremal ajal 6 
konstaablit ja mis ulatus Luunjast Piirissaareni. Seda 
tööd tegin 7 aastat.

Milline politseinik sa olid?
Tagasiside mulle on olnud tunnustav. Näiteks olen 
ma olnud kaks korda Eesti  parim politseinik – 
võitnud 2003. ja 2004. aastal kutsemeisterlikkuse 
võistlused, saanud erinevaid maavanema auhindu 
jne. Kui ma olin juba politseist ära läinud, siis keegi 

Enn kooskora

Sünniaeg: 28.08.1968
Haridus: Sisekaitseakadeemia magister, 2012
Magistritöö teema: „Tütarlaste kriminaalne 

karjäär ja resotsialiseerumist mõjutavad 
tegurid Kaagvere erikooli näitel”

Amet: Sisekaitseakadeemia PPK korrakaitse ja 
turvatakti ka õppetooli lektor

Missioonikogemus: OSCE erimissioon Ida-
Ukrainas 2015–2017

Maailma tähtsaim mees oli kindlates kätes. Ameerika 
presidendi Barack Obama visiit Tallinnas 
3. septembril 2014
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interneti s kommenteeris, et nüüd pärast Kooskora 
lahkumist on kord käest ära läinud. Et varem piisas 
tema nime mainimisest, kui kõik päti d kuulasid ja 
kuuletusid, ei pidanud kohale minemagi.

Sellise austuse ja lugupidamise väljateenimine 
piirkonnapolitseinikuna ei tule ühe päevaga. Ei tule 
ka kahe päevaga, ei tule ka ühe aastaga – see on 
järjepidev töö õiguskorra tagamisel: olla avatud 
mõtlemisega, hea suhtlemisega, kui vaja, siis ka karm 
karistaja või osavõtlik noomija. See ei ole niimoodi, 
et kirjutad tuima näoga protokolle ja ongi kõik.

Mina olin selline konstaabel, kes esimesena 
avaldas oma isikliku mobiiltelefoni numbri, et 
inimesed saaksid mind kätt e ööpäevaringselt, ja 
püüdsin võimalikult palju ka reageerida, sest kõigi 
väljakutsete teenindamine oli konstaabli õlul. Olin 
ka esimene, kes tegi avalduse, et mulle väljastataks 
kahed käerauad, sest kui ikka on vaja minna välja-
kutse peale 50 km kaugusele ja rikkujaid on kaks, 
siis on tarvis kaht paari. Seda aga tuli eelnevalt 
prefekti le pika ett ekandega põhjendada.

Ma olin ka toona üks vähestest, kes viis ise 
läbi kohtueelset menetlust. Mitt e kriminaalpo-
litsei ei uurinud minu kriminaalasju, vaid mina ise – 
kuni kohtueelse menetluse kokkuvõtt eni ja saatsin 
juhtumi lõpuks ka ise prokuratuuri.

Meenuta mõnd eredamat juhtumit!
Eredaid juhtumeid oli palju. Näiteks metsavargused 
olid väga popid sel ajal. Ja need olid ikka tõsised. 
Mehikoorma kandis olid suured metsad ja metsa-
omanikud tavaliselt kaugel ning ma otsustasin, et 
midagi tuleb nende varastega ett e võtt a. Koostöös 

keskkonnainspektsiooniga satt usime vargusele 
peale ja aresti sime kaks kallist metsamasinat, mis 
tol ajal maksid miljoneid kroone. Olin siis politseis 
töötanud umbes pool aastat. Loomulikult tegutsesid 
seal tankisti d ja töö tellijad olid mujal. Üsna pea 
ühel õhtul need maffi  amehed-metsavargad helis-
tasid mulle, et neil on vaja minuga kohtuda, loomu-
likult sündmuspaigal metsade vahel à la pool 12 
öösel. Sain kohe aru, et mind tahetakse hirmutada 
või paika panna või isegi rünnata – tol ajal polnud 
haruldane, kui visati  politseinikule granaat tuppa 
või üritati  maha lasta. Aga et austust ja lugupida-
mist välja teenida, ei saanud ma muidugi minemata 
jätt a. Võtsin laetud teenistusrelva, tõmbasin kuuli 
rauda ja pistsin taskusse, et oleks kerge haarata ning 
läksin kohale. Siis üks must mersu sõiti s minu polit-
seiautole ett e ja teine taha ning toimus väga tõsine 
vestlus. Loomulikult oli hirm nahas, aga teadsin, et 
see on vajalik töö ja seletasin neile, mis seaduses on 
ett e nähtud ja et tegemist vargusega ja et nii jääb. 
Sellest juhtumist tulin auga välja ja elan siiamaani.

Nii et politseiniku peamine relv on hea 
suhtlemisoskus?
Mina arvan küll nii. Esimene ja kõige parem relv 
on hea suhtlemisoskus, hea läbirääkimisoskus, hea 
mõistmisoskus, millise olukorraga üldse tegu on. 
On ju ka selliseid juhtumeid, kus peab kohe jõudu 
rakendama. Sa pead selle kõhutundega ära tunne-
tama: kas proovida suhtlemist või peabki sundima 
relva ähvardusel alistuma. Selline takti kavalik on 
politseitöös väga raske ja politseitöö ongi väga 
raske. Just see, et igapäevane töö on väga väsitav, 
ruineerib ja muudab ükskõikseks. Ja kui tuleb mitme-
saja korra seast selline väljakutse, kus kõik meeled 
peavad olema väga kõrgendatud seisundis, siis võibki 
juhtuda, et rünnaku ohver on politseinik: ta saab 
viga, sest ta polnud selleks valmis. See on tegelikult 
inimlik. Sa pead kogu aeg pisiasjadest ja vaistuga 
lugema, mis toimub. See on, nagu ma kadetti  dele 
räägin, punane tuluke, mis peab põlema minema: 
kas ma ootan sekundi, mõtlen, keskendun, arutan 
kolleegiga, kutsun abi – mis on minu võimalus?

Kuidas sa oma pingega hakkama said, mis sind 
maandas?
Ka mu lapsed on küsinud, et kas ma ei näe neid kõiki 
laibavedusid ja tapmisi unes või ei tule need meelde. 

Anname tuld! Politsei laskevõistlus 22. veebruaril 
2013 Paikusel
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Eredamad nüansid ja lood on kindlasti  meeles, 
aga minu karastumine toimus juba lapsepõlves ja 
Nõukogude armees – ma ei ela neid asju üle. Kind-
lasti  oli kõik see politseielu ka kodus kaasas, aga 
peab tekitama omale kaitsekihi, et ei laseks kõike 
endale sisse. Kui ma sündmuskohale lähen ja seal 
laibaga tegelen, siis see on minu töö. Ma olen seda 
korduvalt näinud, et inimesed reageerivad stres-
sirohketel olukordadel väga erinevalt. Kes hakkab 
nutma, kes hakkab ahastama, kes elab sündmusi 
enda sees raskelt läbi. Minul õnneks sellised polit-
seitööle kahjulikud omadused puuduvad. 

Sa olid 7 aastat politseis, kuid ometi panid 
ameti maha ja läksid Sisekaitseakadeemiasse 
õpetama. Miks?
2006 lõpetasin ma SKA kaugõppe. Ei enne seda ega 
ka akadeemias õppides pole ma kunagi hinnetele 

rõhunud, aga kukkus kuidagi nii välja, et politseikoo-
list sain kõik need parima õppuri ja parima rühma-
vanema ti itlid ja mind teati . Tol ajal oli koolidirektor 
Juhan Kubu ja ta tegi kaks korda sellest jutt u, et kas 
ma ei tahaks tulla Paikusele õpetama. See olnuks 
suur elumuutus, et Tartumaalt sinna kolida, kuid 
tööl ma tundsin juba, et tahaksin midagi muud. 
Nii saigi see otsus pärast teist kutset vastu võetud. 
Pere jäi Tartumaale, sest lapsed käisid koolis ja olid 
väikesed. Mina olin nädala sees Paikusel ja nädala-
vahetustel sõitsin koju. Meil oli seal hästi  suur talu-
majapidamine, mis oli minu teine elutöö. 
Võib öelda, et tundsin, et olen mingi etapi elus 
ja töös läbi käinud ja vajan muutust ning edasi 
liikumist.

2006. aastal hakkasid Paikusel õpetama ja teed 
seda siiamaani. Vahepeal jõudsid ka akadeemia 
magistriõppe läbida. Mida need õpingud sulle 
veel pakkuda suutsid?
Magistriõpe oli tore, aga ka raske aeg. Ega sel 
tasemel ei minda ju kuulama uut tõde. Kui tark 
inimene räägib, vahendab ta oma elukogemust. 
Näen ennastki peamiselt andmas edasi ainet ja 
elutarkust, elukogemust ning eeskuju. See on minu 
meelest väga oluline. Kui ma oskan sellest välja 
noppida kas või viis protsenti  midagi uut, teistmoodi 
mõtlemist, siis minu jaoks on koolitus juba korda 
läinud. Igatahes mina olen magistriõppega rahul, 
see avardas mu mõtt emaailma.

Mis sinu eriala Paikusel täpsemalt on?
Politsei turvatakti ka, isikute kinnipidamine, väljakut-
sete teenindamine. Ja teiseks see, kuidas politseinik 
jääks väljakutset saades tänaval ellu ja terveks: 
kuidas ta reageerib, liigub, läheneb, suhtleb, 
kasutab jõudu – erivahendeid, relvi – alates info 
vahetamisest ja paarilisega koostööst. 

Ühel hetkel aga otsustasid taas mujale minna, 
sedapuhku lausa sõtta. Miks?
Missiooni mõte tekkis mul juba palju varem, kui 
ma sinna sain. Kuna ma pole sõjaväelane, siis 
minu jaoks jäid tsiviilmissioonid, kas EL-i või ÜRO 
või erinevate organisatsioonide, sh OSCE omad. 
Õppisin, täiendasin, käsin kursustel ja kandideerisin 
alates aastast 2012. Tundsin, et tahan taas midagi 
muud, tahan adrenaliini, põnevust, väljakutseid.

õpetama. Miks?
2006 lõpetasin ma SKA kaugõppe. Ei enne seda ega 
ka akadeemias õppides pole ma kunagi hinnetele 

Treeningu instruktaaž: 
oleme valmis halvimaks!
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Kandideerisin välisministeeriumi kaudu erinevatesse 
kohtadesse ja osutusin ka valituks. Kahjuks juhtus 
2014. aastal nii, et mind valiti korraga kahte kohta 
– nii EUPOLi missioonile Afganistani kui ka OSCE 
omale Ukrainasse. Valisin Afganistani, kuid kolme 
nädala pärast teatas välisministeerium vabandavalt, 
et mingitel põhjustel mind sinna ikka saata ei saa.
Siis tuli mul veel aasta otsa kandideerida ja ma sain 
ka teist korda valituks Afganistani EUPOL-i missioo-
nile. Kuid et ma oleksin pidanud minema mais ja 
missioon pidi lõppema detsembris, ei soovinud 
ministeerium mind nii lühikeseks ajaks saata. 
Mul soovitati uuesti OSCE-sse kandideerida, sest 
Ukrainas oli selleks ajaks käimas päris sõda. See 
tundus hea mõte. Kandideerisin ja 2015. aasta 
aprillis suundusingi missioonile Ukrainas.

Mis sind seal ees ootas?
Minu teenistuskohaks sai Luganski oblast. Kuna just 
olid sõlmitud esimesed Minski relvarahulepped, mis 
muidugi ei töötanud ja sõjategevus käis täie mahuga 
edasi, oli EL-i eelarvest komplekteeritud uusi moni-
toorijaid ja mina olin nende esimeste seas.

Sattusin Alfa-tiimi, kokku oli tiime seitse. Kõigil olid 
erinevad ülesanded ja sihtkohad, meil oli 100% 
rindeala. Kõigepealt elasime Severodonetskis, mis 
oli Ukraina kontrolli all, ning esimesel aastal turvali-
suse mõttes hotellis. Igal hommikul võtsin soomuki 
ja tiimi ning sõitsin konfliktipiirkonda, kus tuli läbida 
10–15 erinevat kontrollpunkti, ja ka üle rindejoone 
nn Luganski RV territooriumile.

Meie põhiline ülesanne oli relvarahu rikku-
miste ehk tulevahetuste, sõdurite ja sõjatehnika 
liikumise ning väga olulisena meie enda liikumis-
vabaduse ehk freedom of movement’i, millele 
kõik osapooled on alla kirjutanud, rikkumiste 
fikseerimine. 2015. aastal tegime ka kraatriana-
lüüse. Me olime relvastamata. Olime valgetes kiiv-
rites, valgetes soomusautodes, lipud küljes – igati 
nähtavad.

2015. aastal oli olukord üsna pingeline, sõda 
käis täie hooga. Ukraina poolel olid vabatahtlikud 
pataljonid, kes olid keskvõimule peaaegu allu-
matud, ja teisel pool olid kes iganes. Ehk mõlemad 
pooled kasutasid n-ö palgasõdureid. Aga see 
seltskond on alati ettearvamatu, kasutusel on 

Minu tiim. Kõik on veel rahulik! Luganski oblast, kontaktjoon, 24. augustil 2015
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küll alkohol, küll narkootikumid, lisaks sõjakuri-
teod, mida tol hetkel pandi toime mõlemal poolel 
ja pidevalt: tapmised, vägistamised, röövimised, 
meie ähvardamised, pantvangikriisid jne. Meie 
vaid fikseerisime ja ka edastasime andmeid näiteks 
Punasel Ristile, kes kuriteoohvritega tegeles. 

Sa olid missioonil kokku 2,5 aastat, see on päris 
pikk aeg. Mis selle tingis?
Alguses oli mul plaan minna aastaks. Kui see täis 
sai, olin väga hinnatud töötaja. Olin Alfa-tiimi n-ö 
esimene tüürimees ehk esimene soomukijuht, alati 
anti mulle kõige raskemad ja keerulisemad üles-
anded. Lisaks tunnetasin hästi kohalikke olusid ja 
inimesi, olin mürsu kraatri analüüsi ning lahingrel-
vade ja -tehnika ekspert. Kui saabus lahkumisaeg, 
ei tahetud mind ära lasta. Missiooni asejuht lausa 
kirjutas akadeemiasse ja välisministeeriumisse 
palvekirja, et mul võimaldataks mis iganes tingi-
mustel jääda missioonile edasi. Otsustasin siis, et 
olen aasta veel, ja ka akadeemia – ma olen selle üle 
väga tänulik – tuli sellele vastu.

