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UUDIS JA KOER
Iga ajakirjandustudeng teab une pealt legendaarse 
õppejõu Juhan Peegli lemmikseletust: uudis pole 
see, kui koer hammustab inimest, vaid kui inimene 
hammustab koera. Nii toimib massimeedia ja sestap 
pole ka imekspandav, et Sisekaitseakadeemia 
ületab uudiskünnist üldjuhul siis, kui räägime betoo-
nist, uuest majast siin- või sealpool Eesti kesktelge, 
lasketiirust või autodroomist. See, et akadeemia 
saab hästi hakkama taseme- ja täiendusõppega, 
arendus-, teadus- ja innovatsioonitegevusega, ei ole 
rangelt ajakirjanduslikele kriteeriumitele tuginedes 
uudis – see on iseenesestmõistetav.

Jätkates mõttemängu Peegli mainitud koerast 
vanasõnaga „Kes muu koera saba kergitab kui ta 
ise”, jääb tõdeda, et enda kuuldavamaks tegemisel 
jääb akadeemial üle olla ise veel julgem – võtta 
sõna, hõigata veel valjemalt välja õnnestumisi ja 
edulugusid ning vajadusel juhtida ise tähelepanu 
põhitegevuse sisulistele väljakutsetele.

Sellel eesmärgil sai loodud ka oma ajakiri. Selle 
numbriga saab Verbis Aut Re esimene aastaring täis. 
Nii nagu akadeemia isegi, on ka meie häälekandja 
valdkondlikult laiahaardeline ning valmis kõnetama 
laia lugejaskonda kutseõppurist professori, päästjast 
vanglaametniku ning patrullpolitseinikust poliitikuni.

Põnevat lugemist!
Kreet Stubender-Lõugas

kommunikatsiooniosakonna juhataja  
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Katri Raik, Sisekaitseakadeemia rektor

Palju õnne kõigile, kes on erinevatel aegadel insti-
tuudis töötanud ja praegu töötavad! Ära on tehtud 
suur töö, olgu see magistriõppe loomisel ja eden-
damisel või akadeemia teadustöö arendamisel ning 
õppetöö läbiviimisel. Kümneaastane juubel on juba 
oma olemuselt sündmus, mis sunnib vaatama nii 
tagasi kui ka edasi.

Millisena näete instituudi tulevikku 
Sisekaitseakadeemias?
Tulevikku vaatamine ei ole lihtne. Akadeemia on 
hingelt suur, aga tegelikult väike organisatsioon, mis 
on seadnud endale kõrged eesmärgid ja otsib oma 
teed, kuidas neid täita. Viimase paari aasta jooksul 
on mul tulnud mitu korda vastata instituudi juhi 
küsimusele, kas instituut on akadeemiliste üksuste 
hulgas viimane, nagu ta tähestiku järjekorras on, 
sest kolledžite nimede algustähed on tähestikus 
eespool, või on instituut hoopis esimene? Esimene 
seepärast, et instituudis on kõrgema taseme 
õppekava – magistriõppekava – ning instituut on 
rohkem orienteeritud teadustööle, seal on tööl 
teadurid ning teadus on väga tähtis. 

Milline on instituudi koht akadeemias ja kogu 
siseturvalisuse valdkonnas, on ühise otsustamise 
koht. Ning kui otsus tehtud, tuleb selle täideviimi-
seks üheskoos pingutada. Instituut on oma  
11. tegevusaasta alguses uute arengute lävel nii 
nagu ka akadeemia 26. eluaasta lävel.

Milline roll on instituudil ühiskonnas?
Akadeemia roll on osata näha valdkonna arengut 
ette, jälgida seda, mis kõigutab meie igapäe-
vast turvalisust, ning astuda sellele vastu – seda 
nii teadusuuringute kui ka koolitusega. Magistri-
õppekava edendamine ja akadeemia teadustöö 
on omavahel lahutamatult seotud. Instituudi rolli 
teemal kutsun aga kõiki ajakirja lugejaid oma 
põhjendatud sõna sekka ütlema.

Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulge-
olekupoliitika asekantsler, magistriõppe 
nõukogu esimees

Kust tuli ajend ja vajadus luua 
magistriprogramm?
Igasugune koolitusvajadus tuleneb nõudlusest 
kvalifitseerituma tööjõu järele. Ühiskond areneb 
sedavõrd kiiresti, et pidevalt tekib uusi ülesan-
deid ja probleeme, mille lahendamine on üha 
keerukam. Katsumus oli ka haridussüsteemi muutus 
ja üleminek 3+2 haridusmudelile. Samuti oli üheks 
sooviks kehtestada meie haldusala tippjuhtidele 
haridusnõuded, mille järgi peaksid peadirektorid, 
asetäitjad ning regioonide juhid olema magistrikraa-
diga. Lisaks oli plaanis ülendada see nõue teenistus-
astmele (nt alates politseikolonelist), kus praegu on 
üheks põhiliseks nõudeks kehaliste katsete täitmine. 
Esimene eesmärk realiseerus pärast mõningat 
värelust, teine seni veel mitte.

SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS  

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi 2007. aastal, esimesed 
magistrandid alustasid õppimist kaks aastat hiljem. Teadur DIANA KALJULA uuris 
instituudiga lähedalt seotud isikutelt möödunud dekaadi suurimate saavutuste 
kohta.

10 AASTAT
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Kes olid väljastpoolt Sisekaitseakadeemiat prog-
rammi põhilised toetajad?
Peamised toetajad olid siseministeerium ja 
haldusala ametid. Kuigi ka nende esindajate seas 
oli eriarvamusi ning kirglikke vaidlusi, siis lõpuks 
kujunes ikkagi arusaam, et Eesti vajab haridusmaas-
tikule sisejulgeoleku magistriõpet, ning tänaseks on 
toonane eeldus leidnud kinnitust.

Milline on sisejulgeoleku instituudi roll 
ühiskonnas?
Ootan instituudilt suuremat aktiivsust, et see 
muutuks tulevikus sisejulgeoleku/siseturvalisuse 
uuringute kompetentsikeskuseks. Kindlasti on vaja 
luua suurem analüütiline võimekus.

Ivo Juurvee, instituudi juht 2015–2017

Millisena näed instituudi rolli ühiskonnas?
Euroopas ja maailmas ei ole praegu rahulikud ajad 
ning sellises julgeolekukeskkonnas on sisejulge-
oleku instituudil tohutu potentsiaal – nii riik kui ka 
ühiskond suisa janunevad julgeolekualase oskus-
teabe ja väljaõppinud professionaalide järele. 

Milline oli instituudi suurim saavutus sinu juhti-
mise ajal?
Mina töötasin instituudis 32 kuud, alguses 
osakoormusega dotsendina ja siis instituudi juha-
tajana. Selle aja jooksul õnnestus instituudi 
potentsiaali üksjagu ära kasutada. Magistriõp-
pekava sai tehtud ümber vastavalt tänapäeva ja 
tuleviku vajadustele – peamisteks märksõnadeks 
said riigikaitse lai käsitlus ja hübriidohud. Külalis-
lektoriks sai kutsutud Mark Galeotti, kes on praegu 
Euroopas hübriidohu valdkonnas kuumim nimi. 

Samade teemadega töötamiseks sai loodud 
instituudi teadurite ametikohad ning võetud sinna 
tööle särasilmsed ja hakkajad inimesed. Täidetud 
said ka esimesed siseministeeriumi ja NATO telli-
mused. Koostöös Riigikantseleiga korraldasime 
kaks strateegilisele kommunikatsioonile pühen-
datud aastakonverentsi. Sisejulgeoleku instituuti 
esindades pidasin julgeolekualaseid ettekandeid 
16 rahvusvahelisel konverentsil, külalisloenguid 
Stanfordi jt ülikoolides, nõustasin NATO Brunssumi 
väejuhatust, õpetasin Briti maavägede ohvitsere 

Mis on sisejulgeoleku instituut?

Sisejulgeoleku instituudi loomine kasvas välja 
uudsest sisejulgeolekualasest magistriprogram-
mist Eestis. Aastast 2007 alustati programmi 
väljatöötamist ja esimesed magistrandid alus-
tasid õpinguid 2009. aastal. 

Magistriprogramm valmistab ette Eesti julge-
olekuvaldkonnale juhte ja spetsialiste. Vastu-
võtt toimub igal aastal nii täis- kui ka osakoor-
musega kohtadele. Õpingute alustamine 
on tasuta ning tasuta jätkamiseks tuleb igal 
semestril saada vähemalt 30 EAP-d. Tegemist 
on kaugõppega, kus üle nädala toimuvad 
kolme-nelja-päevased õppeperioodid. 

Õppima on oodatud kõik sisejulgeolekust huvi-
tatud isikud, kellel on bakalaureusekraad. Sisse-
astumiseks on vaja esitada plaanitava magist-
ritöö kava, läbida inglise keele test ja osaleda 
vestlusel.
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Royal United Services’i instituudis, avaldasin artikli 
maailma juhtivas ajakirjas Intelligence and National 
Security jpm. Need on latti seadvad sooritused nii 
minu enda kui ka usutavasti instituudi ja Sisekaitse-
akadeemia jaoks. Isiklikult aga tegi südame soojaks, 
et tudengid valisid mu 2016/2017. õppeaasta insti-
tuudi parimaks õppejõuks.

Külli Saluste, magistriprogrammi juht

Mis on sinu hinnangul instituudi suurimad 
saavutused?
Minu jaoks on selleks 2009. aastal loodud ja 2016. 
aastal edukalt rahvusvahelise akrediteeringu 

läbinud magistriprogramm, mille on tänaseks 
lõpetanud 117 sisejulgeoleku magistrit. Nii meie 
vilistlaste kui ka praegu õppivate magistrantide 
toetav tagasiside on parim magistriõppe reklaam! 
Kujunenud on ka oma õppejõudkond – ajatesti 
läbinud ja õppejõuks kasvanud „kullaprooviga” 
inimesed. Võib öelda, et huvigruppide kriitiline 
toetus on magistriprogrammi vormis hoidnud ja 
vajalikul määral muutuma sundinud. Selle kogu-
konna – nn magistriõppe sõprade klubi – teki-
tamine, hoidmine ja suurendamine on kindlasti 
instituudi saavutus.

Aastatel 2010–2013 viidi instituudis edukalt 
ellu Euroopa Sotsiaalfondi finantseeritud projekt 
„Teadmistemahukas turvalisus”, mis avas uusi 

Sisejulgeoleku instituudi ning õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse töötajad Diana Lüütsepp, Külli Saluste,  
Ivo Juurvee, Anne Valk, Mairit Kratovitš ja Riina Kroonberg instituudi 2017. aasta lennu lõpetamisel
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võimalusi nii õppekava arendamiseks kui ka õppe-
jõudude arenguks.

2016. aastal sisejulgeoleku instituuti tööle 
asunud teadurid on oma niši leidnud või leidmas. 
Igal juhul on magistrantidel ja loomulikult kogu 
Sisekaitseakadeemial üks tugiüksus juures.

2017. aasta aprillis sisejulgeoleku instituu-
diga liidetud õigus- ja sotsiaalainete keskus 
on tänaseks instituudi osaks kasvamas, mis on 
omakorda hea alus edasisteks saavutusteks.

Mis motiveerib sind instituudis töötama?
Minu töö, lähemad ja kaugemad töökaaslased, 
magistrandid, vilistlased. On olnud õnn töötada 
koos paljude andekate ja pühendunud inimestega. 
Siiani ei ole veel tekkinud seisva vee tunnet!

Helina Maasing, instituudi teadur

Teadurite ametikohad on Sisekaitseakadee-
mias olnud täidetud pea 1,5 aastat. Kirjelda 
palun lühidalt teadustegevust akadeemiaväliste 
partneritega.
Viimasel aastal on instituudis valminud kaks 
rakendusuuringut. Esimene neist käsitles radikali-
seerumise hetkeolukorda Eestis ja teises analüü-
siti teiste riikide praktikaid kinnipidamiskeskuses 
pakutavate teenuste korraldamisel. Mõlemad 
uuringud tellis siseministeerium ja need on olnud 
edaspidi aluseks vastavate valdkondade poliitikate 
kujundamisel. 

Järgmisel aastal jätkame instituudis koostööd 
Politsei- ja Piirivalveametiga DARRA (Detec-
tion and Response to Radicalisation Appea-
rances) projekti raames, mille käigus töötab 
akadeemia välja instrumendi, mis aitaks tuvas-
tada radikaliseerunud inimesi ja juhtumeid, 
millega võivad kaasneda äärmuslikud vägivalla-
aktid. Lisaks eeltoodud uuringutele oleme paren-
danud varjupaigaalast virtuaalsimulatsiooni kesk-
konda, mida kasutatakse Politsei- ja Piirivalve-
ametnike koolitamisel. Instituudi jaoks on oluline, 
et meie teadmised ja uuringud aitaksid haldusala 
asutustel teha otsuseid teadmistepõhiselt ning 
et need aiataksid kasvatada valdkonna üleüldist 
kompetentsi. 

Milline on siiani meeldejäävaim töökogemus oma 
ametikohal?
Teadustegevuse koordineerimise valdkonnas 
tooksin esile Sisekaitseakadeemia Toimetiste 
(Proceedings of Estonian Academy of Security 
Sciences) väljaandmise. Viimasel aastal sain ma 
uue kogemuse võrra rikkamaks selle pikaajalise 
ja maineka ajakirja peatoimetajana. Väga rikastav 
oli teha koostööd nii paljude siseturvalisuse vald-
konnas teadust tegevate autoritega. See pani ka 
ennast nende teemade peale laiemalt mõtlema. 
Ajakirjas käsitletud teemade valdkond on lai, alus-
tades terrorismist ja radikaliseerumisest ning lõpe-
tades koduvägivalla ja tuleohutusega. See oli minu 
jaoks uus ja põnev kogemus.

Shvea Järvet, instituudi juht 2010–2013, 
magistriprogrammi eestvedaja 2013–2015

Mis oli magistriprogrammi ülesannete juures 
keeruline, mis huvitav ja mis pani proovile? 
Keerulist polnud midagi – töörohke ja põnev aeg 
oli. Kuna alguses oli magistriprogrammi juures ka 
Euroopa Liidu projekt „Teadmistemahukas turva-
lisus”, oli sellega palju tööd. Projekti ei kirjutanud 
akadeemia ise, vaid see osteti projektide kirju-
tamise firmalt sisse, mistõttu oli palju tegemist, 
et planeeritud ja ülesandeks võetud eesmärgid 

Kristian Jaani, tänane PPA Põhja prefekt, oma 
magistritöö kaitsmisel 2015. a juunis
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saaksid kindlasti ka täidetud. Oli perioode, kus 
projektiga tegelemine võttis suurema osa ajast, 
aga samas sai tänu sellele ka palju väärtuslikku ära 
tehtud. 

Väga põnev oli veel õppekava arendamine. 
Tänu sellele sai suhelda paljude erinevate üksuste 
ja ametitega. Peamine proovikivi oli see, et kuna 
magistriõppekava on valdkonnaülene, tuli välja 
mõelda, kuidas arvestada erinevate ametkon-
dade soovidega ning samas pakkuda ka väga heal 
tasemel haridust. Varem rõhutati näiteks polit-
seitöös kutseõppe vajalikkust ning magistri-
kraadi peeti pigem ebavajalikuks. Aga tänu koos-
tööle, pikkadele aruteludele ja põhjendustele 
on need seisukohad muutunud. Mind ümbritses 

suurepärane meeskond, toetavad eksperdid, 
fantastilised juhid. Samas  olid tööpäevad tihti 
12-tunnised. See aeg andis mulle palju – eelkõige 
hea pingetaluvuse ning oskuse jääda nii südames 
kui ka sõnades ja tegudes heaks inimeseks. 

Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori 
asetäitja, lõpetanud sisejulgeoleku instituudi 
magistriõppe 2013. aastal

Milline on teie meeldejäävaim mälestus 
magistriõpingutest?
Loomulikult on kõige emotsionaalsemad 
mälestused seotud kõigega, mis seondub 

MSI170 lõpetamine 2017. aasta juunis
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kursusekaaslastega. Mitte kuskil mujal, kui just Sise-
kaitseakadeemia magistriõpingutel, ei ole võimalust 
nii põhjalikult tundma õppida teiste siseturvalisuse 
asutuste tublimaid tegijaid. Koolis läbielatud ühised 
tööd ja vaevad, aga eeskätt rõõmud, seovad pikka-
deks aastateks inimestega, kellega muidu suure 
tõenäosusega ei kohtukski. Nähes teisi inimesi 
teistest valdkondadest pühendunult oma töö 
kõrvalt õppimas, sain märksa isiklikuma arusaama 
sellest, kui toredad kolleegid mind Eesti siseturvali-
suses ümbritsevad!

Kuidas olete rakendanud sisejulgeoleku instituudis 
omandatud teadmisi pärast magistriõpinguid?
Eriti oluliseks loen teadmisi teadustöö metoodikast 
ja teadustöö kirjutamise praktilist kogemust. Pärast 

selle kadalipu läbimist Sisekaitseakadeemias näen 
varasemast täiesti erinevalt seda, kuidas igapäeva-
töös vajalikke analüütilisi dokumente koostada, aga 
ka teiste koostatud dokumente hinnata. 

Minu tungiv soovitus kõigile neile, kes kaaluvad 
magistriõpinguid ette võtta, on esiteks – ärge enam 
kaaluge, asuge kohe sisseastumisavaldust kirjutama 
– ning teiseks – valige magistritööle teema, mis teid 
ennast kõige rohkem kõnetab. Isiklik säde on eduka 
töö kirjutamise hädavajalik garant. Kolmandaks 
kasutage ära kogu koolis pakutav tugisüsteem, mis 
teid töö kirjutamisel toetab. Uskuge, koolis on väga 
professionaalne ja abivalmis personal. 

Instituudi kohta saab rohkem infot kodulehelt: 
https://www.sisekaitse.ee/et/sji
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KAITSTUD 
ÜLIÕPILASTÖID

Sisejulgeoleku instituudis on kümne aasta jooksul kaitstud 118 magistritööd. 
Laiast teemaderingist, aktuaalsusest ja praktilisest väärtusest annab aimu valik 
2017. aasta üliõpilastöid, mis kõik on kättesaadavad akadeemia Digiriiulis 
aadressil digiriiul.sisekaitse.ee.

Aleksandr Gontšarenko
LIBAVABAÜHENDUSTE NEGATIIVSED MÕJUD 
EESTI VABARIIGI JULGEOLEKULE
Juhendaja: Ivo Juurvee, PhD 
Kaasjuhendaja: Igor Kopõtin, MA

Magistritöö eesmärk oli töötada välja rakendus-
likud ettepanekud libavabaühenduste negatiivsete 
mõjude leevendamiseks Eestis.

Uurimisülesanded: 
• analüüsida venemeelsete organisatsioonide 

toimimist Eestis, Lätis ja Ukrainas; 
• analüüsida poliitilisi, ajaloolisi ja filosoofilisi 

aspekte, millele tugineb Venemaa Föderat-
sioon oma mõjutustegevuses;

• analüüsida erinevate riikide järelevalve ja piira-
vaid meetmeid libavabaühenduste suhtes; 

• teooria ja empiirilise uuringu tulemuste 
sünteesi põhjal teha rakenduslikud ette-
panekud libavabaühenduste tekitatava 
julgeoleku ohu piiramiseks ja psühholoogilise 
kaitse parandamiseks.

Mikk Habakuk
VENEMAA FÖDERATSIOONI ÕHUJÕUDUDE 
RISKIKÄITUMINE BALTI REGIOONIS 
Juhendaja: Viljar Veebel, PhD
Kaasjuhendaja: Hardi Lämmergas, MA

Magistritöö eesmärk oli selgitada välja Vene 
õhujõudude lennutegevusest tulenevad riskid ja 
nende põhjused Balti regioonis ning teha ettepane-
kuid lennuohutuse suurendamiseks. 

Uurimisülesanded: 
• analüüsida Vene õhujõudude riskikäitumist 

Balti regioonis ründava realismi teooria kaudu; 
• kaardistada Vene õhujõudude koostööst 

hoiduva lennutegevuse marsruudid ja sagedus 
Balti regioonis; 

• selgitada välja empiirilise uuringu abil Vene 
õhujõudude koostööst hoiduva lennutegevuse 
põhjustatud riskid lennuohutusele; 

• sünteesida teoreetiliste lähtekohtade ja empii-
rilise uuringu tulemusi ning töötada välja ette-
panekud riskide maandamiseks ja lennuohu-
tuse suurendamiseks Balti regioonis. 

Kristiina Raidla-Puhm 
Islamiradikalismi ohtude ennetamise meetmed 
Eestis 
Juhendaja: Raine Eenma, mag. iur. 
Kaasjuhendaja: Diana Kaljula, MA

Magistritöö eesmärk oli selgitada välja, milliseid 
meetmeid rakendavad Eesti selle valdkonna vastu-
tavad ametkonnad islamiradikalismiga seotud 
ohtude ennetamiseks. 

Tekst: Kreet Stubender-Lõugas
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Uurimisülesanded: 
• analüüsida radikaliseerumise peamisi teooriaid, 

radikaliseerumise protsessi ja kasutatavaid 
ennetusmeetmeid; 

• viia teooriale tuginedes läbi intervjuud eksper-
tidega, et selgitada välja Eestis radikaliseeru-
mise ennetamisega tegelevate asutuste tead-
likkus protsessist ja ennetamisel esinevad 
suuremad probleemid; 

• analüüsida Eestis kasutatavaid radikaliseeru-
misvastaseid meetmeid.

Tarmo Tamm
PLAANILISTE DEMINEERIMISTÖÖDE VAJADUS 
EESTIS
Juhendaja: Arno Pugonen, MA 
Kaasjuhendaja: Jaan Tross, MA

Magistritöö eesmärk oli selgitada välja olemasole-
vate plaaniliste demineerimistööde praktikas esinevad 
probleemid ja nende parendamise võimalused. 

Uurimisülesanded: 
• analüüsida plahvatusohtlike sõjajäänuste ja plaa-

niliste demineerimistööde teoreetilist käsitlust; 
• viia läbi uuring, selgitamaks välja plahvatus-

ohtlike sõjajäänustega seotud ohud, plaaniliste 
demineerimistööde peamised probleemid ja 
koostöö võimalused erasektoriga; 

• teooria ja uuringu tulemuste sünteesi põhjal 
töötada välja ettepanekud plaaniliste deminee-
rimistööde süsteemi parendamiseks. 

Taivo Täri
SISSERÄNDE JULGEOLEKUSTAMINE EESTIS 
POLIITILISTE KÕNEAKTIDE PÕHJAL 2014–2016
Juhendaja: Ramon Loik, MA 
Kaasjuhendaja: Anne Valk, MBA

Magistritöö eesmärk oli selgitada välja, kuidas on 
sisserännet, rändekriisi ja rahvusvahelise kaitse 
saanud isikute Eestisse saabumist julgeolekustatud 
ning kuidas on need teemad Eesti poliitilises diskur-
suses ohuna konstrueeritud.