Kas koduigatsust ei tulnud?
Kindlasti igatsesin koduste järele, Eesti järele. Alati, 
kui ma kodus puhkusel käisin – sõjatsoonis ei tohi olla 
kohal üle 3 kuu –, oli see äärmiselt meeldiv vaheldus.
Ent mulle meeldis missioonil olla. Kuigi seda küll 
otse sõjaks ei nimetata, käib seal täiemahuline sõda 
(ka kõik kohalikud nimetavad seda sõjaks). See pole 
mingi terrorismivastane operatsioon, mis oleks 
politseioperatsioon ja lahendataks kergrelvadega. 
Seal on kaevikud, positsioonid, raskerelvad, meeletu 
kaugtuli jne.

Patrullivanem olemine ja soomuki juhtimine 
on väga vastutusrikas ülesanne, sest kogu tiim on 
sinu peal. Kuulsin korduvalt, et Enn, sinuga me 
julgeme igale poole minna. Tihtipeale patrullid 
pöörasid tagasi, aga minu au ja uhkus seda ei 
lubanud. Teinekord võtsime ehk ka asjatuid riske, 
kuid teistpidi võttes ei jäänud jälle ükski ülesanne 
täitmata. 

Siiski tulid sa tagasi.
Kui sai ka teine aasta täis, mõtlesin, et olen veel 
suveni. Aga siis said meil kaks kolleegi surma ja meie 
enda turvalisuse kaalutlustel pidime ära lõpetama 
kraatrianalüüsid, meie töid hakati vaikselt kärpima. 

Me ei tohtinud kasutada enam kõvakatteta teid, 
kuid Ida-Ukrainas teistsuguseid eriti pole. Meie käed 
seoti turvalisuse kaalutlustel väga kinni. Siis ma 
vaatasin, et see ei paku mulle enam seda, mida ma 
tahan. Et pole enam adrenaliiniväljakutset, võitlust 
endaga, pisikest hirmu. 

Kas oli ka ohtlikke olukordi?
Ma arvan, et neid oli kokku 9, kus tagantjärele 
mõeldes vikatimees hingas ikka väga kuklasse. Peab 
tõdema, et oli üksjagu õnne. Näiteks 2015. aasta 
24. augustil jäi minu patrull ühel päeval kaks korda 
kaugtule alla. Ühel korral, kui olime autost väljas 
ja tegime kraatrianalüüsi, hakkas kuskil 100–200 
meetrit meie taga tööle automaatne granaadiheitja 
ja kui hakkasime ära sõitma, jäime miinipilduja tule 
alla. Siis ma nägin, et minu patrullivanem, Bosnia 
sõja kogemusega mees, oli endast üpris väljas. Või 
viimane juhtum, kui raskekuulipilduja kaks kuuli 
lendasid nii lähedalt mööda, et seda vihinat oli väga 
hästi kuulda.

Meid ähvardati korduvalt relvadega, nii maha 
lasta kui ka tehti hoiatuslaske jalgade vahele, 
võeti autost asju jne. See toimus mõlemal poolel. 
Ukraina sõdurid usaldasid meid natukene rohkem, 
aga valetasid nad kõik ühtemoodi: „Ei, ei, ei, meie 
ei lase üldse. Nemad lasevad.” Ja mõlemal poolel 
oli sama jutt, et te olete ju spioonid ja edastate 
kohe, kui meie positsioonid avastate, koordinaadid 
teisele poolele. 

„Äikese väravad” („Грозовые ворота“). Rindejoon, 
koht salajane, 31. oktoobril 2016
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See kõik vist pereelu ei soosi. Kuidas sinul 
sellega on läinud?
Kahjuks on läinud nii, et kuskil sisimas on minu valik 
number üks olnud alati töö. Võib-olla olen selle 
pärinud oma vanematelt. Olen alati öelnud, et kui 
ma kellegi juures töötan, püüan ka sisuliselt endast 
kõik anda. Pean tunnistama, et kõige parem pereisa 
ma pole seetõttu olnud, kuigi vanemad lapsed 
ütlevad vastupidist. Nemad – 25-aastane tütar ja 
23-aastane poeg – on mul esimesest ja ainukesest 
abielust, mis on lahutatud. Vahepealsest suhtest 
on mul kolmas laps, 4-aastane poeg. Praegu on mul 
elukaaslane samuti politseinik, keda ma tunnen 
juba palju aastaid. Ta aktsepteerib minu tegemisi. 
Perekonna ja lähedaste toetus on mul alati olemas 
olnud, nad on mind mõistnud. Seda on vaja, muidu 
ei saa olla hea töötaja.

Sa oled silmapaistvalt heas füüsilises vormis. 
Mida selleks teed?
Mulle on elu aeg meeldinud sport. Ja ma leian, 
et seoses oma töö ja õppeainega pean ma olema 
teistele eeskujuks. Sest kuhugi kohale minnes 

avaldab politseinik kõigepealt muljet oma kehakee-
lega. Kui oled heas füüsilises vormis, siis on ennast 
lihtsam kehtestada. 

Ma olen 14 aastat tegelenud professionaalse 
ratsaspordiga. Lisaks sellele olin oma Luunja koolis 
parim jooksja ja suusataja, sport on käinud minuga 
kaasas. 

Ehk see aitabki mul stressi maandada. Teen 
erinevaid asju: sõidan rattaga, suusatan, rullui-
sutan, ujun ja üritan käia üle päeva ka jõusaalis. 
Varem olid ka poks ja enesekaitse. Neid ma pean 
teadma oma erialast lähtuvalt, aga nendega ma 
enam ei tegele, sest vanus on juba seal maal, et 
vigastused on väga kerged tulema. 

Mida soovitad kadettidele, tulevastele 
politseinikele?
Hea politseinik on sõdur, papp ja näitleja ühes 
isikus. Oled sõdur – kui vaja, ründad, kaitsed, pakud 
abi; papp ehk hingekarjane – mõistad, oskad andes-
tada; näitleja – oskad toime tulla erinevates olukor-
dades, oskad iseennast erinevalt kehastada, erine-
vatesse rollidesse sisse elada. 

25 aastat renoveeritud maakodus, kõik oma käe järgi
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TOIMUNUD

4. mail toimusid aastapäeva spordivõistlused kadettidele, 
töötajatele ja vilistlastele. ↑
24. mail toimus traditsiooniline tööandjate seminar. ↓
24.–26. maini toimus Sisekaitseakadeemia 25. aastapäeva 
retk Tallinnast Kase tänavalt Väike-Maarja päästekooli 
õppeväljakuni. 
27. mail vaatas akadeemiapere Eesti Draamateatri 
uus lavastust „Armunud Shakespeare”.

SISEkAITSEAkADEEMIA 25. AASTAPÄEVA TÄhISTAMINE
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TOIMUNUD

4. ja 5. mail toimusid viiendad teenistuskoerte kros-
sijooksu võistlused. Esimest korda Paikuse õppe-
kompleksis läbi viidud juubeliüritusel osales kokku 
19 koerajuhti-teenistuskoera, neist 10 välismaalt. 
Meeste arvestuses läks esikoht Läti piirivalve esinda-
jale Aleksejs Selskisele. Naistest oli võidukas Kristi Pai 
Põhja prefektuurist. Vabaklassi parim oli Kaur Peri 
Viru vanglast.
16. juunil toimus Sisekaitseakadeemia ning Politsei- 
ja Piirivalveameti koostöös politseihariduse seminar. 
↓

19. juunil istutas Sisekaitseakadeemia 22. lend 
tammepuu Kase tänava tammealleele. 

20. juunil Nordea kontserdimajas toimunud pidulikul 
aktusel said kutse- ja kõrghariduse diplomi 245 sise-
turvalisuse spetsialisti. Akadeemia 22. lennu lõpe-
tasid 13 sisejulgeoleku magistranti, 31 finantskol-
ledži, 69 politsei- ja piirivalvekolledži, 94 päästekol-
ledži ning 38 justiitskolledži kadetti. Kiitusega lõpetas 
16 kadetti. Lõpetajaid tervitasid Lauri Lugna Sise-
ministeeriumist, Valdur Laid Maksu- ja Tolliametist, 
Priit Post Justiitsministeeriumist, Kuno Tammearu 
Päästeametist, Elmar Vaher Politsei- ja Piirivalve-
ametist ning Kätlin Alvela Häirekeskusest. 
Aktusel tunnustati kolledžite tublimaid lõputöö kirju-
tajaid ning lõpueksamite sooritajaid. Rakendus-
kõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumi parima 
lõputöö eest sai Henrik Veenpere. Akadeemia 
stipendiumi pälvisid Mikk Habakuk, Olavi Ottenson, 
Helen Sepp ja Volodymyr Kostiak. SKA endine rektor 

MUUD SÜNDMUSED
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TULEKUL

18. oktoobril toimub TTÜ aulas päästekolledži 
puithoonete tuleohutuskonverents.

14.–15. novembril toimub Radisson Blu Hotel 
Olümpia konverentsikeskuses Sisekaitseaka-
deemia, Siseministeeriumi ja Euroopa Komisjoni 
ühiskonverents „Security Research, Innovation 
and Education Event 2017”. Vaata ka  
www.sriee2017.com

4. detsembril toimub Original Sokos Hotel 
Viru konverentsikeskuses finantskolledži 
aastakonverents.

Priit Männik andis omanimelise stipendiumi üle 
Tarmo Tammele. Lõputööd on kättesaadavad  
digiriiul.sisekaitse.ee.   ↑
19.–29. juunini kestnud vastuvõtu perioodil esitati 
Sisekaitseakadeemia seitsmele erialale kokku 845 
avaldust. Menukaim eriala oli tolli ja maksun-
duse õppekava, kuhu kandideeris ühele õppe-
kohale 10 inimest. Järgnesid politseiteenistuse 
kõrgharidus õpe ja politseiametniku kutseõpe, kus 
mõlemal oli konkurss neli õppijat ühele kohale. ↓
Juuli alguses sõlmisid Sisekaitseakadeemia ja ehitus-
ettevõte Nordecon AS lepingu Sisekaitseakadeemia 
uue õppehoone ehitamiseks Tallinnasse Kase tn 61. 
Hoone valmib 2018. aasta detsembris. →
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Mida SRIEE näitusala endast kujutab? 
SRIEE-le tuleb Euroopa komisjoni Horizon 2020 
programmi (Secure Societi es) meetme alt rahas-
tatud innovatsiooniprojekti de väljapanek ning ka 
Eesti  sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonnaga 
seotud näituse ala –  kokku üle 20 projekti . See on 
ainulaadne võimalus näha oma koduõuel, kuhu 
suunas liiguvad julgeoleku ja turvalisuse valdkonna 
arendused ja investeeringud. Saladuskate eemal-
datakse nii mõneltki prototüübilt ning uusi lahen-
dusi tutvustatakse üsna laias toodete segmendis: 
olgu selleks tuleviku dokumendi kontrolli seadmed, 
nuti kad seiresüsteemid, robooti ka seadmed ja 
värkvõrk, geoinformaati ka või situatsiooni teadlik-
kuse tõstmise lahendused. Palju on ka rakendusi, 
mis mahuvad terminite virtuaal- ja liitreaalsus alla, 
pakkudes nuti kaid võimalusi õppetööks. 

Mida ürituselt enim ootad? 
Kogu SRIEE menüü on minu jaoks vägagi apeti itne. 
Ootan põnevusega, millise sõnumiga tuleb Eesti sse 
konverentsi avaja, Euroopa Komisjoni siseasjade 
peadirektoraadi direktor Matt hias Ruete. Esin-
datud on mitme Euroopa Liidu agentuuri juhtkonna 
liikmed, näiteks Frontexi peadirektor Fabrice Leggeri, 
EU-Lisa peadirektor Garkov Krum ja EL-i Inimõiguste 
agentuuri direktor Michael O`Flaherty. Loodan, et 
oma lõpliku jah-sõna ütleb ka maailma suurimaid 

Sisekaitseakadeemia võttis vastu juubeliaastale vastava väljakutse korraldada 
novembris koos Euroopa Komisjoni ja Siseministeeriumiga rahvusvaheline suur
üritus „Security Research, Innovation and Education Event 2017”.  Ürituse peakor-
raldaja, arendusprorektor MAREK LINK selgitab,  mida põnevat on akadeemia ajaloo 
mastaapseimalt konverentsilt oodata.

Mis on novembris tulemas?
„Security Research, Innovati on and Educati on 
Event“ ehk SRIEE toimub 14. ja 15. novembril 
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. 
Oodata on ligi 400 külalist nii meilt kui ka piiri 
tagant ehk teisisõnu on tegemist suurima rahvus-
vahelise konverentsiga, mida SKA kunagi korral-
danud on. SRIEE ühe osana toimub ka Euroopa 
Komisjoni regulaarne Security Research Event 
(SRE), mis koosneb nii plenaarsessioonidega 
konverentsist kui ka mahukast näitusealast. 

Kogu SRIEE programm on üsna kirju. Konve-
rentsi osa kandvad teemad on järgmised:

• Kuidas liita parema koostöö nimel prakti -
kud, akadeemikud ja erasektor?

• Tuleviku uurimissuunad sisejulgeoleku 
valdkonnas

• Terrorismi vastumeetmed
• Sisejulgeoleku valdkonna uurimistege-

vused: mida politsei tegelikult vajab ja 
milline on see seos valdkonna haridus-
programmide arendamisel?

• Kas oleme valmis dematerialiseeritud 
piirivalveks?

• Riikideüleste kriisisituatsioonide 
juhti mine
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lennukeid tootva ett evõtt e Airbus ase president 
Jean-Pierre Serra. Sisimas hoian muidugi eelkõige 
pöialt Eesti  esinejatele.

Näitusel tasub kindlasti  tutvust teha selliste 
projekti dega nagu näiteks CLOSEYE, Target, 
Augmented ja Unity.

Milline on ürituse ajalugu?
Security Research Event on Euroopa Komisjoni 
korraldatav regulaarne üritus, mis toimub iga 12 ̶ 
24 kuu tagant. SRE on toimunud kuus korda, viimati  
2016. aasta suvel Haagis ühe osana suuremast 
“Security Research and Innovati on Event“ üritu-
sest. Toimumispaigaks on üldjuhul Euroopa Liidu 
eesistujamaa.