Uurimisülesanded: 
• analüüsida teoreetilise kirjanduse põhjal sisse-

rände julgeolekustamise diskursuse kujunemist 
ja muutumist rändekriisi käigus;

• analüüsida Vabariigi Valitsuse kõneakte, mis 
puudutavad sisserännet, rändekriisi ja pagu-
laste Eestisse saabumist;

• esitada teooria ja uuringu tulemuste sünteesi 
põhjal üldistavad julgeolekualased järeldused, 
mis puudutavad sisserännet, rändekriisi ja 
rahvusvahelise kaitse saanud isikute saabumist 
Eestisse ning teha ettepanekud stabiilse julge-
olekukeskkonna tagamiseks. 

Raamatukoguhoidja Arlee Kaugemaa näitab riiulit, kust on huvilistel võimalik leida kõik kaitstud teadustööd
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TOIMUNUD SÜNDMUSED

Puitmajade tuleohutuse konverents 
18. oktoobril toimus Sisekaitseakadeemia, Eesti 
Ehitusinseneride Liidu ja Tallinna Tehnikaülikooli 
koostöös konverents „Suuremahuliste ja mitmekor-
ruseliste puitmajade tuleohutus”.
2017. aasta juunist hakkas kehtima hoonete tule-
ohutusnõuete uus määrus, mis laiendas oluliselt 
puidu kasutusvõimalusi kuni kaheksakorruseliste 
hoonete kandekonstruktsioonides ja välisviimist-
luses. Konverentsi eesmärk oli anda ülevaade vald-
konna arengutest fookusega puitehitiste tuleohu-
tuse tõendamisel.
Ettekannetega esinesid Mari Tikan Siseministeeriu-
mist, Norman Werther Müncheni Tehnikaülikoolist, 
Raido Jalas Päästeametist, Rait Pukk Sisekaitseaka-
deemiast ning Johanna Liblik, Nele Mäger ja  
Alar Just Tallinna Tehnikaülikoolist. ↑

Maailmas ainulaadne tulekatse
1. novembril viidi päästekolledži Väike-Maarja harju-
tusväljakul läbi tulekatse, et testida ristkihtpuidust 
(CLT) ehitatud hoone tulekindlust. Katses süüdati 
harjutusväljakule püstitatud 3,5 m x 4,5 m x 6 m 
suurune maja.
Päästekolledži tuleohutuse ja inseneriainete õppe-
tooli juhataja Rait Puki eestvedamisel toimunud 
tulekatse sai alguse Eesti puitmajatootjate initsia-
tiivist. Katse peamine eesmärk oli leida tasakaal 
eksponeeritud massiivsete puitpindade ja tulekahju 

arengus viisil, et sisustusmaterjali (kapid, toolid jms 
sisustus) ära põlemisel sumbuks tulekahju sarna-
selt kivihoonetele iseeneslikult. Tulekahju arengust 
koguti andmeid ligi 160 mõõtepunkti abil. Mõõdeti 
temperatuuri erinevates konstruktsioonikihtides ja 
ruumi kõrgustes, katsekeha kaalu, õhuvoolude liiku-
mist jms.
Katse korraldamisse panustasid mitmed osapooled 
nii era- kui ka riigisektorist, nende hulgas Riigi 
Kinnisvara, Tallinna Tehnikaülikool, Arcwood, 
Raitwood jt. ↑

SRIEE 2017
14.–15. novembril 2017 toimus Tallinnas Euroopa 
julgeoleku teadus- ja arendustegevuse suurüritus 
„Security Research, Innovation and Education Event 
2017” (SRIEE 2017). 
Sisekaitseakadeemia, Euroopa Komisjoni ja Sise-
ministeeriumi koostöös korraldatud konverentsist, 
näitusalast ja töötubadest võttis osa 500 eksperti 35 
riigist. Ürituse avas peaminister Jüri Ratas.
Esimest korda Eestis toimunud SRIEE eesmärk oli 
tuua kokku teadlased, praktikud ja ettevõtjad, et 
jagada kogemusi turvalisuse tagamisel nii tänavatel, 
piiridel kui ka digimaailmas.
Kuue plenaarsessiooniga konverents käsitles laia 
teemaderingi sisejulgeoleku valdkonna tuleviku 
uurimissessioonidest terrorismi vastumeetmete, 
dematerialiseeritud piirivalve ja riikideülese kriisi-
juhtimiseni. Kogu konverentsiprogramm on järel-
vaadatav ürituse kodulehel www.sriee2017.com.

Alar Just esinemas puitmajade tuleohutuse 
konverentsil

Tulekatse täies hoos
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Näitusealal oli esindatud üle 20 rahvusvahelise inno-
vatsiooniprojekti, teiste seas tutvustasid oma aren-
dusvaldkondi ka Siseministeeriumi infotehnoloogia- 
ja arenduskeskus (SMIT) ning Sisekaitseakadeemia.
Vaata galeriid lk 48–49

Finantskolledži kümnes aastakonverents
4. detsembril 2017 toimus Tallinnas Sisekaitse-
akadeemia finantskolledži aastakonverents. Kenaks 
tavaks saanud üritus sünnib tihedas avaliku- ja 
erasektori koostöös, käsitletakse nii tolli- kui ka 
maksundusvaldkonna teemasid.
Konverentsil esinesid Eesti juhtivate audiitor- ja 
nõustamisbüroode esindajad ning Maksu- ja Tolli-
ameti tippspetsialistid. Akadeemilist õhkkonda lisas 
Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel 
Tavits. Maksu- ja Tolliametist rääkisid tolli valdkonna 
suundadest ja piiriülesest kaubandusest Urmas 
Koidu ja Andreas Sõlg, uusi maksuvaba tulu arvuta-
mise reegleid selgitas Evelyn Liivamägi. Juba jõus-
tunud ja ka ees ootavaid maksumuudatusi tutvus-
tasid Ranno Tingas (Ernst & Young Baltic AS), Ivo 
Vanasaun (Deloitte Advisory) ja Einar Rosin (KPMG 
Eesti OÜ). Firmaautode maksustamise teemal võttis 
päeva kokku konverentsi peakorraldaja Tõnis Elling 
Sisekaitseakadeemia finantskolledžist. ↓

Akadeemiliste loengute sari „Turvaline Eesti”
Septembris käivitus Sisekaitseakadeemia akadee-
miliste loengute sari „Turvaline Eesti”. Kord kuus 
Tallinna Keskraamatukogu saalis toimuvatel tasuta 
loengutel on üles astunud Riho Terras („Laia-
põhjaline riigikaitse”), Ilmar Raag („Pagulased, 

laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikat-
sioon”), Priit Heinsoo („Mis tegu on väärtegu? 
Kuidas mõjutada inimesi norme järgima?”), Jaan 
Priisalu („Eesti küberkaitse, mida me kaitseme?”) ja 
Hans H Luik („Kas meedia peegeldab või kujundab 
tegelikkust?”).
Sisekaitseakadeemia täiendusõppekeskuse juhataja 
Aire Luts-Vähejausi sõnul on akadeemia eesmärk 
koondada sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonna 
erinevate tasandite ning sihtgruppide esindajad. 
„Loengusarja käivitamisega soovime pakkuda kaasa-
mõtlemise võimalust erinevast vaatenurgast ja erine-
vate eluvaldkondade esindajatele. Kuulama, rääkima 
ja arutlema on oodatud nii asutuste tippjuhid kui ka 
valdkonnaga seotud spetsialistid. Akadeemia jaoks 
loodame sarja algatamisega laiendada seni paku-
tavate õppevormide valikut. Perspektiivis võivad 
loengute teemadest kasvada välja nii uued täiendus- 
kui põhiõppe õppeprogrammid.” ↓

TULEVASED LOENGUD

21. veebruaril Maris Jesse loeng „Tervis – kas 
tegeleme siis, kui „tõsistest kõvadest” teema-
dest aega ja raha üle jääb?”
21. märtsil Raul Rebase loeng psühholoogili-
sest sõjast
30. mail Ülle Madise loeng „Käskude ja 
keeldude võimust inimese üle”
Vaata ka loengusarja kodulehte  
www.sisekaitse.ee/et/loengusari_turvaline_eesti

Ivo Vanasaun finantskolledži aastakonverentsil Ilmar Raagi ettekanne akadeemiliste loengute sarjas
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EPP JALAKAS –  
„Ära hirmuta!” ütleb Sisekaitseakadeemia spordijuht Epp Jalakas  
kiire arvutuse peale, et 48-aastasena on ta Sisekaitseakadeemia  
seinte vahel mööda saatnud suisa pool oma elust.

TUNTUD RAVITSEJA TÜTAR 

POOL ELUST SISEKAITSEAKADEEMIAS

 Tekst: Eger Karuse  Fotod: Eger Karuse, erakogu
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E riti klassikaliseks teeb selle loo asjaolu, et 
Epp tuli akadeemiasse tööle vaid ajutiselt, 

paariks-kolmeks kuuks. Nüüd on sellest möödas 
pea 24 aastat. Aga nagu ikka elus, kipuvad just need 
ajutised asjad miskipärast kõige püsivamad olema.

„Ma olin kaks aastat töötanud Roela keskkoolis 
kehalise kasvatuse ja matemaatika õpetajana, aga 
kuna ma asendasin dekreedis õpetajat ja ta tuli 
tagasi, olin sügisest vaba. Esialgu olime tollase 
elukaaslase ja praeguse abikaasaga mõned kuud 
Kanadas ning USAs, aga kui me tagasi jõudsime, 
siis otsustasime, et kolime Lääne-Virumaalt Tallin-
nasse,” kirjeldab Epp sündmusi, mis ta lõpuks 
akadeemiasse juhatasid.

Epp oli ülikoolis matemaatikat õppides veidi 
kokku puutunud programmeerimisega, mistõttu 
oli tal töökohta otsima hakates mõte minna 
arvutikursustele. Toona oli see valdkond äärmi-
selt algusjärgus ning Epul tekkis hoopis variant 
hakata akadeemias masinakirjutajaks. Siia tulemist 
mäletab ta aga väga selgelt – see juhtus 15. veeb-
ruaril 1994. 

„Ma polnud masinakirja kunagi varem õppinud 
ega sellega tegelenud! Aga siin lihtsalt oli selline 
koht ja pakkumine,” jutustab Epp ning lisab, et 
arvutikasutamise õppis ta selgeks töö kõrvalt ning 
eraldi kursust vaja ei läinudki. „See pidi olema 
selline ajutine Tallinnasse sisse-elamise aeg, kuniks 
ma otsin endale midagi muud. Aga suvest tulid 
juba uued pakkumised – kas spordikeskusesse 
instruktoriks või psühholoogia õppetooli metoo-
dikuks,” oli tema sõnul 1990. aastate keskpaik 
mõnes mõttes ju kõigi võimaluste aeg. Ent kuna 
naine õppis tol ajal juba kaugõppes kehakultuuri, 
eelistas ta spordikeskust psühholoogiale.

Traktoriroolist 
kehakultuuriteaduskonda 

On puhas õnn, et Epp akadeemiasse spordi juurde 
pidama jäi ning sellesse ka kogu oma hinge on 
pannud. Sest tegelikult on ta mihkel ikka väga 
mitme asja peale. „Inimesel võivad ju olla erinevad 
huvid. Mul on mesiniku paberid ka, aga selle 
erialaga ma praegu paraku ei tegele. Elu ongi selline 
mitmekülgne,” mõtiskleb spordijuht. „Ma olen 
lasknud enda teed kujundada võib-olla rohkem 
ümbritseval elul, ma pole ise nii hirmsasti otsinud 

ja trüginud. Need asjad, millega ma olen kokku 
puutunud, on mulle meeldinud ja ma olen jäänud 
nendega tegelema.”