Kuidas jõudsite SRIEE korralduseni? 
Idee hakkas küpsema umbes kaks aastat tagasi, kui 
hakati  kokku panema Eesti  eesistumise programmi. 
Sisekaitseakadeemia ja Siseministeerium avaldasid 
soovi kaaskorraldada järgmine SRE Eesti  eesistumise 
ajal 2018. aasta aprillis. Komisjonile see ett epanek 
meeldis. Seoses eesistumise aja muutumisega liikus 
ka SRE varasemaks, 2017. aasta novembrisse.  

Miks on SRIEE võõrustamine Eestile oluline?
SRIEE toimub esimest korda Põhja-Balti  regioonis, 
mis on meile kõigile suur usalduse märk ja selge 
signaal sellest, et Eesti t tuntakse kui digiriiki. SRIEE-
suguse ürituse korraldamine ei ole kergete killast 
ülesanne, kuid see on koht, kus saame olla rohkem 
nähtavad ja tulla Eesti le oluliste sõnumitega rohkem 
esile. 

Meenutusi eelmise aasta SRIEE 2016 konverentsilt

Näitusealal on ligi 30 innovatsiooniprojekti 

Mereseire projekt Closeye
lennukeid tootva ett evõtt e Airbus ase president 
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„TRAMMIPROBLEEM“   
RISkIDE hINDAMISEL

Nagu teistegi elukutsete esindajad, kel tuleb praktilistes olukordades kiiresti 
vastu võtta inimeste elu ja tervist puudutavaid otsuseid, leiavad ka päästjad 
end sageli dilemma ees, kus ühemõtteliselt hea lahendus puudub. STELLA 
POLIkARPUS (SkA) ja RAIN MIkSER (TLÜ) kirjutavad otsustamisest ajakriitilises 
ja kõrge riskiga keskkonnas. 

k õlbelised otsustused, kus ükskõik millise 
lahenduse korral tuleb ühe inimese elu 

ja tervis seada teisega võrreldes esiplaanile, on 
igikestev probleem. Seetõttu on selle teemaga 
ajast aega tegeldud ka filosoofias. Nagu päästjate 
ees seisvad keerulised valikud näitavad, on pealt-
näha abstraktsel ja vahest elukaugelgi filosoofi-
lisel arutlusel seega praktikute jaoks vahel vägagi 
oluline sisu. Otseselt kuulub kõlbeliste dilem-
made lahendamine moraalifilosoofia valdkonda, 
ent paratamatult on sellega seotud filosoofia 
teisedki valdkonnad, näiteks haridusfilosoofia või 
teadusfilosoofia. 

Mida teha pidurdamatu trammiga?

Briti filosoof ja üks vooruseetika rajaja Philippa 
Ruth Foot esitles 1967. aastal nn trammiprobleemi 
(trolley problem), mis sisaldab endas moraalset 

dilemmat: kas on aktsepteeritav, et tapetakse üks 
inimene, selleks et päästa teiste inimeste elu ehk 
kas päästja hukkumine sündmusel on aktseptee-
ritud risk, mida ühiskond on valmis kandma? 

Trammiprobleem2 seisneb selles, et tramm, 
millel puuduvad pidurid, sõidab mööda teed, millel 
töötab viis töölist. Sina seisad silla ja lüliti lähedal 
ja oled teadlik olukorrast ning ühtlasi tead, et sul 
ei ole aega, et hoiatada viit töölist ning sa pead 
tegema valiku. Esimene võimalus on vahetada 
trammi rada, et juhtida tramm kõrvalteele, päästa 
trammis olevad inimesed ja töölised, kuid ilmselt 
saaks siis surma kõrvalteel töötav Jüri. Teine 
võimalus on lükata sillalt trammi peatamiseks selle 
ette tüse meesterahvas Ants, kes saaks surma, kuid 
eeldatavasti päästetaks selle mehe elu hinnaga 
teised ohustatud. Kolmas võimalus on teha mitte 

2   Shearer esitleb dilemmat animatsioonina 
YouTube aadressil: https://youtu.be/bOpf6KcWYyw.

Trammiprobleemi skeem. Allikas: Wikipedia
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midagi ja eeldatavasti surevad siis viis töölist tram-
miteel ja inimesed trammis saavad viga.

Footi pakutud moraalne dilemma seisneb 
küsimuses, kas on aktsepteeritav päästa trammis 
olevad inimesed ja viis töölist trammiteel ning lasta 
Jüril surra (kirjeldatud esimene võimalus) või tappa 
selleks Ants (teine võimalus). Tegemist on eetilise 
seisukohaga konsekventsialismiga, mille järgi 
tegude ja otsuste hindamisel tuleb lähtuda nende 
(eeldatavatest) tulemustest ning teised kaalutlused 
taanduvad tagajärgede arvestamisele. Kuna inimelu 
on suurim väärtus, jäetakse esialgu kõrvale kolmas 
võimalus eeldusel, et ühe inimese surm kaalub igal 
juhul üles viie inimese elu. Sisejulgeoleku tööta-
jatel on moraalne kohustus tegutseda (otsustada). 
Väidetavalt on inimesed valmis kasutama tehni-
list võimalust inimeste päästmiseks (võimalus üks) 
enam kui tahtlikku tapmist (võimalus kaks). Seega: 
kuigi kirjeldatud kahe esimese võimaluse puhul 
hukkub üks inimene selleks, et päästa viis, eelista-
taks esimest võimalust elude päästmiseks (trammi-
teed vahetades hukkub Jüri).

Otsustamise strateegiad

Millise valiku teeks päästemeeskonna juht selles 
olukorras, tuginedes ajakriitilises olukorras 
otsuste vastuvõtmise mudelile. Esmalt olgu selge, 
et tegemist on ajakriitilise otsusega ja pääste-
meeskonna juhil ega kellelgi teisel ei oleks tegeli-
kult valiku tegemisel aega arutleda nii, nagu seda 
hetkel teeme. Seepärast on oluline enne sellisesse 
olukorda sattumist läbi mõelda, milline oleks hea 
lahendus.

Ajakriitilises olukorras kasutab päästemees-
konna juht kolme liiki otsustamise strateegiat: 

kogemustele tuginev, protseduuridel põhinev ja 
väärtuspõhine otsustamine (Launder ja Perry, 
2014). Kogemustele tugineva otsuse näide oleks 
see, et päästemeeskonna juht tunneb varasemale 
kogemusele või koolitusele tuginedes situatsiooni 
ära ning talle meenub, mida ta eelmisel korral 
tegi ning millise tulemuse saavutas. Näiteks, kui ta 
eelneval korral tõmbas kangi, et vahetada trammi-
teed ja hilisemad analüüsid näitasid, et see oli õige 
tegevus, teeb ta sel korral sama otsuse sekundi 
murdosa jooksul uuesti, kaalumata teisi võimalusi 
olukorra lahendamiseks.

Protseduuripõhine otsustamine tähendaks 
seda, et on olemas ametlikult kehtestatud protse-
duur ehk jagatud kogemus, mida sellistes olukor-
dades tegema peab, ja selle täitmist on eelnevalt 
korduvalt harjutatud. Kui „trammiprobleem” oleks 
sagedasti juhtuv õnnetus, oleks pääste põhiautol 
olemas vastav varustus, millega saaks trammi 
inimohvriteta ohutult peatada. Päästemeeskond 
harjutaks hargnemist koos vastava varustusega 

Päästetööde juht tegutsemas. Sisekaitseakadeemia 
2017. aasta õppus „Sireen”

Trammiprobleemi võib õppida lahendama XVR-keskkonnas
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ja nii suudetaks iga kord tramm kiiresti ja ohutult 
peatada, tuginedes ettenähtud protseduuridele.

Eeldatavasti ei ole kellelgi vastavat varasemat 
kogemust ja Eestis puudub varustus ja protseduur 
trammi peatamiseks. Nii jääb päästemeeskonna 
juhil üle vaid otsustada väärtustele tuginedes, sest 
ajakriitilises situatsioonis ei saa olukorda lahen-
dada erinevaid lahendusvariante kaalutledes ja filo-
soofilist diskussiooni pidades. Filosoofilist diskus-
siooni soovis just Foot oma probleemipüstitusega 
saavutada, kuna vähemasti pikemas ajalises pers-
pektiivis oleks sellise diskussiooni tulemustele tugi-
nedes võimalik luua reeglistik analoogilistes olukor-
dades käitumiseks.

Väärtustele tuginevat otsustamisstratee-
giat mõjutavad suuresti inimeste emotsioonid, 
aga ka riskivalmidus ning organisatsiooni ja ühis-
konna väärtused. Välistasime ju ühiskonna väär-
tustele tuginedes arutelust kohe kolmanda võima-
luse – mittesekkumise. Uskudes, et viie inimese 
elu päästmine on väärt riskida ühe inimese eluga. 
Kuidas me teame, et üks inimelu on vähem väärt 
kui viis?

Riski võtmise hind

Riske on võimalik hinnata, kasutades näiteks riski-
maatriksit, kus matemaatiliselt kalkuleeritakse 

ohu realiseerumise tõenäosust ehk riski. Mida 
suurem on tõenäosus, et raskem tagajärg saabub, 
seda kõrgem on selle otsuse risk. Päästesünd-
mustel, mille kohta puudub varasem kogemus, 
puudub enamasti ka eelteadmine ja aeg, et selli-
seid arvutusi teha ning otsus võtta risk tehakse 
väärtustele tuginedes. 

Kui riskide võtmist saab matemaatiliselt kalku-
leerida (uskudes, et see tagab objektiivsemad 
otsused), siis on võimalik ka inimelu hind välja 
arvutada. Need varem tehtud arvutused oleksid 
juhtidele otsustamisel informatiivsed. Näiteks 
on Alkoholipoliitika rohelises raamatus inimelu 
hinnaks pakutud 1,43 miljonit eurot (Sotsiaal-
ministeerium, 2014, lk 18). Nüüd, kus pääste-
meeskonna juht teab, et ühe inimese elu sõltu-
mata inimesest maksab nii palju, on selge, et nii 
Jüri surra laskmine kui Antsu tõukamine trammi 
peatamiseks on viie inimese päästmiseks majan-
duslikult põhjendatud ohver. Samas, kas oleksime 
valmis riskima kahe päästja eluga selleks, 
et proovida päästa 3 miljonit eurot maksvat 
kunstiteost?

USA-s ja Suurbritannias on organisatsiooni 
tasandil kokku lepitud riskifilosoofia, millest pääs-
temeeskonnajuht lähtub (NFPA, 2002):

“Riskihindamisel peaks päästeteenistus arves-
tama järgmiste sekkumise reeglitega peale seda, 

 „Sireen” 2017
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kui on antud hinnang ükskõik millise kannatanu 
ellujäämisele:

(1)  Me võtame suuri riske kaalutletult, et päästa 
päästetavat elu.

(2)  Me riskime oma eludega kaalutletult vähe, et 
päästa päästetavat vara.

(3)  Me ei riski oma eludega üldse selleks, 
et päästa elusid või vara, mis on juba 
kaotatud.”.

Inimestel on erinev valmidus võtta riske 
otsustamisel (Brown, 2014) ja kui me satuksime 
päriselus sellisesse olukorda, kus meie otsusest 
ja tegutsemisest sõltub, kas sureb viis inimest 
või üks inimene, siis kindlasti oleks osadel 
juhtidel kiusatus mitte otsustada ja vabandada 
ennast pärast, et ma ei olnud teadlik, koolitatud 
ega suuteline neid viit elu päästma. Päästetee-
nistuse riskifilosoofia ei lubaks aga päästemees-
konna juhil sellesse olukorda sattudes jääda 
vaatlejana kõrvalseisjaks, vaid ta oleks kohus-
tatud otsustama ja riskima, et päästa inimeste 
elud. Kahjuks Eestis puudub seni kokkulepitud 
riskifilosoofia, mistõttu lahendab iga pääste-
meeskonna juht „trammiprobleemi“ lähtuvalt 
isiklikest väärtustest, olukorrast arusaamisest ja 
riskivalmidusest.

Artikli autoritena kutsume kõiki sisejulge-
oleku teenistujaid „trammiprobleemi“ lahendama 
oma asutustes ja töökohtadel, et ajakriitilisse ja 
kõrge riskiga olukorda sattudes olla valmis orga-
nisatsiooni väärtustest lähtuvalt riske võtma ja 
otsustama. 
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-jõud eakamatel inimestel kahaneb, tuleb pöörata 
eraldi tähelepanu lihastreeningule. Terviseorgani-
satsioonid propageerivad rõhutatult just vastupi-
davust arendavaid tegevusi kehalise vormi paran-
damiseks ja suremuse vähendamiseks, kuid mitme 
kroonilise haiguse puhul on kliinikumides jälgimise 
all olevatele patsienti dele antud eraldi soovitus 
teha 2 päeval nädalas lihaseid tugevdavaid harju-
tusi, et haiguse kulgu kergendada. (Volaklis, 2015)

Ka Maailma Terviseorganisatsiooni liikumis-
soovitused täiskasvanuile on vähemalt 150 minuti t 
mõõduka intensiivsusega aeroobset tegevust 
nädalas korraga 10 minuti t või kauem järjest 
kestvate tegevuste koondina ning lisaks 
nädalas 2 päeval peamisi lihas-
gruppe hõlmavate jõuharjutuste 
sooritamine.

Loomulikult on keha tervik ja teda 
tuleb ka vaimselt toita ning tugevdada, kasutada 
ära ümbritseva keskkonna võimalusi või ise endale 
seda keskkonda paremaks kujundada, tarbida ja 
hoida kultuurilisi väärtusi. Spordi valdkonnas saab 
aga akadeemias õppimise või töötamise kõrvalt 
mõndagi korda saata.

Uue õppe- ja spordihoone valmimiseni oleme 
korraldanud sporti misvõimalused ringi vanasse 
kaarhalliga majja, kus on mati saal ning seadmed 
jõu- ja vastupidavustreeninguks. Pallimängudeks 

Igaüks meist oskab ühtteist spordi teemal kaasa rääkida ning tundub, et enamik 
inimestest teab ka, kuidas hästi vormis püsida: mida teha selleks, et saavutada 
ja säilitada häid kehalisi võimeid, iseasi, kas neid teadmisi ka järgida suude
takse või tahetakse. Samas jätkub teadlastel ikka ainet, et selgitada seoseid, mis 
tingivad vastavalt parema või halvema vormisoleku, või kuidas kehaline treening 
näiteks vaimseid võimeid mõjutab. Ülevaate uuringutest annab spordijuht EPP 
JALAKAS.

k eha ja vaimu ühtsust kinnitavate uuringu-
tega on leitud, et enda kehalisi võimeid 

akti ivsemalt arendanud õppurite akadeemi-
line tase tõusis, mistõtt u on kehalise akti ivsuse 
suurendamise võimalused olulised akadeemilise 
jõudluse toetajad. (Bezold, 2014)

Tugevad teaduslikud tõendid kinnitavad 
motoorsete kompetentside ja kehamassi pöörd-
võrdelisi seoseid. Omavahel on positi ivselt seotud 
liikumisvõimekus, jõualased ja aeroobsed võimed 
ning liikumisakti ivsus lapse- ja noorukieas võib nii 
otseselt kui kaudselt tervist mõjutada. (Catt uzzo 
M, 2016)

Aina enam uuritakse tervisega seonduvalt 
istuva eluviisi valdkonda. Ehkki üldiselt on kokku 
lepitud, et kehaliselt akti ivne elusti il ja regu-
laarne liikumine on tervisele head, ei ole avalikkus 
veel laialdaselt väärtustanud hoiakuid, et pikka 
aega järjest istumine töökohal ja/või ekraani 
ees, on samuti  südame-veresoonkonna haiguste 
ning mitme ainevahetusliku haiguse põhjuseks. 
(Després, 2016)

Teadusuuringud on leidnud tõendeid, et lihas-
jõud on pöördvõrdeliselt ja iseseisvalt seotud 
suremuse kõigi põhjustega, isegi kui seda on 
kohandatud vastupidavusalaste võimete ja teiste 
kaasfaktoritega, nagu vanus, keharasv, suitseta-
mine ja alkoholi tarbimine. Teades, et lihasmass ja 

SPORT JA LIIKUMINE
TEIE TEENISTUSES
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Igaüks meist oskab ühtteist spordi teemal kaasa rääkida ning tundub, et enamik 
inimestest teab ka, kuidas hästi vormis püsida: mida teha selleks, et saavutada 
ja säilitada häid kehalisi võimeid, iseasi, kas neid teadmisi ka järgida suude
takse või tahetakse. Samas jätkub teadlastel ikka ainet, et selgitada seoseid, mis 
tingivad vastavalt parema või halvema vormisoleku, või kuidas kehaline treening 
näiteks vaimseid võimeid mõjutab. Ülevaate uuringutest annab spordijuht EPP 

SPORT JA LIIKUMINE
TEIE TEENISTUSES
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on lepitud treeninguaegu lähedal asuvates kooli-
võimlates, lisaks saab osaleda treeningutes ja dekla-
reerida neid valikainetena.

Jätkame akadeemia meistrivõistlustega, kuhu 
on oodatud kõik, kes soovivad end proovile panna, 
kusjuures tähti s ei ole niivõrd eelnev tase kui soov 
võistluseks harjutada ja pärast võistlust edasi 
treenida, et järk-järgult areneda ja järgmisel korral 
enda tulemusi ületada. Loomulikult jätkuvad ka 
liikumiskampaaniad, ametkondlikud ja üliõpilas-
võistlused, mille kohta saab infot spordikanalitest 
(koduleht, e-kirjad, SKA Sport FB leht, spordiõpetajad 
kõigis koolides). Teretulnud on õppurite algatused ise 
sportlikke tegevusi korraldada, millega on juba algust 
tehtud.

Kui kehakultuuriteaduskonna lõpetanute uuringu 
kohaselt leiti  meestel ja naistel vastavalt 58% ja 45% 
madalamat üldsuremust kui Eesti  mees- ja naisrah-
vasti kus (Mooses, 2012), siis loodetavasti  on kunagi 
aastakümnete pärast tehtavate uuringute põhjal ka 
Sisekaitseakadeemia lõpetanud säilitanud pikaeali-
selt hea töövõime ning tervise, aga selle nimel tuleb 
juba praegu regulaarselt tegutseda. 
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Lihtsad reeglid

Enamik meist saab ka toitumisega enda 
parema füüsise jaoks iga päev head teha, 
jälgides lihtsaid reegleid: 

• Joo vett 
• Söö kompleksseid süsivesikuid 

(madala glükeemilise indeksiga)
• Söö vähem kiirtoitu ja sellest 

saadavat rasva
• Tarbi asendamatuid rasvhappeid
• Jälgi, et saad toiduga endale vaja-

liku koguse valku
• Vähem soola ja suhkrut
• Toitu mitmekülgselt
• Tarbi tasakaalustatult mineraalai-

neid ja anti oksüdante
• Väldi toidu kahjulikke koosti sosi
• Lisa rohkem taimseid kiude

(Santonja, 2008)

Väike-Maarja päästekooli 
meeste südikus akadeemia 
jooksukrossil tõi käesoleva 

õppeaasta esimese meistri-
võistluse üldvõidu 

päästekolledžile
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TeeMe MTA-s iGA PÄeV MidAGi 

ERAKORDSET 
Maksu ja tolliamet (MTA) on arvamusuuringute järgi koos teiste sisejulgeoleku 
asutustega üks usaldusväärsemaid avaliku sektori asutusi. Lisaks usaldusväärsusele 
tuntakse MTAd aga ka selle järgi, et inimesed töötavad siin iga päev selle nimel, 
et teha midagi sellist, mida varem ei siin ega mujal inimeste elu hõlbustamiseks 
tehtud ei ole. Lähemalt kirjeldab MTA pressiesindaja MAILIN AASMÄE. Fotod: MTA

Sel suvel oli vaieldamatult populaarseim tolli ja maksunduse 
eriala, kuhu kandideeris ühele õppekohale 10 inimest. Eesti  
kõrgkoolide arvestuses oli eriala populaarsuselt lausa viiendal 
kohal. Prakti kal näeme!
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Ei maksa arvata, et kooliga  
õppimine läbi saab 

„Kui mul oleks igav hakanud, oleksin ammu ära 
läinud,“ ütleb Ivar Laur, kes akadeemia lõpetamise 
järel oma tööelu MTA-ga sidus. Sellest on nüüd 
juba 15 aastat. Esialgu tegeles ta tolli järelkontrol-
liga: „Tollis on palju reegleid ja akadeemia lähene-
mine valmistas selleks hästi ette“. 

Kuna aga andmeanalüüs pakkus talle rohkem 
huvi, liikus ta õige pea teabe poole üle. „2004. 
aastal oli suurte andmehulkade kasutamine 
ametis alles algusjärgus, näpuotsaga sai midagi 
teha, aga andmete analüüsi ja mudeldamist veel 
ei olnud. Alguses oli kontrolltegevus ikkagi üsna 
juhuslik, tegelesime sellega, mis elu ette tõi,“ 
selgitab Ivar. Sealt edasi liiguti automaatsete 
riskiprofiilide koostamiseni ja ettevõtteid, keda 
kontrollida, hakati otsima sihipäraste riskianalüüsi 
mudelitega. 

„Hakkasime ise aktiivsemalt otsima, mis on 
ettevõtete tegevuses valesti ja katki. Järelevalve 
fookus oli väga tugev.“ Edasi avardus arusaamine 
sellest, kes kellega käib ehk millised sidemed pettu-
seid toimepanevatel ettevõtjatel teiste ettevõte-
tega on. 

S kype’i leiutamise ja start up’ide rohkuse 
järel räägitakse Eestit külastavatele välis-

maalastele enamasti sellest, kui lihtsalt ja kiiresti 
käib siin tulude deklareerimine. Viimasel paaril 
aastal on pea pooled elektroonsed deklareerijad 
saanud seda ise kogeda, kui tuludeklaratsiooni  
esitamiseks on piisanud vaid ühest klikist. Paljude 
mujalt tulnute jaoks, kellele endiselt paberdekla-
ratsioon postiga koju saadetakse, võib see kõlada 
uskumatult. 

Ehkki MTA oli omal ajal üks esimesi riigiasu-
tusi, kes e-teenuste arendamisega alustas, ja on 
nüüd  jõudnud selleni, et kõik teenused on elekt-
roonsed, siis ei piisa täna enam sellest, et paber-
vorm on tehtud digitaalseks ja sinna mõned värvi-
lised nupud juurde pandud. Nii nagu ettevõtjad 
ootavad, et iga uus arendus nende tegevust raha-
lises ja ajalises mõttes hõlbustaks, on IT areng 
muutnud oluliselt ka seda, kuidas ameti igapäe-
vane töö käib. 

Selline innovatsioon ei käi kaasas aga ainult 
tehniliste süsteemide arendamisega, vaid on ka 
kõikides muudes töövaldkondades, mille eest 
MTA vastutab. Nii areneb pidevalt näiteks ka meie 
kontrollitaktika kui ka võimalused ettevõtluses 
riskikäitumist hinnata. 
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Nüüd on jõutud nii kaugele, et proovitakse 
saada paremat pilti sellest, mis üldse maksulae-
kumist mõjutab ja kuidas amet siin ettevõtetele 
toeks saab olla. „Riigieelarve tuleb siiski kokku 
eelkõige ettevõtjate vabatahtlikust panusest. Jõu 
ja sunniga riigikassat täis ei saa,“ lisab Ivar. Viimane 
suurem projekt koostöös Tartu ülikooliga kesken-
dubki näiteks sellele, et saada enam-vähem reaal-
ajas ette pilt sellest, mis parasjagu majanduses 
toimub. See annab omakorda võimaluse prognoo-
sida erinevaid olukordi ja neile kiiresti reageerida, 
ohtudeks ja võimalusteks valmis olla.

Küsimusele, milline on tema jaoks üks tõeli-
selt hea tulevane kolleeg, vastab Ivar, et faktitead-
mistel ei ole enam nii suurt tähtsust, vaid üha 
enam on vaja loogilist mõtlemist ja loomingulisust. 
„Ära lähtu sellest, et kõik on kivisse raiutud, sest 
kõik on pidevas muutumises ja ajaga tuleb kaasas 
käia, muidu jääd rongist maha.“ Samuti ei tasuks 
võtta enda tööalast täiendamist kui tüütut kohus-
tust, vaid kui võimalust tööturul oma väärtust 
suurendada.

Ettevõtete nõustamine toob kasu 
mõlemale

Paar aastat tagasi sõnastas amet sihi, et ettevõtete 
kontrollimise asemel tuleb suurendada nõusta-
mise osa. Maksuauditi osakonnas töötavale Katrin 
Neidra-Reinkortile meeldis see mõte väga. „Olen 

ise erasektorist tulnud ja tean, et palju probleeme 
tekib lihtsalt teadmatusest. Seadused muutuvad 
kogu aeg, samamoodi toovad kohtulahendid kaasa 
selle, et ettevõtja peab hakkama midagi teist-
moodi tegema,“ selgitab Katrin. Ta näeb, et ette-
võtjatele uus lähenemine meeldib ja see on tema 
töögi lihtsamaks teinud, sest halduskoormust on 
vähem nii temale kui maksumaksjale. „Saame 
palju nõustamise käigus ära lahendada ja ei pea 
hakkama koostama haldusakte.“   

Samal ajal ei pea ta oma tööd lihtsaks. „Olene-
mata sellest, kas teisel pool lauda on FIE või suur-
ettevõtte juht, oodatakse sinult ekspertnõu. 
Kohtumise jooksul tuleb maksumaksjale selgeks 
teha, miks ta peab meie arvates oma maksukäi-
tumist muutma ja kus on viga sees. Seetõttu on 
väga oluline enne läbi mõelda, millise tulemu-
seni kohtumise lõpuks jõuda tahad, ning nõusta-
mise käigus sihikindlalt ja argumenteeritult selles 
suunas liikuda. Vahel võib juhtuda, et ettevõtja on 
kohtumisel esialgu veidi närvis, ja siis tuleb inimest 
kõigepealt rahustada, et koos eduka tulemuseni 
jõuda.“ 

Head nõu ei saa muidugi anda ilma ettevõt-
luse hingeelu tundmata ja seetõttu soovitab Katrin 
kas või korrakski mõnes eraettevõttes praktikal või 
tööl käia. „Ükskõik, kuhu te lõpuks tööle lähete, 
peab mõistma, kuidas ühes ettevõttes asjad 
käivad.“ 

Ivar Laur tegeleb teabeosakonnas iga päev 
andmeanalüüsiga, et ametil oleks parem pilt sellest, 
mis parasjagu ettevõtluses toimub.  

Vahel on oluline ka kontoriseinte vahelt välja saada 
ja nii on tiimidel kombeks käia aeg-ajalt looduses 
patareisid laadimas. 
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NOORED 

EESTVEDAJAD
Kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased moodustavad üliõpilaskonna,  
kelle huvide eest seisab üleakadeemiline Üliõpilasesindus (ÜE) ning  

selle juhatus koos valitud rühmavanematega. 

Tekst: Üliõpilasesindus
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Päästekolledž, RS-150
Kandideerides esimehe kohale, oli 
mul aasta kogemust ÜE tavaliikmena. Selle aastaga 
kujunesid välja visioonid ja arvamused, mida kaasüli-
õpilastega jagada – paremat kohta kui ÜE esimehe 
ametikoht oma ideede elluviimiseks ja pidevaks 
enesearenguks ei ole. Üks minu ambitsioonikas 
plaan on kaasata aktiivselt SKA arendustegevus-
tesse rühmavanemaid, nende asetäitjaid ja esinduse 
liikmeid, et muuta kolledžite vahelisi suhteid veel 
lähedasemateks. 

kAAREL TÕLL 
Üliõpilasesinduse esimees

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-151
Kandideerisin, sest olen risti ja põiki spordiga seotud 
inimene. Tahaksin aidata spordil rahvale lähemale 
jõuda, et oleks aktiivseid inimesi, kes julgevad 
ennast proovile panna nii raskuste surumisel, jooks-
misel kui ka palliplatsil. Minu eesmärk on kasvatada 
SKA õpilastes aktiivsust sportimise vastu, nii et seda 
nauditakse.

RAUNO LOIT
Aseesimees spordi- ja 
kultuurivaldkonnas

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-151
ÜE-sse kuulumine annab kasuliku kogemuse kogu 
eluks. ÜE liikmena saad vahetult osa võtta kõiki 
kadette puudutavate otsuste vastuvõtmisest ja 
ürituste organiseerimisest. Samuti leiad sealt mees-
konna ja sõbrad, kellele võid kindel olla ning keda 
võid usaldada nii ÜE tegevuse ajal kui ka tulevases 
elus. Kui sul on häid ideid kadettide elu paremaks 
muutmiseks, siis on nende realiseerimiseks parim 
koht just ÜE.