Muuseas, ega Epp ise pole kõrgel tasemel 
spordiga otseselt kunagi tegelenud. Tallinna Peda-
googikaülikooli kehakultuuri edasiõppimise valis ta 
ka seetõttu, et sinna kõrgkooli sai kõige kiiremini 
sisseastumiseksamid ära teha. Nimelt tekkis Epul 
pärast Olustvere sovhoostehnikumi lõpetamist 
võimalus minna Soome tallu tööle ning tol ajal 
tuli selline šanss kindlasti ära kasutada. Aga enne 
minekut pidi ta imekiiresti vaatama, kuhu üldse 
on võimalik nõnda varakult sisseastumiseksamid 
teha. Tema spordihariduse tee viis lõpuks välja ka 
Tartu kehakultuuri doktorantuurini, ent selle lõpe-
tamiseni Epp veel jõudnud ei ole.

„Olustverest sain ma keskerihariduse mesin-
duses. Mul on ka traktoristi paberid ja olen ka 
põldu kündnud. Matemaatika õpingud ülikoolis 
jätsin aga selle pärast pooleli, et arvasin, et ma ei 
taha mitte kunagi õpetajaks saada!” kirjeldab Epp 
oma kirjut ning võimalusterohket minevikku.
 
Ihu ja hingega

Kõige selle valguses tundub veidi uskumatu, et Epp 
akadeemiasse nõnda kauaks püsima on jäänud. 
„Aga töö on siin olnud nii mitmekülgne, et mul ei 
ole siin kunagi igav hakanud. Ma olen akadeemia 
kõrval teinud oma tööga seonduvaid asju ka polit-
seis ja vanglateenistuses ning üliõpilasspordi vald-
konnas,” loetleb naine, kelle sõnul pakub tema töö 
eneseteostuseks äraütlemata palju valikuvõimalusi.

EPP JALAKAS –  

1980. aasta suvi: Epp on tänulik, et juba väiksena 
hoidsid ja muretsesid tema pärast kaks suuremat 
venda
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Kas nõnda pika aja jooksul pole Epp tõesti 
mitte kordagi kaalunud kuhugi mujale minemist või 
mõne teise tee valimist? „Eks mul ikka on mõnikord 
raske olnud, aga ma ei ole eriti muid tööpakku-
misi otsinud. Tuttavad inimesed, kes näevad, kuidas 
ma siin akadeemia spordielu vean ja armastan, 
ehk ei tulegi selle peale, et ma võiksin mingis muus 
kontekstis tegutseda,” mõtiskleb ta pika staaži üle 
ühes ja samas organisatsioonis.

Hoolimata erinevatest tervisemuredest, mis 
Eppu viimase kolme aasta jooksul on kimbutanud, 
on ta alati sihikindlalt püsti tõusnud ning edasi 
liikunud. Ta tõdeb, et kui ta viimati kaugust hüpates 
jalalihase ära rebestas, tekkis aeg ja vajadus 
analüüsida, milleks ta seda kõike teeb. „Ma olen 

ikka mõelnud, et kui mingi projekt saab läbi, siis küll 
ma pärast seda hakkan asju rahulikumalt tegema, 
saan põhjalikumalt analüüsida ja planeerida. Aga 
siis tuleb järgmine asi ning tundub, et ma ei jõua 
tegelikult kunagi sinnani, et mul oleks võimalik tööd 
teha häirimatult.”

Elu õied

Kuigi võib tunduda, et Epp elab ja hingab vaid 
akadeemia nimel, siis tegelikult leiab ta kõige 
muu kõrvalt aega ka oma perele ja kodule. Epu 
vanem tütar Liis on 29-aastane ja elab oma elu, ent 
pesamuna Kalev Johannes on alles 8-aastane teise 
klassi poiss. Tähelepaneku peale, et kahel lapsel on 

Niagara joa ääres: Kuigi Epp ütleb, et keskkond 
on Kanadas elamiseks suhteliselt hea, siis Eestist 
lahkumist pole nad abikaasa Jüri-Mihkliga veel siiani 
tõsiselt kaalunud

Kanadas ja Ameerikas meeldib Epule koos 
abikaasaga siiani väga käia. Liiati, kui abikaasa vend 
oma perega seal elab

Pingutuse tase: Kui keegi teine võistkonna eest välja ei tule, siis Epp ikka võistleb. Teeb kõiki neid alasid, mida 
parasjagu vaja on, et ikka akadeemia lippu võimalikult kõrgel hoida
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päris suur vanusevahe, ütleb Epp, et neil paraku ei 
õnnestunud teist last varem saada. Sellest rääkides 
tõmbuvad Epu silmad veel praegugi niiskeks. Eks 
see olegi nõnda keeruline teema, mida suudavad 
lõpuni mõista vaid vähesed. Need, kes midagi 
säärast ka ise kogenud on. 

Nagu paljudel emadel, on ka Epul dilemma, 
et kuidas leida see õige tasakaal töö, pere ja 
muude igapäevaste tegemiste vahel. Tema abikaa-
sagi heidab juba teinekord ette, et naine on liiga 
palju kodust ära või et teeb õhtuti liialt palju tööd. 
„Ühest küljest me ju nii kangesti ootasime last 
ja siis lõpuks ta tuli meie ellu, ja nüüd on vahel 
tunne, et äkki ma ei pühenda temale piisavalt 
aega ja olen liialt palju kodust ära,” muretseb Epp, 
kirjeldades toda keerulist vastuolu, mis ikka ja jälle 
pead tõstab. „Teisalt ma tean, et abikaasa saab 
sama hästi kõigi koduste asjadega hakkama. Nii et 
eks me üritagi neid asju jagada.”

Epp tõdeb, et tegelikult teeb ta enda pere ja 
pojakesega päris palju asju koos. Enamik elust käib 
praegu näiteks lapse jalgpalli ümber. „Ja meile 
meeldib reisida! Me oleme siin vastu võtnud 
sugulasi-sõpru ja oleme palju mööda Eestit ringi 
sõitnud,” jutustab ta. 

Saatuslik kohtumine

Epp kohtus oma abikaasa Jüri-Mihkel Ruusiga  
1992. aastal, kui ta oli 22-aastane. Muuseas, 
mõlemad olid seks ajaks juba korra abieluski 

olnud. „Ta oli tulnud Kanadast appi Eesti Komitee 
juurde ja me olime mõlemad samas piirkonnas 
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei parlamendi-
liikme kandidaadid. Me kohtusime ühistel koosole-
kutel ning käisime koos kampaaniabussiga ringrei-
sidel. Eks seal see side tekkis,” meenutab ta aasta-
tetagust romanssi.

On suur vedamine, et taoline Kanada välis-
eestlane nõnda Eestisse tuli ning siia ka püsima jäi. 
„Need olid sellised huvitavad ajad, mil kutsuti kõiki 
koju oma riiki edendama ja arendama. Tema oli 
üks väheseid, kes tuli ja jäi,” mõtiskleb Epp, et elu 
oleks võinud ju hoopis teisiti minna, kui abikaasa 
oleks teise otsuse teinud.

Kas nad aga pole mõelnud uuesti Kanadasse 
elama minna? Epp sõnab, et nad on küll rääkinud 
sinna kolimisest, aga pole selle jutuga veel millegi 
otsustamiseni jõudnud. „Meil on olnud mõttes ka 
teisi kohti, kus võiks pensionipõlve veeta. Võib-
olla natuke parema kliimaga kohas kui Eesti. Aga 
miski pole meid veel nii hirmsasti ajendanud taolisi 
elumuutvaid otsuseid tegema,” tõdeb ta. 

Uhked vanemad Epp ja Jüri-Mihkel ootasid oma poja 
Kalev Johannese saabumist pikki-pikki aastaid  

Kui Epul on parasjagu raskem periood, helistab ta 
oma tütar Liisile, kes oskab teda alati aidata  
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Lisaks sellele, et Epp on vajadusel traktorit juhtinud, 
mesilasi kasvatanud, keerulisemaid matemaati-
lisi ülesandeid lahendanud, on ta katsetanud veel 
palju muudki. Kui vaja, lihvib ja lakib ta kodus treppi, 
paneb mööblit kokku, kasvatab taimi või küpsetab 
kodust leiba. „Vanasti tegin ma ka käsitööd palju 
rohkem – tikkisin näiteks ema rahvatantsu rühmale 
käiseid madaltikandis,” jutustab ta. Käsitööõpe-
tajagi arvas kunagi, et Epust saab kindlasti sama 
ala esindaja. Kuna aga tüdruk oli nõnda eesku-
julik õpilane, polnud tööõpetuse õpetaja ainus, kes 
niimood mõtles. Ka emakeele ja kirjanduse õpetaja 
hellitas lootust, et Epp läheks ikka kindlasti edasi 
keelt õppima.

Kuigi võiks ju eeldada, et spordil, mis on väga 
tulemusele orienteeritud eriala, ja luuletamisel 
pole justkui midagi ühist, siis Epp oskab ka suure-
päraselt luuletada ning tema luuletusi on ka siin-
seal avaldatud. 

Varem toimetas Epp akadeemia ajalehte, tehes 
seda mingi aja suisa üksinda. Ja ilmselgelt pole 
sellest talle veel küllalt – ta on läbinud reservohvit-
seride kursused ja tal on reservlipniku auaste. „Ma 
ei saa sellega praegu väga uhkeldada, sest ega mul 
pole aega Kaitseliitu minna. Aga kogemus oli väär-
tuslik igal juhul,” mõtiskleb ta. 

Pendli-Veeliks ja veesooned

Epp sündis Rakveres, ent kasvas üles Roelas. 
Alates kuuendast klassist läks ta Kunda kooli, 
sest temast 16 aastat vanem vend Jaak oli seal 
kehalise kasvatuse õpetaja ja ta arvas, et õde 
jääb muidu kehvaks, kui teda ei panda rohkem 
asju tegema. Ja kuna Epu vanaema elas samas, 
oli teises linnas kooliskäimine võimalik. „Ma lõpe-
tasin keskkooli kuldmedaliga – eks ma omal ajal 
selline väike oivik-kuivik olin,” muheleb naine 
kooliaega meenutades. 

Ta tõdeb, et kuigi vend püüdis temast sportlast 
teha, siis paraku see plaan ei õnnestunud. „Kerge-
jõustikus alustasin ma tõkkejooksu ja kõrgushüp-
pega, ent keskkooli lõpus olin ma nii suur, et ma ei 
jaksanud neid asju enam teha. Ja siis ma heitsingi 
ketast, viskasin oda ja tõukasin kuuli,” jutustab Epp 
ning lisab, et kui ta keskkooli lõpus kaalus 75 kilo, 
siis esimese rasedusega võttis ta hoopiski kaalust 
veidi alla. „Kui võrrelda seda, mis ma olin enne 

rasedust, sellega, kui ma läksin sünnitama. Minuga 
juhtus sedapidi.”

Ta jutustab, et oli noorena ikka täielik maalaps. 
„Tallinnaga harjumine võttis mul seitse aastat. 
Elame Pirital teletorni lähistel, seal õnneks veel 
metsa ümberringi jätkub ja mereni ei ole samuti 
pikk maa,” on ta tänulik sellise paiga eest.