ALO PIhLAU
Aseesimees turundus- ja 
kommunikatsioonivald-
konnas

k ui rühmavanema ülesanded on oma 
õpperühma esindamine, info vahenda-

mine ja kaaskadettide esmane nõustamine, 
siis ÜE lahendab oma pädevuse piires kõikide 
SKA üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tege-
vuses kogu üliõpilaskonna huvidest, vajadus-
test, õigustest ning kohustustest. ÜE missioon 
on akadeemia üliõpilaste hariduslike ja kultuuri-
liste arenguvõimaluste edendamine ning toime-
tuleku eest seismine. 

ÜE-sse võivad kandideerida kõik SKA 
immatrikuleeritud üliõpilased. Uus esindus vali-
takse iga õppeaasta kevadel demokraatlikult 
salajaselt ning kolledžite proportsionaalse esin-
datuse põhimõttel. Esinduse liikmed valivad 
omakorda juhatuse. 

Alanud õppeaastal kuulub ÜE-sse 9 liiget, 
neist 4 kadetti politsei- ja piirivalvekolledžist, 
1 päästekolledžist, 2 justiitskolledžist ning 2 
finantskolledžist, kes omakorda valisid kolme-
liikmelise juhatuse. 

2017/2018. õppeaasta ÜE-sse kuuluvad järg-
mised liikmed.
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Finantskolledž, FS-160
Huvi ÜE, õppetöö korralduse ning 
arenduse vastu tekkis esimesel õppeaastal, kui mul 
oli kursusevanemana võimalus nii õppetöö raames 
kui ka õppetöö välisel ajal võtta osa mitmest huvi-
tavast üritusest ja tegemisest. Tekkis soov saada 
kogemusi, teadmisi ja tutvusi ka enda kolledži ja 
eriala väliselt. Algaval õppeaastal tahan anda enda 
panuse kolledžite vahelise koostöö arendamisesse. 
Lisaks on ÜE liikmeks olemine hea väljakutse, paneb 
proovile varasemad teadmised, ajaplaanerimise ja 
meeskonnatöö oskused.

kARMEN SIPELGAS
Esinduse liige

Finantskolledž, FS-160
ÜE-s saan oma ideid ja lennukaid mõttearen-
dusi kõige otsemat teed pidi avaldada ja ellu viia. 
Mulle meeldib korraldada ja olla selle tralli keskel, 
kui midagi toimub. Lisaks on ÜE hea võimalus leida 
kontakt koolis nendega, kes on aktiivsed ja tahavad 
korraldada ja teha asju. Selliste inimestega on hea 
ja lihtne suhelda ning tekib võimalus koolile midagi 
tagasi anda selle eest, mida kool meile kolme 
õpiaasta jooksul annab.

kARINA kORk
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-152
Minu eesmärk ÜE-s on ühtekuuluvustunde suurenda-
mine ja üliõpilaste huvide esindamine. Leian, et esin-
dusel ei pea olema nii suur roll ürituste korraldamisel, 
sest funktsioonilt on see ideaalne just huvide esin-
damiseks. Esindus ei pea korraldama pidusid lihtsalt 
selleks, et need oleks korraldatud, vaid rohkem rõhku 
pöörama kadeti vajadustele ja ootustele – parem 
üritus ilma traditsioonita, kuid inimestega, kui tradit-
siooniga ja inimesteta.

BURT-HARRissON 
PURRE
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS-162 
Kandideerisin ÜE-sse, sest olin 
põhikooli ja gümnaasiumi ajal aastaid õpilasesinduse 
liige ning soovisin ka nüüd end esindusega siduda. 
Teadsin varasemast kogemusest, et õpilas- ja üliõpi-
lasesinduse kaudu on võimalik leida palju uusi tutta-
vaid ja sõpru, mis on minu jaoks väga tähtis. Et minu 
varasemate aastate tegevused keskendusid ürituste 
korraldamisele gümnaasiumis, siis ÜE-s soovin jagada 
oma kogemust ja vastu saada uusi teadmisi muudes 
valdkondades.

kRISTI MURULA
Esinduse liige

Justiitskolledž, KS-160
Kuulun ÜE-sse, sest tunnen huvi koolis toimuva vastu 
ning tahan anda oma panuse kooli ürituste läbi-
viimisel. Samuti leian, et esindusest saan ma palju 
uusi kogemusi edaspidiseks ning loomulikult ka häid 
tutvusi. Seni oleme asjadega hästi hakkama saanud 
ning võib oletada, et meie leidlik kollektiiv korraldab 
sellel õppeaastal nii mõnegi põneva ettevõtmise.

GRETE ROOS
Esinduse liige

Justiitskolledž, KS-150
Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis alustasin 
õpinguid eesmärgiga mõista veelgi paremini vangla-
teenistuse toimimist ja saada sel erialal uusi teadmisi 
ning oskusi. Minu jaoks pole koolis käimine kunagi 
tähendanud pelgalt õppimist. Kool on võimaluste 
keskkond, mis annab palju, kuid kuhu tuleks vahel ka 
ise panustada. Usun, et suudan ÜE-s oma seniseid 
teadmisi ja kogemusi edukalt rakendada ning seeläbi 
ka ise õppida ja areneda.

TAMBET kRASNOV
Esinduse liige
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VILISTLANE   
SISEkAITSEAkADEEMIA

Vilistlaskogu alustab artiklisarja, milles tutvustatakse Sisekaitseakadeemia tegusaid vilistlasi.  
Otsa teevad lahti MAREK HELM ja JANEK LAEV.

MAREk hELM

AS-i Nortal rahandusvaldkonna nõunik, Maksu- 
ja Tolliameti endine peadirektor

Marek lõpetas Sisekaitseakadeemia tollikolledži 
aastal 1996. Sisekaitseakadeemia on tema sõnul 
„kool, mis annab hariduse inimestele, kelle töö 
on Eestit hoida ja arendada”.

Eredaim mälestus

Eredaimaks mälestuseks peab ta akadeemiasse sisse 
saamist. „Krõbeda konkursi tõttu, 22 inimest ühele 
kohale, jäin esmalt ukse taha. Kaks kuud hiljem 
nägin unes, et tulin koos isaga kooli juurde. Järg-
misel hommikul sain teada, et kaks esialgu sisse 
saanud kadetti on koolist välja visatud. Viis minutit 
pärast teadasaamist sõitsin Pirita-Kosele. Esmaspäe-
vast alustasin õpinguid tollikolledžis. Hea unenägu 
oli tol ööl.”

kadeti unistus

Mareki unistuseks pärast õpinguid oli soov teha 
päris tööd ehk minna ja alustada kõige alumiselt 
astmelt, et ennast üles töötada. Tänaseks on tal 
„kuldmedal” käes, nagu ta seda nimetab. Marek on 
teinud karjääri peadirektori kohani välja, saavutanud 
edu ja tunnustuse. Ta ise ütleb, et tal on olnud hea 

võimalus ja aeg, võidetud enesekindlust, et teha elus 
hoopis midagi muud. 

Õppetunnid tööl

Suuri õppetunde on tal karjääriredelil olnud palju. 
Oma sõnul on ta kasutanud ära kõik konfliktid ja 
kriisid ning osalenud palju muutuste juhtimises, 
mistõttu teab, et me ei ole homme need, kes me 
oleme täna.

hobid

Tegelemine oma maakoduga ja mõõdukas 
rattasport.

Elu moto

„Niikaua, kui inimesed on elus ja terved, on kõik 
probleemid lahendatavad.” 
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Eredaim mälestus

Janek mäletab selgesti akadeemia rektori Eduard 
Raska sõnu: „Akadeemia teeb kõik endast 
oleneva, et sisseastujatel õpingute tee mitte 
lihtne ei oleks.” Õpingud olidki rasked ja õppejõud 
nõudlikud, väga suur maht oli iseseisval tööl. 
Kõike seda hiljem vaagides leiab ta, et see on 
hea meeldetuletus ning treening tööeluks, sest 
kõik edasised väljakutsed tuleb lahendada pärast 
kooli lõpetamist ju iseseisvalt. Kerget tööd ei ole 
olemas.

Kõige eredamalt meenub Janekile üks loeng, 
kus grupp jaotati kaheks. „Ühed mängisid rahan-
dusministeeriumi meeskonda ja mina pidin 
olema rahandusminister ning teine pool õpilasi 
oli siseministeeriumi meeskond, kes tuli kohtu-
misele oma aastase eelarvetaotlusega. No ja siis 
läks andmiseks… Hiljem sain õppejõult justkui 
kiita, sest raha õnnestus mul loengus, analoog-
selt reaalse eluga, siseministeeriumile anda pigem 
vähem kui küsiti. Mõistagi, antud rollist väljusin 
pärast loengu lõppu kiiresti. Selline tagant järele 
naljaks ja ere mälestus, aga neid on veel.“

kadeti unistus

Janeki unistus õppimise ajal oli, et saadud uute 
kogemuste rakendamine aitaks tal oma tööüles-
annetega senisest kergemini toime tulla. Praegu 
mõistab ta, et koolis käsitletakse märksa suuremat 
hulka teadmisi ja kogemusi, kui neid hiljem tööelus 
iga päev kasutusel on. Seepärast teadis ta hiljem 
paremini, mis talle sobib, mille võiks usalda pigem 
teistele, mida saaks senisest paremini teha.

Õppetunnid tööl

„Ära rabista, kaalutle, aruta ja otsusta. Kõik etapid 
on omavahel loogiliselt seotud ja viivad otsus-
tusprotsessi loogilise ja üldjuhul toimiva tulemu-
seni. Üldjuhul seetõttu, et inimene ei ole lõppude 
lõpuks eksimatu. Kui eksid, siis ütle see välja. 
Teiseks, pühendumisel ja inimsuhetel, sh kolle-
giaalsetel suhetel, on õnnestumises võrdväärselt 
määrav roll. Kaasaegne juhtimine hakkab järjest 
enam neile tuginema. Üksi jõuab palju, meeskon-
nana märksa enam. Kui juhtimine oleks üheselt 
mõistetav ja lihtne, siis oleks juhtimisest kirjutatud 
üks teos ja selle järgi õpetataks juhtimist kõikides 
ülikoolides üle maailma. Ometigi läheb just vastu-
pidi, uusi teoseid ja käsitlusi tuleb aina juurde. 
Viimane, millest olen kuulnud, on sotsiaalse konst-
rueerimise ja dialoogilise organisatsiooni arenda-
mise teooria“.

hobid

Ajalugu, kodus ehitamine, suvisel ajal Emajõel kalas-
tamine. Kalavetele jõuab ta küll ehk kord või kaks 
aastas, kuid siiski.

Elu moto 

„Kui teed, siis tee. Poolikuid asju ja ülejala ei ole 
mõtet teha. Sellest ei ole rõõmu ei sulle ega teistele. 
Tööl ja teol peab olema mõte ja eesmärk. Tee 
head, siis tuleb kõik see sulle endale ringiga tagasi – 
varem või hiljem. Elukestev õpe – akadeemia kõrval 
on parim ülikool eluülikool. Pane oma toimetuste 
kõrval tähele, mida seal õpetatakse.” 

JANEk LAEV

Siseministeeriumi nõunik, Häirekeskuse endine 
peadirektor

Janek Laev on omandanud Sisekaitseakadeemias 
haridust kolmel korral. Esimest korda õppis ta Väike-
Maarja päästekoolis aastal 1995, seejärel sai 2007. 
aastal esimese taseme kõrghariduse päästekolledžis 
ning kolmas kord oli juba kümme aastat hiljem, mil ta 
omandas sisejulgeoleku magistritaseme.
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MIS ON SISEKAITSEÕPE?

S isekaitseõpe on gümnaasiumiastme õpilas-
tele loodud võimalus kogu gümnaasiumiaja 

(10.–12. klass) saada esialgseid teadmisi ja oskusi 
pääste-, politsei- ja piirivalve tegevustest, õppida 
märkama ja välti ma ohte ning ohusituatsioonides 
adekvaatselt ja ohutult tegutsema. Õpe koosneb 
teoreeti liste teadmiste omandamisest, mis toimub 
klassiruumides erialatundidena ja ameti te koha-
likes struktuuriüksustes.

Enamasti  on päästeõppes 70, politseiõppes 
105 ja piirivalveõppes 70 teooriatundi aastas. Lisaks 
teooriatundidele lõpeb iga kursus 2-päevase pääste-
laagriga Väike-Maarjas ja sama pika politseilaag-
riga Paikusel. Seal rakendatakse teoorias õpitut juba 
prakti kas.

Väike-Maarjas omandatakse elustamisvõtt eid, 
suitsusukeldumist, pinnaltpäästet, kustutatakse 
põlenguid, osutatakse esmaabi. Paikuse laagrites 

Sisekaitseõppe koordinaator PRIIT MÄNNIK kirjutab, miks on hea hakata juba 
gümnaasiumis sisekaitse erialadega tutvuma ning kuidas see on mõjunud Ida
Virumaa venekeelsetele õpilastele.

Sisejulgeoleku päev Narva koolide õpilastele 
20. aprillil 2017 – esimene kokkupuude pääste -
varustusega

Politsei erilaagri lõpetajad Paikusel 7. juunil 2017
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tutvutakse riviõppega, harjutatakse Sisekaitse-
akadeemia vastuvõtu kehalisteks katseteks, lahen-
datakse peretüli, proovitakse praktikas esmaseid 
kriminalistikavõtteid. 

Kolme aasta jooksul saavad õpilased teadmisi 
ja oskusi, mis on vajalikud abipolitseinikule ja vaba-
tahtlikule päästjale ning soovi korral on neil võimalik 
muude tingimuste täitumisel liituda ka vabataht-
likega meie ametkondades. Õpetajateks on meie 
parimad ametnikud kohalikest prefektuuridest ja 
päästeasutustest.

Sisekaitseõpet on Sisekaitseakadeemia korral-
danud juba aastast 2011, kui alustasime Oris-
saares, Pärnu Hansagümnaasiumis, Tabasalus 
ja Kohtla-Järvel. Hiljem on liitunud veel neli 
Narva gümnaasiumit, Põlva, Räpina ja Valga ning 
2017. aastast Jõhvi ja Keila. Loobunud on Pärnu 
Hansagümnaasium.

Praegu on meil 12 partnerkooli, kus 2016/2017. 
õppeaastal õppis 362 õpilast. Eelmisel õppeaastal 
oli täieliku 3-aastase programmi lõpetanuid 62, 
enne seda 89.