Epu ema Neida oli matemaatikõpetaja ning 
tema isa Veeliks Jalakat teati peamiselt Pendli-
Veeliksi nime järgi. Kuna mees oli omal ajal poliit-
vang, kes võeti kinni juba keskkooli pingist, jäigi tal 
kõrgharidus omandamata. 

Kuni pensionini oli Veeliks tütre sõnade 
kohaselt ehitus-remonttööline ning alles siis, 
pensionärina, hakkas ta veesooni määrama ning 
oli lõpuks ravitseja, kelle juurde tulid inimesed abi 
otsima igalt poolt nii Eestist kui maailmast. „Isal 
oli palju kundesid, keda tavameditsiin enam ei 
aidanud. Eks siis hakataksegi otsima alternatiivseid 
võimalusi – teadjameest, kes võiks mingit lahen-
dust pakkuda,” jutustab Epp.

Ta täheldab, et eks temalgi on vahel keeru-
line, kuna ta on ise samuti sääraseid asju tunne-
tanud. „Ma ei eita ega välista sellist maailma, aga 
samas ma vaatan ka toda teaduspõhist pilti. Ja ma 
ei propageeri!” rõhutab naine viimast ning lisab, et 
tema ise ei saaks nende asjadega tegeleda, sest ta 
ei suuda iseennast piisavalt kaitsta. 

Epp möönab, et ka tema lapsed on 
oma olemuselt teistest inimestest ehk veidi 

Epp tõdeb, et eks temagi on üht-teist oma ravitsejast 
isalt Veeliksilt pärinud 
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tundlikumad. Kui tal endal on rasked ajad, helistab 
ta tütrele: „Ma saan enda energiad paremini 
liikuma ja edasi minna.”

Aga nagu ikka, peab ka igas väiksemaski 
süsteemis valitsema tasakaal. Kui Epp kunagi koos 
abikaasaga arutas, et kuhu kodus voodi panna, 
ja käis välja mõtte, et veesoonte peale maga-
miskohta panna ei saa, siis abikaasa olevat vaid 
nentinud, et ta mõistab küll väidet, kui ohtlik on 
magada raudteerööbastel, aga seda, et veesooned 
inimest magades kuidagi mõjutaksid, tema ei usu. 
„Abikaasa on kahe jalaga maa peal ja ristivastupidi-
selt minule ei usu sellist asja. Mida pole näha, seda 
pole olemas. Selles mõttes on meie perekonnas 
kõik korras – tasakaal on paigas,” naerab Epp.

Epp ütleb vahele põikena, et mesilastele jällegi 
meeldib pesitseda tugeva veesoone või veesoone 
risti peal. Metsas jalutades ja sellele kesken-
dudes tunnetas Epp varem samuti käega ära, kust 
veesooned jooksevad. Naine tõdeb, et eks teine-
kord on vaja võtta see aeg ja vaadata rahulikult 
enda sisse ning mõtiskleda, kus sa parasjagu siin 
maa ja kosmose vahelises ruumis asud. „Samas ma 
arvan, et liialt palju ei peaks sellisteks tegevusteks 
aega võtma.”

Teostus akadeemias

Epp silmitseb praeguse spordihoone aknast kergelt 
räämas ning trööstitut lagedat välja ning tõdeb, 
et eks nad on seal alati vaatamata tingimustele 
püüdnud hakkama saada. „Kui spordi tegemiseks 
on head võimalused, siis olen ma väga rõõmus, 
et tudengitele saab midagi paremat pakkuda. Aga 
kui selliseid võimalusi pole, siis teeme nii palju, kui 
vähegi saab,” ütleb Epp ning on õnnelik, et aasta 
pärast peaks olukord juba oluliselt roosilisem olema.
„Praegu siia kaarhalli kedagi kutsuda ei saa! Me 
oleme küll kutsunud siia meie vastu võistlema 
Selveri madalama taseme võrkpallivõistkonna, aga 
see oli neile paras šokk. Eks me tegime mängu ära 
ja läksime edasi,” lausub Epp, kelle sõnul pole see 
ainus piinlikkust tekitanud moment olmetingimuste 
pärast.

Oma tööd Epp armastab. Ta armastab selle 
mitmekülgsust, neid südamlikke momente inimes-
tega, kellega ta koos ühist teed käib, või miks mitte 
ka seda, kui ta akadeemiast jälle mõne kolleegi 

võistlema suudab meelitada. „Eks elukäik oleneb 
sellest, kui suurelt inimene mõtleb. Aga õnn on 
harilikult jällegi väikestes asjades,” toob Epp välja 
enda elu paradoksi. Ta ütleb, et kõik see positiivne, 
mis ta tööd tehes vastu saab, kaalubki üles tolle 
aja, mis ta enda muude võimalike hobide arvelt 
akadeemiasse panustab. 

Küsimusele, miks Epp seda kõike küll enda 
ja oma pere arvelt teeb, vastab ta pärast pisikest 
mõttepausi: „Võib-olla on see selline lahustu-
mine suures akadeemias. Ma tunnen, et olen osa 
sellest ja ei saa teistmoodi. Eks see ole ka mõtle-
mise harjumus. Aga ma üritan ennast kasvatada – 
loodan, et see millalgi siiski õnnestub.” 

kui vahel meid ei räsiks saatus vali,
kui kurja leevenduseks otsida ei tuleks rohtu,
kui päevi täidaks tühipaljas nali,
siis suure õnnetundega me kunagi ei kohtuks.
on tõusud-mõõnad elu pärisosa –
neis pinnalpüsimine nõuab inimlikku julgust.
kui tunnetuselaineil oled osav,
võid lõpuks omatahtsi mõjutada aja kulgu.

Epp Jalakas

Alati akadeemia sportlasi innustav Epp ei saa ometigi 
aasta ühelt olulisemalt tunnustusürituselt isegi 
väikese lapse pärast eemale jääda. Pildil koos tänase 
Politsei Spordiliidu presidendi Allar Raja (vasakul) 
ning toonase ühe üliõpilasspordi eestvedaja Anti 
Sulaveega
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MIS PEITUB  

INTEGREERITUD 
HARIDUSMUDELI  

IDEE TAGA?

S iseturvalisuse valdkonnad on erinevad, 
osal neist on omavahelisi kokkulangevusi ja 

kokkupuutepunkte rohkem, teistel vähem. Vaata-
mata sellele, et akadeemia ühendab siseturvali-
suse õppe neli valdkonda – politsei ja piirivalve, 
pääste, vanglateenistuse ning maksunduse ja tolli 
– on seniajani õpitud pigem eraldiseisvalt. Seda 

on soodustanud kolledžite süsteem ja nende 
võrdlemisi suur autonoomia, ajalooline taust, 
paiknemine neljas, alates 2017. aastast kolmes, 
asukohas ja iga kolledži tihe kontakt ning suhtlus 
peamiselt vaid oma vahetute partnerametitega.

Siseturvalisus on kujunemas laiemalt oluli-
seks riikliku julgeoleku valdkonnaks, mille 

Sisekaitseakadeemia on alustanud integreeritud haridusmudeli väljatöötamist. 
Mida see aga täpsemalt tähendab, selgitab õppeprorektor ANDRES PUNG.



ÕPPIMINE 1918 VERBIS AUT RE 1/2018

destabiliseerimiseks sekkutakse tänapäeval 
üha enam riigist väljastpoolt, püüdes sel moel 
tekitada erinevaid hübriidohte ja nõrgendades 
seeläbi üldist riiklikku julgeolekut ja kaitsevõimet.

Et neid ohte vähendada, on vajalik, et eri 
valdkondade töötajad oskaksid teha koostööd 
efektiivselt ning vajadusel suudaksid teine-
teist paindlikult asendada või ka kiiresti ümber 
kvalifitseeruda. Siinjuures on võtmetähtsusega 
teadmine ja arusaam teistest siseturvalisuse 
valdkondadest ning nende toimemehhanismi-
dest. Et kirjeldatud ülesannetega edukalt toime 
tulla, peaks selleks valmis olema juba väljaõppe 
ajal.

Seetõttu ongi siseturvalisuse laiem ja tervik-
likum käsitlus laiapõhjalise riigikaitse kontekstis 
väga oluline. Sellega tuleb ka õppe kavanda-
misel arvestada ning laiendada koostöövõime-
kust teiste, eelkõige meditsiini- ja militaar-, aga ka 
küberkaitse struktuuridega. 

Tuleviku võti

Kirjeldatud uued ülesanded, kiirelt muutuv 
demograafiline situatsioon jm faktorid sunnivad 
edaspidi tegema palju tihedamat koostööd ning 
integreerima kogu siseturvalisuse valdkonna 
väljaõpet. Uus olukord eeldab siseturvalisuse 
nelja valdkonna senini pigem eraldiseisva hari-
dusmudeli vaatlemist ühtses kontekstis ja ühtse 
tervikuna.

Sisekaitseakadeemia töötabki lähtuvalt 
eel öeldust välja ühe oma strateegilise tegevus-
suunana ühtse integreeritud siseturvalisuse hari-
dusmudeli. Selle eesmärgi saavutamise nimel 
on akadeemia juba ühtteist ära teinud (sarnane 
üldõpingute moodul rakenduskõrghariduse 
õppekavades, kolledžitevahelised ühisõppused, 
ka ühised vooruloengud alates 2016. aastast 
jne), kuid suurem töö seisab muidugi veel ees. 
Uue kaasaegse taristu väljaarendamine nii Kase 
tänaval kui ka Narvas loob koosõppeks samuti 
palju soodsama õppekeskkonna. 

Haridusmudelit kirjeldades käsitleme kogu 
siseturvalisusalast haridust samas kontekstis ja 
tervikuna, alates üldhariduskoolides õpetatavast, 
vabatahtlike ettevalmistamisest, spetsialistide 
koolitamisest kutse- ja kõrghariduse tasemetel 

ning lõpetades töötavate spetsialistide ümber- 
ja täiendõppega. Me teeme seda kõike, tugi-
nedes elukestva õppe ideoloogiale ning arves-
tades haridusvaldkonna arengute ja seadusand-
like võimalustega. 

Haridusmudelis keskendume eelkõige järg-
mistele aspektidele:

• õppimisvõimaluste kirjeldamisele ja avarda-
misele, seda valdavalt õppekavade süsteemi 
analüüsides ja arendades;

• õppetöö korraldusele, et see oleks võimalikult 
paindlik ja arvestaks iga õppijate sihtrühma 
vajadustega;

• õppe tihedamale integreerimisele siseturva-
lisuse eri valdkondade vahel eelkõige kolmes 
aspektis: fikseerime kokkulangevused eri 
valdkondade töötajate kompetentsiprofiilides 
ning õppekavades; kaardistame koosõppimise 
ja -harjutamise võimalused erinevate erialade 
õppurite vahel; selgitame välja ja kirjeldame 
kõige loomulikumad ümberõppe võimalused 
ühelt siseturvalisuse erialalt teisele. 

Pidevalt uuenev haridusmudel

Kuna elu muutub üha kiiremini, teisenevad ja 
uuenevad ka väljakutsed, millele peavad reagee-
rima nii õppe sisu kui ka selle korraldus. Seega ei 
saa haridusmudel kunagi lõplikult valmis – see 
jääbki muutuma ja seda tuleb pidevalt analüüsida 
ning korrigeerida. Avatud ja vastavalt vajadusele 
ümber kujundatud mudel on edasine reaalsus, 
mida tuleb koostöös kõigi osapooltega arendada. 
Et seda edukalt teha, läheb vaja osapoolte paind-
likku suhtumist, avatud meelt ja väga head 
koostöötahet.

Äsja läbi viidud töötajate rahulolu-uuringust 
selgus, et koostööd eri kolledžite, seega ka vald-
kondade vahel on liiga vähe – kolledžitevaheline 
infovahetus võiks olla palju efektiivsem. Praegu 
tunnetavad paljud akadeemia töötajad, et sise-
turvalisuse valdkonna haridus peaks olema integ-
reeritum ning koostööd valdkonnas tunduvalt 
enam. See aga ongi oluline eesmärk, mille poole 
tulevikku vaadates püüelda. 
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JA RIIGIKULTUURIST
SISEJULGEOLEKU- 

28. novembril sai Sisekaitseakadeemia kolmas rektor professor Peeter Järvelaid 
60-aastaseks. Juubeli puhul uuris akadeemia kirjastaja LAURI VANAMÖLDER, mis 
ja miks akadeemias toona toimus ning milline oli selles rektori roll.
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Vaadates õppehoone galeriis rektorite pilte, on 
teie oma eriline – mitte rektor, vaid rektori kohu-
setäitja. Miks see nii on?
Konkursi tingimused olid sellised, et lisaks dokto-
rikraadile pidi kandidaat olema olnud vähemalt 
kolm aastat kõrgem riigiametnik. Ma olin töötanud 
Justiitsministeeriumi nõunikuna, kuid siis selgus, 
et mul oli sellest kolmest aastast mõni kuu puudu, 
nii et sellise formaalsuse taha tookord asi jäi. Sisu-
liselt tegin ma muidugi rektori tööd: kinnitasin 
akadeemia eelarved, võtsin inimesi tööle, immatri-
kuleerisin kadette, andsin välja diplomeid, nii et see 
on ajaloo küsimus, kas see lisa „kohusetäitja” omab 
mingit tähtsust või mitte.

Ka ametiaeg kestis teil vaid kaks aastat.
Seda soovis tollase Siseministeeriumi kantsler, kes 
otsis akadeemiale n-ö oma mudelit ja ilmselt ka 
sellist akadeemia juhti, kes temale rohkem sobiks. 
Eks see poliitika oli.

Milline see akadeemia mudel toona oli?
Tegeledes vahepeal akadeemia ajaloo uurimisega, 
läksin päris algusesse, Eesti Vabariigi loomise aega, 
mil meie sisekaitseline ja kaitseväeline haridus 
alguse sai, ja avastasin seose, et need koolid peegel-
dasid üsna üheselt sellist haridust ja mõtteviisi, 
mida nende loojad ise saanud olid. Ja sellest lähtu-
valt võib analüüsida ka Eduard Raska (1944–2008) 
tegevust Sisekaitseakadeemia (tollal nimega Eesti 
Sisekaitse Akadeemia – toim) loomisel. Tema oli 
õigusteaduse doktor, seega väga kõrgelt haritud 
jurist, kitsama ettevalmistuse poolest kuritegevuse 
uurija.

Kuni 1991. aastani anti Nõukogude Liidus jurii-
dilist haridust kahel tasandil. Olid ülikoolide õigus-
teaduskonnad (Eestis Tartu ülikoolis) ja olid insti-
tuutide omad. Nende erinevus seisnes vähemalt 
ühe aasta võrra pikemas õppeajas. Kui ülikoolis 
sai aasta jagu üldiseid aineid, nagu õigusajalugu, 
Rooma õigus jms, siis instituudid olid orienteeritud 
kitsamale alale ja üldaineid neis sellisel määral ei 
õpetatud. 

Kui nüüd Raska hakkas mõtlema, et milline 
peaks olema Eesti sisekaitseakadeemia, kus oleks 
ka ohvitseride õpe ja asuks sõjakool, siis ta leidis, et 
ülikooli klassikalises mõistes pole vaja, aga sobilik 
oleks selline kool, nagu olid Tallinna Polütehniline 

Peeter Järvelaid

Sündinud 28. novembril 1957 Tallinnas sõjaväelase 
perekonnas

1992 juuraprofessor Tartu Ülikoolis
1997 Baltische Historische Kommissioni välisliige 

(Göttingen)
1997 Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi nõunik 

teaduse-, juurahariduse- ja kohtunike ning proku-
röride täiendkoolituse alal; professor Tallinnas

2000 Akadeemia Nord juuraprofessor (dekaan 2002)
2003–2005 Sisekaitseakadeemia rektori kt
2005–2006 Eesti Mereakadeemia teadus- ja 

arendusprorektor
2006–2007 Eesti Mereakadeemia rektori kt
Alates 2010 juuraprofessor Tallinna Ülikoolis
Alates 2013 Tyumeni Ülikooli juuraprofessor
2014 doktorikooli juhendaja – Graduate 

School, Centre of excellence for East and 
Southeast European studies Saksamaal 
(München-Regensburg)

2017 Würzburgi Ülikooli õigusteaduskonna 
külalisprofessor

Tunnustusi
2003 Saksamaa Liitvabariigi teeneterist (1. klass)
2010 väike Johann Voldemar Jannseni auhind
2014 Jochmann-Gesellschaft e.V. auliige (Heidelberg)
2015 Balti Teaduste Akadeemiate medal (nr 27)
2016 Jõgeva valla aukodanik
2017 Tallinna teenetemärk
2017 Tyumeni Ülikooli audoktor

Professor 2016. aastal Eesti ajaloo raadiosaateid 
ette valmistamas, süles kass Maru
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Instituut (TPI), Tallinna Pedagoogiline Instituut 
jt. Neis anti neli aastat haridust, mis tähendas, et 
lõpetaja on kõrgema haridusega inimene, kes on 
aga rohkem erialale orienteeritud ja kelle haridus 
kvalifitseerub rahvusvaheliseks kutseks. Seega sai 
Sisekaitseakadeemiast loomise hetkel rakendus-
kõrgkool, mis vastas nõukogudeaegsele instituudile. 

Kuid paraku samal ajal hakkas kiirelt muutuma 
rakendushariduse sisu. Segadus algas juba siis, 
kui TPI ja pedagoogiline instituut kuulutati Eestis 
ülikoolideks, Sisekaitseakadeemiat aga ülikooliks 
ei kuulutatud. Veelgi enam suurenes segadus, kui 
tehnikumid muudeti rakenduskõrgkoolideks. Raska 
ei tahtnud kuidagi aktsepteerida, et keegi saaks 
osutada akadeemiale, nagu siinne haridus vastaks 
tehnikumiharidusele. See annabki seletust, miks tal 
olid väga suured probleemid Haridusministeeriu-
miga ja miks akadeemia lõpuks Siseministeeriumi 
alla läks. Probleemid tekkisid kohe ka Kaitseminis-
teeriumiga, sest sõjaväelastele ei mahtunud samuti 
teatud asjad pähe.

Mis sõjaväelastele pähe ei mahtunud?
Pagunitel, tärnidel oli ka NSV Liidus erinevates 
süsteemides erinev kaal. Sama nimetusega auaste 
tähendas sageli erinevat sisu ja ka erinevat palka. Nt 
nõukogude sõjaväeleitnant sai miilitsasse üle minnes 

vanemleitnandiks ja tuletõrjes oleks tulnud veel üks 
tärn juurde arvata. Kui noorem põlvkond ei saa aru 
KGB ohvitseride fenomenist, siis nad ei tea, et KGB 
ohvitseride tärnid tõid selle kandjale alati kõrgema 
palga ja seda isegi kuni kolm tärni kõrgema sama 
auastme  sõjaväelastest. Seetõttu ei saanud kaitse-
väelased aru, mis hariduse nad saavad, kui õpivad 
akadeemias, mis allub hoopis Siseministeeriumile.

Seega tundsid paljud Kaitseministeeriumi ohvit-
serid teatavat moraalset alandamist, kui Sisekait-
seakadeemia viidi Siseministeeriumi alluvusse. 
Ohvitseride teatud seltskond leidis, et Sisemi-
nisteeriumis ette valmistatavad ohvitserid ei saa 
olla täiekaalulised. Ja nii hakati ehitama üles oma 
paralleelsüsteemi.

Miks hakati pärast Raskat tema mudelit muutma?
Pärast Raskat sai rektoriks vaid 27-aastane noor 
Justiitsministeeriumi ametnik Heiki Loot, kes polnud 
juba oma vanuse tõttu veel jõudnud ülikoolis üldse 
teaduslikku karjääri alustada, seega ei omanud 
kogemust teadlasena, ja samas tal polnud ka kait-
seväelist isiklikku kogemust. Seetõttu ei saanud ta 
päris hästi aru mundrikandjatest ja lähtus akadeemia 
reformimisel eelkõige oma juristiharidusest. Justiits-
ministeeriumis töötades mõistis ta, et kõik amet-
nikud ei peaks olema kõrgharidusega juristid.

Akadeemia töötajad õppetöö alguse päeval 12. oktoobril 1992. Teises reas vasakult teine professor  
Peeter Järvelaid
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Sel ajal toimus kõrgemates õppeasutustes 
palju muutusi ning Loodil ja tema sõpradel tekkis 
Saksamaa eeskujul mõte, et Sisekaitseakadeemiast 
tuleks teha hoopis Eesti haldusakadeemia ehk kool 
haldusametnikele, kes saavad küll palju juriidilisi 
teadmisi, aga kes ei kvalifitseeru juristiks. Õnnetu-
seks toimus see samal ajal, kui tööjõuturul hakkasid 
oma kohta otsima Tartu Ülikooli (TÜ), Tallinna 
Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Tallinna Pedagoogikaülikooli 
lõpetanud haldus- ja riigiteaduste tudengid. Seega 
tekkisid ka ülikooli diplomiga ametnikud ja nii tunti 
ülikoolides, et Sisekaitseakadeemiast saaks kool, 
mis hakkaks võtma ära nende lõpetajate töökohti.

Teisalt oli probleem selles, et Loot mõtles 
eelkõige üldametnikele, aga Sisekaitseakadeemia 
oli loodud väga konkreetsete valdkondade erialade 
õpetamiseks: kaitsevägi (ohvitserid), piirivalve, 
politsei, tuletõrje, maksuamet, toll, kohtuamet-
nikud, vallasekretärid jne. Uus süsteem nägi ette, 
et kõik on ühtviisi ametnikud ja õpivad 75 prot-
sendi ulatuses rakenduslikku juurat ja 25 protsenti 
vastavalt spetsialiteedile erialast tööd. Loomuli-
kult tekkisid konfliktid, sest näiteks politsei teatas, 
et Eesti Politsei ei saa selliseid ametnikke tööle 
võtta. Kujunes ebanormaalne olukord, kus näiteks 
akadeemias kolm aastat käinu saanuks politseis 
ülemuseks, seejuures ise sõjaväes käimata ja väli-
politseiniku oskuseid omamata, kui Paikuse polit-
seikooli lõpetanud korraliku väljaõppega politseinik 
jäänuks praktiliselt eluaegseks konstaabliks. 

Teie tulek peatas selle protsessi ja mõnes mõttes 
loodi kompromissmudel. Kuidas see nii läks?
Igal rektoril on oma ülesanne. Iga rektor lähtub 
arengukavast, mille vastav minister Eesti Vabariigis 
kinnitanud on. Seega ei ole nii, et tuli rektor ja tegi 
seda ja toda. Väga palju on ette kirjutatud ja teiseks 
on olemas teatud ülesanded, mis tuleb ellu viia, 
kuid mida saab hiljem seostada rektori nimega. Ka 
minu nimega saab seostada väga paljut, aga see ei 
olnud minu välja mõeldud, minu teha oli aga, mil 
moel ja millal midagi neist sai tehtud ja kuidas ja kas 
õnnestus. 