Igal aastal on sisekaitseõppe lõpetanutest olnud 
ka sisseastunuid akadeemiasse. Sel kevadel esitas 
neist avalduse akadeemiasse astumiseks 34 kadeti-
kandidaati, kellest 14 on nüüd immatrikuleeritud.

Samas ei ole sisekaitseõppe eesmärk mitte 
ainult kadettide saamine akadeemiasse, vaid 
selle kaudu kasvatame ka teadjamat ja oskajamat 
inimest, kes oskab hoida end ja aidata teisi ükskõik 
millisel alal töötades või õppides. 

Meie arengukava näeb ette suurendada sise-
kaitseõppega hõlmatud koolide arvu 15-ni, kuid siin-
juures tuleb arvestada ka asjaoluga, et liigne sise-
kaitseõppe paisutamine võib hakata mõjutama 
õppekvaliteeti ning sellel on oma mõju ka 
akadeemia eelarvele. 

Seni on Ida-Virumaal toimuvat sisekaitseõpet 
püsivalt toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, 
seda lisaks tavapärasele õppetööle veel ka Ida-
Virumaa põhiliselt vene emakeelega õpilaste täien-
dava erialakeele õppe ja erialakeele laagrite läbivii-
mise kaudu. Seetõttu oleme saavutanud olukorra, 
kus 21 õpilasest vaid üks Kohtla-Järve ja Narva sise-
kaitseõppe läbinud akadeemiasse sisseastuja ei 
teinud keelekatseid positiivselt ära. Võrreldes eelne-
vate aastatega on see väga tähelepanuväärne 
tulemus.  Hetk enne politsei erialalaagri tunnistuste kättesaamist

Praktiline harjutamine politsei erivarustusega Paikusel

Sisejulgeoleku päeva võistlusülesannete lahendamise 
strateegia väljatöötamine
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Juunis lõpetas Euroopa Välispiiride 
Kaitse Agentuuri FRONTEX strateegi
lise piirihalduse ühisõppekava esimene 
lend. Viies riigis läbi viidud magistri-
programmi 23 lõpetaja seas oli ka 
Lääne prefektuuri piiri ja migratsiooni 
järelevalve talituse juht Margo Peters. 

Sisekaitseakadeemia arendusprorektori ja magistri-
programmi ühe autori Marek Linki sõnul alustati  
strateegilise piirihalduse õppekava loomisega 
täiesti  uut peatükki rahvusvahelises haridusruumis: 
„Selle õppekava sünnilugu on omamoodi pretse-
dent Euroopa kõrgharidusruumis, kuna tegemist 
on esimese nii laiapinnalise konsortsiumi toel 
loodud õppekavaga. See on nagu kõrgharidus-
ruumi Schengen, kus teadmised, oskused ning 
parimad prakti kad liiguvad vabalt ja piiride üleselt.”

Sisekaitseakadeemia panustas nii ühtse õppe-
programmi väljatöötamisse kui läbiviimisesse. 
Koostöös Politsei-ja Piirivalveameti  juhti vspetsia-
listi dega töötati  välja kolm õppekava moodulit: 
innovatsioonitehnoloogiad piirijulgeolekus, 
globaalne kontekst piirivalvejulgeolekus ning piiri-
valve strateegiad ja planeerimine.

Lisaks Eesti le toimus õpe veel Läti s, Leedus, 
Hollandis ja Hispaanias. Magistriprogrammist 
võtsid osa 16 riigi piirivalve juhti vametnikud. 
Eesti t esindas Margo Peters, kelle lõputöö teema 
oli „Tehnoloogia vastuvõtlikkuse ja eraelu puutu-
matuse valupunkti d tänapäevastes piirikontrolli 
süsteemides Eesti  ja Soome näitel”.

Septembris kaitsesid magistritöö ka CEPOL-i 
magistrandid Maksim Korzin Lääne prefektuurist 
ja Joosep Kaasik Tallinna Tehnikaülikoolist.

Uus magistriõppe tsükkel alustas septembris. 
Õppesse saab kandideerida iga kahe aasta tagant. 

ESIMENE 
STRATEEGILISE 
PIIRIhALDUSE 
MAGISTER ON 
MARGO PETERS

Õnnelikud arendusprorektor ja vastne magister
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Et 2016. aasta lõpp ja 2017. aasta algus 
tõid koertekooli ellu suuri muuda
tusi, siis 2017. aasta esimene pool oli 
suuresti muudatustega kohanemise aeg.

Kollektiivist lahkusid kaks suurte kogemustega kooli-
tajat, peaaegu 50% koolitustest toimuvad PPA 
prefektuurides ja teiste koostööpartnerite juures 
(vanglates ja tollipunktides) ning töötajate ja koera-
juhtide olme ja töötingimused on muutunud. 
Asume endiselt Murastes, kabinetid asuvad koer-
temajas ning koerajuhid majutuvad territooriumil 
asuvas korteris (lõunat saab süüa Tabasalu Ühis-
gümnaasiumis, hommiku ja õhtusöögi valmistamise 
võimalus on majutuskohas).

Kollektiiviga on liitunud prefektuuridest 
ka kaks uut instruktorit/koerajuhti, kes toovad 
vahetut igapäevatöökogemust koolitustesse ja 
viivad parimat koolituspraktikat teenistusse. Kui 
esimesel poolaastal oli pearõhk täienduskoolitustel 

ja korraldasime ka kaks rahvusvahelist võist-
lust, siis teisel poolaastal on raskuspunkt teenis-
tuskoerte atesteerimisel, koerajuhtide põhikur-
suse lõpetamisel ja 2018. aasta koolitusplaanide 
tegemisel ning väliskoolitustel. Meie instruktoreid 
Rene Radalat ja Madis Koitlat on kutsutud kahel 
korral viima läbi koerajuhtide koolitusi Leedu Piiri-
valve teenistuskoerte koolituskeskuses. Rene Radal 
osaleb ka kahel korral Portugali politsei koerajuh-
tide koolitamisel. See lisab kindlust, et meie inst-
ruktorid on ka rahvusvaheliselt hinnatud ja konku-
rentsivõimelised koolitajad. Unarusse ei ole jäänud 
ka instruktorite erialaste oskuste arendamine: 
Andres Suurküla lõpetab sügisel Soome Politsei-
koerte Koolis 6-nädalase lõhkeainet otsivate teenis-
tuskoerte koolitamise kursuse ning osaleb ka Riias 
toimuval rahvusvahelisel Jeff Schettleri teenistus-
koerte jäljeseminaril. Töö käib ja vaatame lootusrik-
kalt tulevikku. Okas käppa!

Tekst ja foto: Jüri Pajusoo

TEENISTUSkOERTE kOOLITUSkESkUS

Tublid teenistuskoerad Kratt ja Quinton 
Muraste väljaõppekeskuses
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AASTAPÄEVARETK

25. sünnipäeva pidustuste üks erilisemaid ettevõtmisi oli 
akadeemiapere kevadine aastapäevaretk Tallinnast Väike

Maarjasse. Kadettidest, vilistlastest ja töötajatest koosnevad 
võistkonnad läbisid kolme päevaga pea 130 km ning kümme

kond kontrollpunkti, kus pandi proovile nende ellujäämis
oskused, julgeolekualased teadmised ning seiklusjanu. 

Avaldame katkeid SKA vilistlase KRISLIN PÄRTI ja 
SKA töötaja LIINA TAMME retke muljetest.*

24.05. – 26.05.2017
TALLINN – VÄiKe-MAARJA

* Täispikkuses saab neid lugeda akadeemia kodulehelt.

AASTAPÄEVARETKAASTAPÄEVARETK
SISEkAITSEAkADEEMIA
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2. päev: 4 kontrollpunkti, 45 km ja  
63  445 tehtud sammu

Võistkond Justiitskolledž
Tekst: Krislin Pärt, justiitskolledži vilistlane  
2006. aastast

Ä rkasime selle peale, et Andres Puusepa 
PowerHit Radio hommikumiks käima läks. Siis 

tundsin küll, et külje all oli olnud üks suur kuuse-
juurikas ja selg oli natuke kange, aga ikkagi oleks 
tahtnud edasi magada. Võtsime kiire hommiku-
eine, kui seda nii saab nimetada: kiirpudru ja 3-in-1 
kohvi. Meedikud plaasterdasid Sireti ja Triinu villid 
ära ja asusime teele.

Teisel päeval võtsime väga rahulikult. 
Esimeses kontrollpunktis ootas meid aga korralik 
üllatus. Üle jõe oli kahe puu vahele tõmmatud 
köis, millest tuli koos kogu varustusega üle 

minna. Punnitasime ja proovisime, pidasime 
harjutust isegi sooritatavaks, aga risk kogu 
kaasas olev varustus (sh telefonid, toit jm selline) 
märjaks teha oli liiga suur. Lisaks oli kaks paari 
jalgu väga villis ning märgade jalanõudega edasi-
liikumine oleks puhta masohhismi alla liigitunud. 
Otsustasime ennast säästa ja kuiva jalaga edasi 
minna. Välja arvatud Siret, kellele ei andnud 
harjutus rahu ja seda proovides ta natuke 
varbaga ka vett katsus. 

Liikusime rahulikult edasi. Teise kontrollpunk-
tini oli päris pikk tee. Istusime maha, et üks korralik 
lõuna maha pidada. Seekord oli menüüs kartuli-
puder, mis valmis hommikusöögi valmistamisel 
omandatud taktikat kasutades. Ikka vesi priimusel 
keema ja kotikesse. Samuti kulusid ära viimased 
juustupulgad ning magustoiduks grillisime Krislini 
kaasa võetud vahukomme. 

AASTAPÄEVARETk

Distants: Sisekaitseakadeemia peahoone 
Tallinnas Kase 61 – Päästekolledži päästekool 
Väike-Maarjas Jakob Liivi 6. Kokku läbiti ligi 
130 km.

Võistkonnad:
• Justiitskolledž: Triinu Atla, Kristlin Kõrgesaar, 

Krislin Pärt, Siret Niinepuu.
• Pääste Nuuskurid: Mirjam Vint, Ülle Jõessar, 

Helen Kiis, Enn Valk. 
• Kiisud: Reno Veinberg, Hannes-Paul Kirotar, 

Karin Lassi, Herkki Luksepp. 
• Absoluutne: Liina Tamm, Merli Vesingi, Helari 

Kaljuste.
• Naksitrallid: Saskia Dmitrijev, Andry Liiva, 

Maarja Bachmann, Aiko Hallimäe, Jakob 
Kazakov. 

Aastapäevaretke peakorraldaja: Martin Kreek 
(Ellujäämisakadeemia)

Meedikud: Heleri Pärmik (finantskolledži 
kadett), Toomas Kiisla (justiitskolledži kadett), 
Karolin Kiudorv (Ellujäämisakadeemia)

Uskumatu, mida adrenaliin kehaga teeb – lihtsalt lippa!
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Ilm oli mõnus ja mis nii viga loodust nautida. 
Meist möödus üks võistkond teise järel. Meil olid 
aga kõhud täis ja ootasime meedikuid, kuna Triinu 
villid tegid natuke haiget. Pärast plaastrite eemal-
damist ja meie nägude ja hüüatuste kuulmist 
märkas ka Triinu ise, et ta villid olid palju hullemad, 
kui ta arvas. Meedikud olid murelikud ja otsus-
tasid pärast Triinu seisukorra nägemist apteeki 
külastada ja uurida, kas on võimalik leida sellistele 
kandadele mingitki leevendust. Triinu oli ametli-
kult tituleeritud selle matka villikuningannaks. Ent 
ka teisi hakkasid väikesed tervisehädad kimbu-
tama. Põlvede ülekoormus, villid, väsimus. Kuid 
kõik need ei toonud kaasa tuju langust ega loobu-
mismõtteid, vaid innustasid jätkama. Meedikud 
olid meil imelised ja tegid lisaks villihooldusele ka 
jalamassaaži. Täielik luksus. Villid plaasterdatud ja 
põlved seotud, liikusime edasi.

Esimesel päeval tuli muu hulgas ehitada Barbie’le ja 
Kenile kolmeks päevaks ulualune

Vahukommide grillimine

Uskumatu, mida adrenaliin kehaga teeb – lihtsalt lippa!
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Teises kontrollpunktis ootas meid mõnus 
täpsusharjutus õhkrelvadest. See meile sobis, 
võtsime joonele ja sooritasime lasud nii kiiresti kui 
vaja märklaua suunas. Tabamused olid üsna head. 
Kurta igatahes ei saa. Väike joogipaus ja pudelite 
täitmine ning asusime uuesti teele.

Kolmas kontrollpunkt oli tõeline välja-
kutse. Pärast 90 seljatatud kilomeetrit tuli ette 

võtta takistuste rada. Loomulikult oli ette antud 
normiaeg, rada tuli läbida terve meeskonnaga 
ja täisvarustuses. Kuigi kõik kohad olid valusad, 
võtsime oma jõuvarud kokku ja andsime päkka-
dele valu, seda sõna otseses mõttes. Uskumatu, 
mida adrenaliin sinu kehaga teeb – takistusterajal 
tekkis uus energia ja igasugune valu oli kadunud. 
Lihtsalt lippa! Normiajaga meil muidugi rada läbida 
ei õnnestunud ja ka siit võtsime vastu ettenähtud 
karistuspunktid. 

Pärast raja läbimist oli valu tagasi. Väike 
puhkus ja olimegi teel neljandasse kontroll-
punkti. Selle päeva viimasesse. Leidsime kontroll-
punkti koordinaadid metsa seest. Olime kohe kind-
lasti õiges kohas, aga kontrollpunkt ise oli väljas-
pool koordinaate. Meile anti märku sireenidega, 
mis aitas meid järgmise ülesandeni. Lahendada 
tuli vanglateenistujate hindamistest. Täitsa meie 
teema. Kiiresti vastused kirja ja finiši poole.

Viimane lõik läks raskelt, aga ööbimiskohta 
jõudsime siiski enne kella 22, mis oli ka seatud 
eesmärgiks, et mitte karistuspunkte saada. 
Meedikud töötasid nagu konveieril. Uued jalad, 
uued villid, uued plaastrid ja sidemed. Supp 
söödud ja plaastrid peal, oligi aeg magama minna. Hubane ööbimiskoht metsas

Neli võidukat naist (koerast rääkimata)
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kuulge, aga me teeme ju selle ära!