Kas teil oli akadeemiaga ka varem kokkupuutu-
mist olnud?
Kui Raska hakkas 1992. a akadeemiat rajama, 
sain mina noore mehena Tartu ülikooli korrali-
seks professoriks. Tundsime juristide ja ülikooli 
kolleegidena üksteist juba ammu ning ühel hetkel 
helistas ta mulle ja ütles, et tal oleks vaja akadee-
miasse professoreid, keda tunnustaksid nii ülikool 
kui Haridusministeerium. Ma olin nõus ning kui 
1992. aasta oktoobris akadeemias õppetöö algas, 
siis esimese loengupäeva hommikul kell kaheksa 
hakkasin siin andma Euroopa õiguse ja Eesti õiguse 
ajaloo loenguid kõikidele kadettidele. Olin siin oma 
põhitöö kõrvalt Tartu ülikoolis õppejõud aasta otsa. 
Muide, oli veel üks huvitav kokkusattumus, et nii 
mina kui ka Raska olime sündinud ühel ja samal 
kuupäeval, 28. novembril – tema 1944, mina 1957.

Rektor Järvelaid 1. mail 2004 rektoraadi saalis Eesti Euroopa Liiduga ühinemise päeval, tema taga tulevane 
rektor, politseiametnik Lauri Tabur
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Mis ülesanded teil rektorina ees seisid? 
Eelmise rektori katse teha Sisekaitseakadeemiast 
haldusakadeemia oli Siseministeeriumis tunnis-
tatud nurjunuks ja minu esimeseks ülesandeks 
sai töörahu taastamine akadeemias, kus kired 
olid kõigil väga üleval. Kodurahu taastamine oli 
seotud väga erinevate ülesannetega, millest mõned 
tunduvad täna ehk uskumatudki, näiteks lasin 
koristaja kapist välja otsida akadeemia õnnistatud 
lipu ja panin selle rektori kabinetis jälle aukohale. 
Samuti taastasin akadeemia loomisel heraldik Priit 
Herodese tehtud sümboolika kasutamise. Vapp oli 
vahepeal lausa akadeemia seinalt maha võetud ja 
selle asemele pidi tulema uus, mis mulle natukene 
meenutas Tallinna Vee märki. Ma vaagisin seda 
olukorda ja leidsin, et on asju, mis käivad koos kooli 
sünniga ja neid tuleb austada. Kui ikka sümbolid on 
pühitsetud, siis neid ei tohi hävitada. 

Teiseks tuli tasakaalustada seda turbulentsi, mis 
kaasnes ministeeriumi vahetusega – see oli väga 
keeruline. Ma püüdsin osapooli lepitada ja selgi-
tada, et ei pandaks ühte potti erinevaid asju ja ei 
tekitataks ise probleeme juurde. Ma sain hästi aru 
mundrikandjate nägemusest, milliseid politseinikke 
meil vaja on, aga ma tahtsin kujundada akadeemia 
mudeli, mis toimiks kuni kõrgemate ametnike 
süsteemini välja ja mis ei kahjustaks samas teisi 
sisekaitsesüsteemi valdkondi.

Kolmandaks oli Siseministeerium avastanud, 
et akadeemias ja tema alluvuses olevates koolides 
poldud asutamise hetkest alates tehtud inventuuri. 
Seega viidi ministri käsul minu rektoriks oleku ajal 
läbi esimene totaalne revisjon, sh kõikides koolides. 
Ühes sellega saime ülevaate akadeemia varadest ja 
sündis ka akadeemia arhiiv selle otseses mõttes. 

Neljandaks oli aktuaalne taas see akadeemia 
mudeliküsimus – ja siin võtan mütsi maha minister 
Margus Leivo ees, kes usaldas mind kui rektorit 
ja laskis mul tegutseda. Siseministeeriumist anti 
mõista, et peame Siseministeeriumi peadirekto-
ritega kokku leppima, kuidas haridust valdkonna 
ametnikele anda, ja vaid siis tehakse meile uus 
eelarve. Kuna minu eelkäijad olid juba saavutanud 
selle, et Siseministeeriumi igareedesel nõupida-
misel viibis peadirektorite kõrval võrdväärse partne-
rina ka Sisekaitseakadeemia rektor, oli asjaajamine 
ministeeriumis oodatust isegi lihtsam. Minu tulles 
oli akadeemia eelarve 40 miljonit krooni ja lahkudes 
oli see juba 120 miljonit!

Milliseid samme astusite?
Esimene asi oli Paikuse politseikooli ühendamine 
akadeemiaga. See ei tähendanud lihtsalt kooli liitmist, 
vaid selleks tuli kogu politseiharidus ümber korral-
dada. Siin oli kaks aspekti, milles sisaldus tohutu 
konflikt. Esiteks Raska ja teiste vanemate olijate seisu-
koht: meie koolitame uurijaid ja neid konstaablitega 
ühte patta panna ei taha. Teiseks, et liita, tuli leida 
ühisosa. Tuli teha nii, et sellest kutsekoolist saaks 
sellist haridust, mida me ise aktsepteeriksime polit-
seiametnikke teisele astmele õppima võttes.

Ja ei tohi olla ka nii, et kui keegi on näiteks kaks 
aastat Paikusel õppinud, peaks ta akadeemias kõike 
otsast peale õppima. See oli mõlemalt poolt väga 
suur probleem, kuid siis tulid meile appi holland-
lased. Nad soovitasid meile suletud politseiharidust 
– st selle haridusega inimene ei saaks mujale edasi 
õppima minna ja jääks niimoodi süsteemi. Osa polii-
tikuid oli sellega väga nõus, kuid mina mitte, sest 
mina leidsin ja leian, et sellisel juhul võime selle 
inimese jäädavalt kaotada, sest ta läheb kriitilises 
seisus mujale, nt hoopis ehitajaks. Õnneks saavu-
tasime kompromissi ja saime ka politseihariduses 
siiski avatud hariduse süsteemi.

Ühendasime akadeemiaga Väike-Maarja pääs-
tekooli, vanglaametnikud pisi-pedast (Tallinna Peda-
googilisest Koolist – toim), alustasime Piirivalve-
kooli ühendamist akadeemiaga, täiendkoolitus-
keskuse ülevõtmist Riigikantseleilt jne. Nii saigi 
loodud tänaseni toimiv mudel, milles esimene 
aste on kutseõpe, teine aste rakenduskõrgkool ja 
kolmas aste magistriõpe (akadeemiline ehk ülikoo-
liharidusena arvesse minev tase, mis avab tee juba Magistriõppe koostöölepingu uuendamine 

TTÜ-ga, vasakul TTÜ rektor Andres Keevallik
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ülikoolide doktorantuuri). Eelmine rektor oli selles 
osas head ettevalmistustööd teinud. Tallinna Tehni-
kaülikoolis oli juba loodud akadeemia kasvandi-
kele esimene magistritaseme õpe, nii et minul tuli 
vaid seda laiendada (TÜ, TTÜ, TLÜ) ja nii näiteks 
istusin ma TÜ rektori Jaak Aaviksooga maha ja me 
sõlmisime magistriõppe lepingu ka Tartu Ülikoo-
liga, kusjuures majandusteaduskonnaga saime isegi 
doktorantuuri lepingu, eelkõige meie finantskolledži 
kasvandike jaoks.

Omaette teema oli akadeemia spordikeskuse 
loomine. Milles see seisnes ja miks see nii oluline oli?
Minu mõte oli, et me ei tee mitte lihtsalt spordikes-
kust, vaid see peab olema kogu Siseministeeriumi 
süsteemi jaoks loodud polüfunktsionaalne keskus. 
See oleks keskus, kus Siseministeeriumi amet-
nikud saaksid treenida, aga kus neid ka konsultee-
ritaks, kuidas üldse oma füüsist parandada. Saalide 
kompleks ei olnud mõeldud mitte ainult kadet-
tide jaoks, vaid mõtlesime ka ümbruskonna lastele 
(järelkasv akadeemiale!), samuti Siseministeeriumi 
haldusala veteranidele ja muidugi tippsportlastele. 
See kõik küll ei teostunud nii kiiresti, kuid üht-
teist tegime siiski ära. Võtsime õppima tippsport-
lasi: maadleja Heiki Nabi, viievõistleja Indrek Tiide-
mann, meie parimad vehklejad, sõudjad – nemad 
vedasid meie sporditegemist ja see oli tõesti väga 
edukas. Nii palju Euroopa ja maailmatasemel tiit-
livõistluste medaleid polnud vastu panna mitte 
ühelgi Eesti kõrgkoolil. Mina tahtsin aga akadeemia 
perele näidata, et kui meie sportlased saavad olla 
maailmatasemel, siis see innustab ka teistel aladel 
edasi pürgima ja pingutama. Tol ajal, kui see olme 
akadeemias oli nii jube, tuli ju millegagi inimesi 
stimuleerida, neile reipust süstida. 

Kuidas hindate akadeemia arengut, kuhu ta on 
jõudnud?
Akadeemia on normaalsesse seisu välja tulnud. 
Kahjuks on teda väga palju mõjutanud poliitika 
ja eriti tobe kinnisvarapoliitika. Ma väga loodan, 
et nüüd viimaks, kui tekib arvestatav moodne 
akadeemia kompleks, lakkab ka see akadeemia 
kiusamine ja et veel vaba akadeemia territooriumit 
ei lõigata akadeemialt ära, et jäetakse ruumiline 
hingamisvõimalus ja vajalik ruum tulevikus kooli 
edasiarendamiseks. 

Mida Sisekaitseakadeemia teie jaoks tähendab?
Akadeemia on minu südames. Võib öelda, et kõik 
raskused lähevad meelest ära. Ma suhtun nii oma 
eelkäijatesse kui järglastesse suure respektiga, 
sest ma tean, mida tähendab sellel rektori toolil 
istumine. Rektor on kui laeva kapten ja kapten 
oled sa siis, kui sul on oma laev. See tähendab aga 
seda, et sina ise koos meeskonnaga pead hakkama 
saama, nii et see laev sadamasse jõuaks. Need 
inimesed, kes on olnud kaptenid, on teistmoodi 
inimesed, seda õppisin ma eriti hästi tundma Eesti 
Mereakadeemia juhina.

Sisekaitseakadeemiasse tulles on mul alati tore 
– hea on kohata kolleege, kes seda tööd akadee-
mias teevad, ja eriti tore on suhelda akadeemia 
vilistlastega, kuulata, kuidas neil õpitud ametis 
läheb. Ma olen uhke, et rektoriks saades käisin 
kõik akadeemia töötajad läbi, jõudsin kõigiga 
suhelda. Ma suhtlesingi kogu aeg kolleegide ja 
kadettidega ning ma leidsin alati selleks aega. 
Akadeemiaga on juba kord nii, et see võtab su 
südame ja enam lahti ei lase. Aga see on hea. 

Rektor ametiketiga 2005. aastal, rinnas Saksamaa 
Liitvabariigi esimese klassi teeneterist
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TOIMUNUD SÜNDMUSED

Kutseõppe lõpuaktused Väike-Maarjas, 
Paikusel ja Tallinnas
8. detsembril 2017 toimus Väike-Maarjas päästekol-
ledži kutseõppe lõpuaktus. Päästja eriala 45. lennu 
25 lõpetajat tervitasid kolledži direktor Ain Karafin 
ning Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno 
Suurkivi.
Suurkivi rõhutas, et võrreldes varasemaga on ühis-
konna ootused päästjale oluliselt muutunud: „Kui 
päästja oli omal ajal kannatanute tulest või veest 
välja tooja ning kangelane, kellelt eeldati julgust, 
vaprust ja tugevust, siis tänane päästja on juba 
hoopis teise profiiliga. Tänaselt päästjalt ootab 
ühiskond midagi muud – lisaks vaprale väljatoojale 
peab ta olema hea nõustaja, psühholoog, suhtleja 
ning empaatiavõimeline inimene.” 