Võistkond Absoluutne
Tekst: Liina Tamm, SKA 
raamatukoguhoidja-bibliograaf

V iimane hommik algab raskelt, kuna pimedas 
üles pandud telkmantel ja kõvaks tambitud 

maapind ei ole pärast kahte päeva parim viis 
puhkamiseks. Sööme õhtust alles jäänud suppi ja 
käime meedikute matil jalgu tohterdamas. Päkad 
on nii valusad, et nõelu enam ei tunnegi. Helari 
jalad on nii kinni plaasterdatud, nagu kannaks ta 
leukoplastist sokke. Pakime asju ja kuigi väljumise 
hetk on juba ammu möödas, siis tundub see ausalt 
öeldes hetkel täiesti ebaoluline. Järgneb minu 
jaoks isiklikult vaimselt kõige raskem ots, mida 
kõige värvikamalt kirjeldab ilmselt muinasjutu 
„Printsess herneteral” loogika, sest jalad teevad 
põrguvalu ning kõnnime üle hiiglasliku põllu, kus 
iga mullakamakas tundub talla all justkui rändrahn. 
Varvastest ei hakka ma siinjuures rääkima, kuid 
olen kindel, et vähemalt kahest küünest olen ilma. 
Loivan üle põllu teistele järele, aga küsin iseendalt 
juba päris tõsiselt, miks ma seda kõike teen.

Selle hommiku esimene kontrollpunkt on tege-
likult toredas kohas ja meid võtavad vastu samad 
mehed, kes Rambo-raja juures toimetasid. Härra 
Rõõmsameelne eelmisest päevast küsib muiates, 
kuidas selle meeldimisega täna lood on. Kuna mina 
aga püüan oma emotsioonidega sel hetkel toime 
tulla, siis vastata küll ei suuda ja püüan ohjata 
nutuvõru suu ümber. Ülesanne on kaardil täpse 
asukoha määramine. Väga täpse. Meetri-mõistes 
täpse. See tundub kõrgem matemaatika ja ma ei 
hakka isegi üritama. Helari ja Merli võtavad asja 
enda peale ja asi saab tehtud. Aga järgmise kont-
rollpunkti trajektoor kaardil näitab eesseisvat sood 
ja tihnikut ning see muudab meid väga mõtli-
kuks. Võsa, soo, päiksepaiste – see repertuaar 
kipub juba korduma ning see meile väga ei meeldi. 
Härra Rõõmsameelne annab veidi nõu ja ütleb 
kaarti meile ulatades, et „ärge sinna minge, seal on 
emakaru kahe pojaga“. Varasem kogemus ütleb, 
et ma olen ilmselt võistkonnas see aeglane sõber, 
seega minu innukus kukub veelgi.

„Kuulge, aga me teeme ju selle ära!” ütleb 
Helari ja ajab ennast püsti.

Teise päeva hommik oli alanud reipalt

Uude maakonda sisenemine
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Ei taha püsti  tõusta, ei taha sinna võõrasse ja 
ebamäärasesse ti hnikusse ronida, ei taha üldse 
enam nädal aega meetritki kõndida, aga Helari 
ja Merli on otsusekindlad, nii et enam ei julge ka 
alla anda. Selgub aga, et võrreldes esimese päeva 
ekslemisega on see ti hnik meie jaoks peaaegu 
nagu jalutuskäik pargis – päike paistab mõnusalt 
puude vahelt, jalad jäävad tänu Merli julgusele ja 
nuti kusele kuivaks ning võsa tundub olusid arves-
tades üsna hõre. Põnevust lisab fakt, et kuuleme 
üpris lähedalt inimeste hääli ja saame aru, et mingi 
teine võistkond on lähedal, sest lõbu pärast selgelt 
mõtlevad inimesed ju keset lompe ja võserikku 
jalutama ei lähe.

Püüame hästi  vaikselt üle murtud puuokste 
hiilida, aga ütleme nii, et mõte oli ju ilus. Võtame 
korraks aja maha – istume, naudime pehmet 
sammalt, jahutavat tuulehoogu puude varjus ja 
kerget einet. Tunnistame üksteisele, et allaand-
mishetki on olnud mitu, kuid teiste võistkonna 
liikmete otsusekindlus on edasi viinud. 

Läbi pehme sambla kõndida on nagu unelm, 
kuid helge mälestus sellest saab kiiresti  läbi, kuna 
juba jõuame jälle teele, lagedale ja päikese kätt e. 

Puhkepaus, üks paljudest

Jalad said kõige enam vatti  
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Teame, et järgmine punkt on mehitamata, ja 
näeme kaugelt, kuidas üks võistkond pärast kont-
rollpunkti s käimist üle tee kõnnib. Üks korralda-
jatest toimetab meieni energiajoogi ja see annab 
natuke julgust, sest me teame, et lõpp on ligidal. 
Läbi sõnnikuhaisuse õhu kontrollpunkti ni kõndides 
leiame õige koha, teeme kohustusliku selfi e ja 
liigume järgmisesse punkti  edasi. Tolmune tee, 
värskelt küntud põld ja kohalik terviserada – siin 
suuri seiklusi ei ole.

Kontrollpunkti  jõudes on ülesanne päästetee-
maline – aita metsas kontakti võimetut inimest. 
Õnneks oli seekord tegu mannekeeniga, kuid oota-
matus olukorras on kõik see vähenegi, mis esma-
abist meelde on jäänud, justkui peoga pühitud. 
Ülesande vastuvõtja annab muudkui uusi suuni-
seid ja adun selgelt, et kui see oleks päris inimene, 
siis oleks seis ikka väga nutune. Teoorias ma võin 
ju asju teada ja raamatutarkust endale pähe ajada, 
aga prakti ka on hoopis midagi muud. Ei tunne, 
et selles ülesandes väga särava esituse oleksime 
teinud, aga kainestav kogemus igal juhul.

Puhkame (jälle!) ja jagame meiega samal 
ajal kontrollpunkti s olnud Naksitrallide võistkon-
naga veidi infot. Teadmine, et kontrollpunkte 
rohkem ei ole, just ti ibu ei anna, kuid tõstab moti -
vatsiooni. Tolmune tee ja üsnagi mõnusa pinna-
sega metsarajad aitavad kiiresti  edasi liikuda. 
Vao külast läbi jalutades ja lõpusirgel viimaseid 
kilomeetreid kõndides ütleb keegi meist järsku: 
„Seal!”. Ja seal nad ongi – näeme, kuidas Naksitral-
lide võistkond ilmselt veidi teist trajektoori kasu-
tades ka lõpu suunas rühib. Järsku hakkab Merlil ja 
Helaril jube kiire ja nad pistavad… punuma on vist 
palju öelda, aga nad sörgivad. Kõnnin nii kiiresti , 
kui saan ja mõistan, et nüüd on see koht, kus asi 
tuleb lihtsalt viimaste varudega ära vormistada, ja 
hakkan jooksule sarnaseid liigutusi tegema. Oma 
retkekaaslastest ma kindlasti  kiirem pole, seega kui 
oleks ainult see karu kusagilt võtt a, siis moti veeriks 
see ehk veidi kiiremini liikuma. Merli ja Helari aga 
ootavad mind lõpusirgel järele ja sealt siblime nii 
kiiresti , kui jalad vähegi lubavad mürtsuva muusika 
ja fi nišijoone poole. 

Keegi kuskil aitab koti  seljast, saapad lendavad 
ma ei tea mis suunas, keegi kuskil õnnitleb… 
Jõudsime! Neljandana! See tundub täiesti  
uskumatu! Tundub siiamaani! 

Mida arvavad osalejad hiljem?

LIINA TAMM:

Ma ei tea, miks teised retkel osalenud selle 
retke ett e võtsid, aga ma tean, et minul oli seda 
vaja. Esiteks seetõtt u, et enesele tõestada, et 
ma suudan sellise asja läbi teha ja et minus on 
midagi rohkemat kui prillidega nohik raama-
tukogust. Teiseks seetõtt u, et minu uhkus oli 
riivatud, kui metsamehest sõber mulle kunagi 
ütles, et ma olen nagu kass, kes mugavustsoo-
nist väga välja ei kipu. Karuga ma küll rinda 
ei pista, kuid iseennast ja metsa ma ei karda. 
Kolmandaks seetõtt u, et ma olin kuid oma 
magistritöö kirjutamisega hõivatud ja tundus 
ilus panna suur rasvane punkt ühele etapile 
elus, sest nii magistriõpingud kui retk panid 
mind proovile – üks vaimses võtmes ja teine 
füüsilises. Nii lihtne see ongi! 

KRISLIN PÄRT:

Nii uskumatu kui see ka ei ole, oli võimalik 
moodustada võistkond üksteist väga vähe tund-
vatest inimestest ja panna see väga harmooni-
liselt ühise eesmärgi nimel pingutama. Sarnase 
tausta tõtt u kanname ilmselt ühiseid väärtusi, 
mis saatsid meid läbivalt ka matkarajal ja aitasid 
võiduka lõpuni. 

Levinum kommentaar, mille sotsiaalmee-
dias, korraldajalt, meedikutelt ja ka teistelt 
kaasa elajatelt saime, oli: „Täitsa hullud!” 
Aitäh kõigile kaasaelajatele, teie tähelepanu ja 
kommentaarid hoidsid meid hoos, no ja võib-
olla ka see, et äkki me ikkagi olemegi natuke 
hullud. 

Igatahes olen kuulnud, et Sisekaitseaka-
deemial on plaanis matkatraditsiooni jätkata, 
ja kindlasti  pakume uutele võistkondadele 
ka järgmisel korral konkurentsi ja vanadele 
revanšivõimalust.
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TOITLUSTAMISEST 
SISEkAITSEAkADEEMIAS

On tuntud ütlemine, et ainuke töö, mis toidab, 
on söömine. Ka Sisekaitseakadeemia rahvas pole 
suutnud seda rahvatarkust eirata ja sestap jätkus 
endise Nõukogude Liidu aegse sõjakooli söök-
lahoones ka akadeemia kadettide ja töötajate 
toitlustamine. 

Algus

Kõigepealt tuli punaväest maha jäänud suured 
sööklaruumid remontida, sisustada köögitehnika 
ja mööbliga, mistõttu esimesel õppeaastal kasutati 
180 kadeti toitlustamiseks eraldi ruumides asunud 
ohvitseride söökla kasinaid võimalusi. Suures 
sööklas aga valmisid samal ajal 600 istekohaga 
söögisaal, Hackmanni firma roostevabast terasest 
sisustusega köögiplokk ning vajalikud abiruumid. 

Uued sööklaruumid avati akadeemia 
õppetöö alguse esimese aastapäeva tähistamisel 
12. oktoobril 1993. Toimus esimene kadettide 

ja töötajate ühine lõunaeine, mis muutus hiljem 
traditsiooniliseks õppeaasta alguse või riiklike täht-
päevade tähistamise osaks. 

hädavajalik abijõud – köögitoimkonnad

Kadettide toitlustamist planeeriti igaks nädalaks 
kolledžite esitatud sööjate arvu järgi. Nende arves-
tuslehtede ja järgmiseks nädalaks koostatud 
menüüde alusel korraldas kalkulaator produktide 
tellimise, kusjuures sööjate arvu võis veel eelmisel 
õhtul täpsustada. Söögisaalis, mille moodustas 
hilisem jõusaal koos justiitskolledži vanglakamb-
rite ja õppeklassiga, olid 10 istekohaga pikad lauad 
ja heledast puidust toolid. Toit väljastati igale lauale 
suurtes roostevabades anumates ja söögiaja lühen-
damiseks kaeti lauad vajalike söögiriistadega. Seda 
tegid nt enne lõunasööki tunnist varem lahkunud 
paar kadetti, kes valmistasid ette ja hiljem koristasid 
enda kolledži toidulauad. Hommiku- ja õhtusöögi 

Sisekaitseakadeemia territooriumilt kadus septembris hoone, kus paiknesid spordi
saalid, tudengikorpus, lastehoid, saun ja õppekambrid ning kus omal ajal tegutsesid 
hoopis trükikoda ja söökla. Sööklaks see ehitatud oligi. VALDUR TALTS meenutab, 
kuidas akadeemia algusaastatel toitlustamine toimis.
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juurde pakuti  ti hti  puuvilju ja šokolaadi kulutamata 
jäänud nädalase toiduraha ulatuses.

Alates 3. õppeaasta algusest, mil kadetti  de arv 
ületas sööklatöötajate võimekuse, määrati  köögi-
toimkonda tavaliselt kolm kadetti  . Toimkond pidi 
koristama ruumid ja valmistama ett e toiduained, nt 
eemaldama masinaga kooritud kartulitelt „silmad”. 
Kadeti d määras toimkondadesse õppepataljon 
ja kogu päeva kestvasse köögitoimkonda määrati  
eelkõige karistuse „Toimkond väljaspool järjekorda” 
saanud kadett e.

Piima vastavalt vajadusele!

Köögipersonal koosnes juhatajast, tootmisala juha-
tajast, kalkulaatorist, kahest kokkade brigaadist, 
köögi-, saali- ja laotöölistest, lisaks toiduaineid 
hankivast kaubikujuhist. Esimene söökla juhataja 
oli Irina Saarlem, aprillist 1994 kuni 4. novembrini 
2002 aga Maie Teras.

Toiduained, mida oli vaja suurtes kogustes, 
nagu leib, liha, juurikad ja piim, tõid kohale sööklat 
varustanud fi rmad. Piim polnud siiski kõikidele, vaid 
seda jagas akadeemia meditsiinikeskuse töötaja 
söökla vesti büülis pudeli kaupa vastavalt kadeti  
dieedile või meditsiinilistele näidustustele.

Igapäevase toidu väljastamiseelne kvaliteedi-
kontroll oli akadeemia meditsiinikeskuse ülesanne. 
Meenub seik, kui ühe kolledži kadeti d kaebasid 
ühel hommikul üksmeelselt kõhulahti sust. 
Meditsiinikeskuse peaarst Niin Ajasta tegeles 
kadetti  de kaebusega ning pärast tema otsust 
saata nad sanepidjaama kontrolli ja võima-
likuks epideemiajärgseks raviks nakkushaig-
lasse loobusid kadeti d oma kaebustest. Et 
tegelik põhjus oli sellele päevale planee-
ritud kontrolltöö, palusid kadeti d kokkade ees 
valeinfo pärast vabandust, viies neile lohutu-
seks suure kommikarbi.

Tasuta lõunad olid olemas

Toitlustamise korraldus tulenes asja-
olust, et kadetti  del oli tasuta ülalpidamine 
ehk akadeemia eelarvest kaeti  majutuse, 
söögi, vormirõivastuse ja kõik õpingutega 
seotud kulud. Päeva toiduraha oli võrdne kaitse-
väelaste toidupäeva maksumusega (22,5 krooni) ja 

Kaetud lõunasöögilaud

Kauaaegne söökla juhataja Maie Teras menüüga 
1. septembrist 1999

köögi-, saali- ja laotöölistest, lisaks toiduaineid 
hankivast kaubikujuhist. Esimene söökla juhataja 
oli Irina Saarlem, aprillist 1994 kuni 4. novembrini 

Toiduained, mida oli vaja suurtes kogustes, 
nagu leib, liha, juurikad ja piim, tõid kohale sööklat 
varustanud fi rmad. Piim polnud siiski kõikidele, vaid 
seda jagas akadeemia meditsiinikeskuse töötaja 
söökla vesti büülis pudeli kaupa vastavalt kadeti  

Igapäevase toidu väljastamiseelne kvaliteedi-
kontroll oli akadeemia meditsiinikeskuse ülesanne. 
Meenub seik, kui ühe kolledži kadeti d kaebasid 
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see kulus vaid toiduainete ostmiseks; söökla perso-
nali, kommunaal- ja majanduskulud tasuti eelarve 
muudelt ridadelt.

Töötajad sõid lõunat sarnaselt kadettidega, 
kuid maksid oma toidu eest ise, ostes selleks söökla 
pakutud nädalamenüü järgi toidutalongid. Tellida 
võis kogu lõunakomplekti või valida vastavalt soovile 
supi, prae, magustoidu ja joogi või nende kombinat-
sioonide vahel. Sealjuures saime algaastatel leiba ja 
toorsalatit tasuta. Töötajate lõunasöögi maksumus 
oli algaastatel äärmiselt väike (1–2 krooni), sest 
hind sisaldas ju ainult toiduainete maksumust. Oma 
väiksepalgalistele (hoovi)töölistele tegi akadeemia 
sellest veel 40% soodustust.

Probleemid

Juba eelmise sajandi viimastel aastatel tekkisid 
kadettide toitlustamisel probleemid. Kõigepealt 
tuli ühiselamukohtade puudumise tõttu kasarmu-
korda muuta, nii et  kadetid võisid kodus ööbida. 
Seega võimaldati kadettidel õpingute kõrvalt enda 
tulevase erialaga seotud tööl käia, seejuures eeldati, 
et tööl käiakse väljaspool õppetöö aega. Paraku 
kujunes nii, et hommiku- ja õhtusöökidele kadetid 
tihti enam ei jõudnud. Katlasse jäi toitu palju alles, 
mida siiski prügikasti ei visatud, vaid talumehed 

viisid selle suurte tünnidega oma loomadele, andes 
küllap ka väikese hüvitise akadeemiale.

Seepärast otsustas rektor Heiki Loot söökla 
töö reorganiseerimiseks maksta toiduraha kadetti-
dele kätte ja korraldada söökla töö kassapõhiselt. 
Seejärel hakkasid kadetid (sarnaselt töötajatega) 
järgmiseks nädalaks toidukordi ette tellima ja iga 
söögikorra eest kassasse maksma. Loomulikult olid 
selleks ajaks toitude hinnad üksjagu tõusnud.

Senise söökla likvideerimine

Küllap muutusid söökla ülalpidamiskulud pingelise 
eelarve tõttu koormavaks ja alates 2002. a novemb-
rist akadeemia söökla tegevus lõpetati. Ruumid, 
köögitehnika ja lauanõud anti rendile firmale Eesti 
Eine, kes tegeles koolide ja keskhaigla toitlustami-
sega. Paraku ei olnud ei kadetid ega töötajad nende 
termostes kohale toodud toidu kvaliteediga sugugi 
rahul. Sööjate arv hakkas vähenema ja toiduhinnad 
kasvama. Peagi loobus firma koostööst akadee-
miaga, sest kadetid kasutasid üha rohkem ühisela-
mutes olevaid köögiruume, töötajad aga peapääsla 
hoones tegutsenud puhvetit. Seejärel proovis sama 
teed käia veel üks toitlustusfirma, kuid sellegi tege-
vusest ei saanud asja. Täna tegutseb õppehoones 
üks nende järglastest. 

kohvikud

Juba 1993. aasta sügiseks oli tekkinud peapääsla 
hoonesse eraettevõtlusel põhinev mõne töötajaga 
kohvik, mis toimis pea sajandi lõpuni. Kohviku müügilett 
ja istekohad asusid tänase arhiivi ruumis, nõudepesu-, 
köögi- ja laoruumid aga praegustes üliõpilasesinduse ja 
töötajate söögitoa ruumides.

Pakuti võileibu, saiu, salateid, pakendatud toidu- ja esma-
tarbekaupu, morssi ja pudelites karastusjooke, tegevuse 
viimastel aastatel ka kergeid lõunaid. Selleks ajaks oli 
kohvik avanud õppehoone vestibüülis peasissepääsu 
kõrval lisaks puhveti, mida just kadetid meelsasti kasutasid.

Vaike Leedo peetava kohviku kenasti sisustatud ruum ja 
pakutav teenus olid põhjus, et sageli tööpäeva lõpu poole 
peeti seal (juubeli)sünnipäevi või allüksuste töötajate koos-
viibimisi. Üsna populaarsed olid kohvikus sööklaga paaris 
korraldatud akadeemia töötajate valmistatud hoidiste ja 
küpsetiste näitused-degusteerimised-hindamised.

Peapääsla kohvik
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Raamatus analüüsitakse 
ett evõtjate ja maksuhaldurite 
vaheliste koostöönõuete täitmise 
põhimõtt eid. Maksuame-
ti te ebapiisavad vahendid ja 
maksuhaldurite töö suurenev 
koormus on loonud olukorra, 
kus koostöö põhineb vastasti -
kusel usaldusel, läbipaistvusel 
ja mõistmisel ning tugineb 
maksuriskide haldamisele. 
Kirjeldatakse sellise koostöö 
algust Austraalias, Hollandis, 
Ühendkuningriigis ja Ameerika 
Ühendriikides. Käsitletakse 
teoreeti lisi ja prakti lisi küsimusi, 
mis on seotud antud põhimõtete 
rakendamisega.

Raamat annab ülevaate 
pädevustest, mida vajavad 
hädaolukordade kriisiregulee-
rimise eest vastutavad isikud. 
Kogenud politsei, päästeameti , 
vanglateenistuse ja relvajõu-
dude ametnikud kirjeldavad 
oma isiklikke kogemusi. Käsitle-
tavad juhtumid kajastavad 
hädaolukordi suurtest tööstus-
likest tulekahjudest pantvangi-
kriiside ja lennuõnnetusteni. Iga 
käsitletud juhtumi kokkuvõtt eks 
analüüsitakse omandatud 
kogemusi ja jagatakse 
näpunäiteid teistele kriisire-
guleerimise eest vastutavatele 
juhti dele.

Raamat pakub ülevaate 21. 
sajandi vanglateenistuse olulise-
matest teemadest. Autorid 
pööravad tähelepanu teemadele, 
nagu eeti ka vanglateenistuses, 
kurjategijate klassifi tseerimine 
ja hindamine, kurjategijatele 
pakutavad ravimeetodid ja 
erikohtud. Raamatus on ühildatud 
teadusuuringud ja prakti ka, 
mis võimaldab analüüsida 
tõhusamaid karistus- ja parandus-
meetodeid. 

Andmekaitse eesmärk on 
kaitsta üksikisikute õigust eraelu 
puutumatusele. Raamatus 
käsitletakse andmekaitset 
õiguskaitse ja kriminaalprevent-
siooni valdkonnas ning eelkõige 
vaadeldakse andmekaitset 
globaalses ühiskonnas, arvestades 
tehnoloogia kiiret arengut. 
Samuti  arutletakse andmekaitse 
üle terrorismivastase võitluse 
valdkonnas. 
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„FUNDAMENTAL RIGHT TO DATA PROTECTION: 
NORMATIVE VALUE IN THE CONTEXT OF COUNTER-
TERRORISM SURVEILLANCE”
Maria Tzanou
Oxford: Hart Oublishing, 2017

Raamatute, lõputööde ja muude teavikute otsimiseks 
e-kataloog ESTER 
htt ps://www.ester.ee/search~S88*est

UUDISkIRJANDUS SISEkAITSEAkADEEMIA RAAMATUkOGUS

International Federation of Library Associations and Institutions
With thanks to www.FactCheck.org

Tõlkinud Kristiina Kaju ja Tambet Teder

HINDA ALLIKAT
Uuri veebilehte, selle eesmärki ja 

kontaktinfot.

LOE EDASI
Pealkirjad võivad klikkide meelitamiseks 
olla pilkupüüdvad. Aga milline on sisu?

KONTROLLI AUTORIT
Kas ta on usaldusväärne? Kas ta on 

päriselt olemas?

TOETAVAD ALLIKAD?
Kliki ka nendel linkidel. Tee kindlaks, kas 
toodud info ka tegelikult teksti toetab.

KONTROLLI KUUPÄEVA
Vanade uudiste uuesti avaldamine ei 

tähenda, et need oleksid praegu 
asjakohased.

KAS SEE ON NALI?
Kui tekst on liiga kummaline, võib see olla 

pila. Et olla kindel, uuri veebilehte ja 
autorit.

MIS ON SINU HOIAK?
Arvesta, et su enda 

tõekspidamised võivad mõjutada 
sinu hinnangut.

KÜSI NÕU EKSPERTIDELT
Küsi abi raamatukogust. Kontrolli fakte.

Sisekaitseakadeemia e-üliõpilastööde ja e-raamatute 
keskkond DIGIRIIUL 
htt ps://digiriiul.sisekaitse.ee/



48  RAAMATUKOGU

SISEKAITSEAKADEEMIA KIRJASTUS avaldab sisekaitsealast õppe- ja muud eriala kirjandust. Kõik õppematerjalid  
on elektroonilisel kujul kättesaadavad akadeemia raamatukogu Digiriiulist https://digiriiul.sisekaitse.ee/. 

www.sisekaitse.ee/kirjastus

AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS ILMUNUD ÕPPEkIRJANDUST

Tuleohutusülevaatuste 
subjektide valiku metoodika 
on abiks efektiivse riskipõhise 
tuleohutusjärelevalve planeeri-
misel, mis võimaldab seda 
teha faktide põhjal ja pikaaja-
liselt. Tulekahjudega seotud 
andmete analüüs aitab kaasa 
hoonetulekahjude, eluhoonete 
tulekahjude ja tulekahjudes 
hukkunute arvu vähendami-
sele. Metoodikat käsitletakse 
ka päästekolledži tuleohutuse 
mooduli õppeainetes.

Rakendusuuringu eesmärk oli 
selgitada välja sotsiaalmajandus-
like muutujate ning eluhoonete 
tulekahjude süttimise vahelised 
seosed, mis võimaldavad 
prognoosida, millised piirkonnad 
Tallinna linnas, Harju maakonnas 
ja Eestis tervikuna on rohkem 
ohustatud ja millised on neis 
prevaleerivad muutujad. Vastavalt 
püstitatud lähteülesandele 
keskenduti uuringu tulemuste 
formuleerimisel ennekõike 
suurematele linnadele: Tallinnale, 
Tartule, Narvale, Kohtla-Järvele ja 
Pärnule.

„TULEOHUTUSÜLEVAATUSTE SUBJEKTIDE VALIKU 
METOODIKA”
Alar Valge, Kadi Luht, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok

„PIIRKONDLIKE SOTSIAALMAJANDUSLIKE MUUTUJATE 
VÄLJASELGITAMINE ELUHOONETE TULEKAHJUDE 
ASUKOHA PROGNOOSIMISEKS. RAKENDUSUURINGU 
LÕPPRAPORT”
Andres Mumma, Jaanus-Arno Sarapuu, Leonid Pahhutši 

Venekeelne õppekomplekt (õpik 
ja audiofailid) politseitöötaja-
tele on mõeldud korrakaitse- ja 
kriminaalpolitsei erialase vene 
keele oskuse arendamiseks. 
Õppekomplekti abil saavad 
nii haridust omandavad 
õppurid kui ka juba valdkonnas 
töötavad spetsialistid õppida 
või täiendada oma vene keele 
oskust. 

Esmakordselt on kaante vahele 
saanud korrakaitseseaduse 
kommenteeritud väljaanne. See 
on teavik, mis täidab tühimiku 
Eesti õigusmaastikul – tõlgendab 
ja selgitab 2014. aastal jõustunud 
seaduse sisu. Viidatud on 
teadusuuringutele, kohtulahendi-
tele, õiguskantsleri soovitustele, 
õigusalasele eesti- ja välismaisele 
teaduskirjandusele ning paragrah-
vide sisu paremaks mõistmiseks 
on toodud elulisi näiteid. Teavik 
on mõeldud abivahendiks 
riikliku järelevalve pädevusega 
korrakaitseorgani ametnikele 
ning kõrgkoolide tudengitele ja 
õppejõududele.

„НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА: УЧЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ 
ПОЛИЦИИ” („SEADUSE JA KORRA VALVAMISEL: VENE 
KEELE ÕPPEMATERJALID POLITSEITÖÖTAJATELE”)
Jelena Kapura, Aida Hatšaturjan 

„KORRAKAITSESEADUS. KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE”
Mait Laaring, Siiri Pars, Helen Kranich, Ele Nuka, Jaak Kiviste, 
Monika Mikiver, Triin Roosve ja Ülle Vanaisak 

Peagi ilmumas

• Andres Mumma, Andre Tammik „Päästetöö 
juhtimise taktikalised alused I ja II juhtimistasandile”

• Piret Liba „Korrektsiooniline sotsiaaltöö”
• Urmas Krüger „Karistusõiguse üldosa kutseõppele”

Õppematerjal on mõeldud nii 
politsei- ja piirivalveeriala õppureile 
kui ka PPA ametnikele. Ründeid 
politseinike vastu toimub maailmas 
iga päev ja väga palju neist leiab 
aset just sõidukite kontrollimisel.
Õppematerjali esimeses osas 
on kolme toimunud sündmuse 
kirjeldused ja analüüsid. Seejärel 
annab autor võimaliku käitumis-
juhise olukordades, mis võivad 
välitööd tegevatel ametnikel 
sõidukite kontrollimisel ette tulla. 
Tekstile on illustreerimiseks lisatud 
hulgaliselt fotomaterjali.

„SÕIDUKI KASUTAMINE RELVASTATUD RÜNDE KORRAL”
Andres Kutser 
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