20. detsembril 2017 toimus Paikusel politsei- ja piiri-
valvekolledži kutseõppe lõpuaktus. Patrullpolitsei-
niku ning piirivalvuri erialade lõpetajaid (vasta-
valt 23 ja 22) tervitasid Sisekaitseakadeemia 
rektor Katri Raik, siseminister Andres Anvelt, 
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher 
ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi 
Almosen. 
„Tänan tublisid naisi ja mehi, et olete teinud julge 
otsuse ja tulnud teenima riiki politsei ja piiri-
valve ridades! Luban oma kogemuse pinnalt, et 
see töö saab olema pingeline, kuid väga huvitav,” 
tunnustas lõpetajaid siseminister Andres Anvelt.
Tegu oli viimase lennuga, kus kutseõppe kadetid 
õppisid eraldi politsei ja piirivalve suunal. Uues 
õppekavas ning edaspidi on kutseõppes ühine 
politseiametniku eriala.
25. jaanuaril 2018 toimus Sisekaitseakadee-
mias Tallinnas pidulik justiitskolledži kutseõppe 
lõpuaktus. Vanglaametniku eriala 11 lõpetajat 
tervitasid lisaks akadeemia rektorile ka Justiitsmi-
nisteeriumi asekantsler, vanglateenistuse juht Priit 
Kama ning vanglate direktorid Anu Möldri, Raini 
Jõks ja Hannes Liivak.
Vanglateenistuse juht Priit Kama tunnustas oma 
kõnes akadeemia lõpetanud töötajate teadmisi 
ja indu meie vanglate töökultuuri edendamisel: 
„Kooli lõpetajate eesmärk on minna vanglasse 
viima uut ja paremat tööd. Mitte minna ümber 
õppima, kuidas seal töötatakse ning laskma ennast 
vanematel kolleegidel lahti võõrutada neist veid-
rustest, mida neile koolis on õpetatud.”

Politsei- ja piirivalvekolledži kutseõppe lõpetajad Justiitskolledži kutseõppe lõpetajad

Päästekolledži kutseõppe lõpetamisel kõlas  
päästjate hümn
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Selgus Narva õppekeskuse arhitektuurilahendus
29. novembril 2017 kuulutas Sisekaitseakadeemia 
koostöös Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) välja Narva 
õppekeskuse arhitektuurikonkursi võidutöö. Idee-
kavandi TWIX autorid on Gert Guriev, Markus Kaasik, 
Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Andres Ojari ning Ilmar 
Valdur arhitektuuribüroost Kolm Pluss Üks. 
Umbes 7200 m² netopinnaga õppe-, treening- 
ja majutushoonet hakkavad lisaks kadetti-
dele kasutama Politsei- ja Piirivalveameti teenis-
tujad ning Tartu Ülikooli Narva kolledži tudengid. 
Hoonesse rajatav spordikeskus ja ujula avatakse ka 
linnaelanikele. Kerese tn 14 kerkiv õppekompleks 
valmib 2020. aastal.
EAL-i presidendi ja žürii liikme Katrin Koovi sõnul 
torkas võidutöö silma eelkõige selge linnaruumilise 
seisukohavõtu, inimsõbraliku siselahenduse ja julge 
materjalikasutuse poolest – Narva vajab just selli-
seid värskeid mõtteid. 
Kokku esitati arhitektuurikonkursile 14 tööd. 

Uus õppehoone sai nurgakivi
28. novembril 2017 sai Sisekaitsekadeemia Tallinna 
uus õppehoone nurgakivi. Rektor Katri Raik tõdes, 
et valmiv õppehoone ei ole pelgalt uus maja, mida 
akadeemiapere on üle 20 aasta oodanud, vaid 
vägev kingitus 25. sünnipäevaks nii akadeemiale, 
tema kadettidele kui ka vilistlastele. „See kinnitab, 
et Eesti riik väärtustab siseturvalisuse haridust! 
Olen kindel, et uus hoone loob akadeemiale uue 
hingamise.”
Nurgakivi silindrisse pandi ajaloo tarbeks kiri 
rektori pöördumisega, maja saamislugu ja projekt, 
ajakirja Verbis Aut Re kaks esimest numbrit, 

akadeemia vapiga rinnamärk ning väike lipp. Digi-
taalsel mälukandjal mahtus nurgakivisse raamat 
„25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseaka-
deemia 1992–2017”. Silindrisse poetas oma tervi-
tused ka siseminister Andres Anvelt.
2019. aasta alguses valmivat õppehoonet ehitab 
AS Nordecon. Ehitust rahastatakse ülikoolide ja 
teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investee-
ringute kavast. 
Uute õppehoonete kohta loe ja vaata lähemalt lk 38–42

TULEKUL

20. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
tähistamine Tallinna õppekeskuses
28. veebruaril ja 24. aprillil avatud uste päev
1. märtsil päästekorraldaja-logistiku õppe-
rühma lõpuaktus
24. märtsil ühiskülastus Ugala teatrisse 
vaatama lavastust „Mäng on alanud”
5. aprillil Sisekaitseakadeemia 26. aastapäeva 
tähistamine Õpetajate Majas
16.–18. mail Sisekaitseakadeemia II 
aastapäevaretk
6.–7. juunil lõpuharjutus „Sireen 2018” 
Väike-Maarjas
18. juunil õppeaasta lõpuüritus ja lõpetava 
lennu tamme istutamine
19. juunil kõrgharidus- ja magistriõppe 
lõpuaktus
18.–28. juunil uute õppurite vastuvõtt

Narva õppehoone võidutöö ideekavand TWIX Nurgakivi silindrisse mahtus nii mõndagi
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Kadetid Pille ja Kristjan peavad ehitusjärgus 
vanglahoones kandma kollast vesti ja kiivreid. 
Tegelikult need detailid vormi elementide juurde  
ei kuulu

„Enne vanglasse tööle tulemist oli mul 
ettekujutus, nagu kõlaks vanglates 

kogu aeg „kood punaneˮ ja filmides nähtud 
märul oleks justkui igapäevane rutiin,ˮ 
meenutab Pille oma ettekujutust vangla-
ametniku tööst. Olles sealset reaalsust 
mõnda aega tajunud, mõistis Pille üsna 
pea, et tegelikkus pole sugugi selline nagu 
filmides. Küll aga on vanglatöös oma sala-
pärane võlu, mille noored üsna kiiresti ka 
lahti mõtestasid. 

Üks ühe, kõik kõigi eest

Kristjan tuli vanglaametnikuna kätt 
proovima ilma suuremate eelarvamus-
teta ega teadnud, mida vanglatöölt üldse 
oodata. Tänaseks on ta jõudnud aga arusaa-
misele, mis teda vanglaametniku töös kõige 
rohkem paelub. „Mulle meeldib distsip-
liin, mis valvuri tööga kaasas käib. Kõik need 
olukorrad, mis vanglas ette võivad tulla, on 

VANGLASSE PÄÄSEVAD TÖÖLE

Tekst: Leanyka Libeon, vanglate pressiesindaja  Fotod: Justiitsministeerium  3D-makett: Reet Maidre 

VAID PARIMAD
Selle aasta jaanuaris Sisekaitse-
akadeemias vanglaametniku eriala 
lõpetanud Pille Vaher ja Kristjan 
Jõgisaar sattusid vanglasse tööle juba 
enne, kui nad üldse vanglaametnikuks 
õppima asusid – Pille pärast 
gümnaasiumi lõpetamist, Kristjan  
aga otse kaitseväest.
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väljakutsuvad ning eeldavad oskust tegutseda 
meeskonnana,ˮ sõnas Kristjan. Just kool on see 
koht, kust saab Kristjani sõnul algoskused koos 
töötamiseks.

Kuigi igapäevaselt vanglaametnikud punast 
koodi ei kuule, tuleb vahel ikka ette sääraseid 
olukordi, kui on vaja tegutseda ühtse meeskon-
nana. Näiteks antakse kollane kood juhul, kui 
vang otsustab valvuri käsklusi korduvalt eirata. 
Sellises situatsioonis aga ei möödu enamasti 
paari minutitki, kui olukord juba ära lahenda-
takse. „Vanglaametnikel on tegelikult olukord 
alati kontrolli all ja kord on majas,ˮ selgitab 
Pille ja ütleb, et lisaks meeskonnatööle on väga 
olulised ka julgus ning korrektsus. 

Valvuriks ei sünnita

Enne vanglasse tööle asumist osales Pille kõigil 
gümnaasiumi aastatel vanglateenistuse enese-
kaitse eelkoolitustel, mistõttu sooritas ta vang-
lasse tööle asumisel valvurite erivahendite 
oskuse eksami juba teisel nädalal. Sellest aga 
tippu jõudmiseks ei piisa.

„Sain üsna varakult aru, et mul on vang-
latööst väga palju teadmisi veel puudu – 
ma vajasin lisaks praktikale ka teoreetilisi 
teadmisi,ˮ nendib Pille.

Mõlemad kadetid usuvad, et vajalike tead-
miste ja oskuste sümbioos sünnib koolist 
saadavate teadmiste ja praktika koostööst. 
„Kui praktikal saab kogemuse, kuidas ühes 
või teises olukorras käituda, siis koolist saab 
kaasa korrektsuse ja teadmised, mis õpetavad 
tegema tööd kõige efektiivsemalt,ˮ selgitab 
Kristjan. „Akadeemia on peamiselt õpetanud 
seda, kuidas vanglas töötades paremini 
hakkama saada. Praktika vanglas aga täiendab 
teadmisi reaalse kogemusega,ˮ lisab Pille Krist-
jani mõttele omalt poolt.

Enda kogemust analüüsides käivad Pille ja 
Kristjan välja mõtte, et Sisekaitseakadeemia 
võiks ette valmistada täienduskoolitusprog-
rammi pikemat aega tööl olnud valvuritele, 

Tallinna vangla

Kohtade arv: kavandatud kokku 1208 statsio-
naarset kohta.
Eluosakondades: 512 kambrit mees- ja 92 kambrit 
naisvangidele, 16 kartserit mees- ja 4 kartserit nais-
vangidele. Kambrid on valdavalt kahekohalised, 
välja arvatud avavanglas, kus on ka kolmekohalisi 
tube. Tüüpkambri suurus on 11 m² ja igas kambris 
on dušš.

Põhipiirde sisse jääb seitse hoonet:
• kaks meestele mõeldud eluhoonet;
• naistele mõeldud hoone (sh emade-laste 

osakond);
• kinnipeetavate toitlustus- ja õppehoone (selles 

hoones asub ka kabel);
• peahoone (vastuvõtt, meditsiin ja 

kokkusaamised);
• spordihoone;
• meeste tööstushoone.

Põhipiirdest väljaspool asuvad
• pääslahoone (sh keldris asuv 25 m lasketiir);
• avavangla hoone (100 vangile, sh 86 kohta 

meestele ja 14 kohta naistele);
• koertemaja;
• generaatorihoone;
• katlamaja (küttelahendus on autonoomne, kaug-

küttevõrguga ühendus puudub).

Vanglat hakkab teenindama bussiliin Tallinna 
kesklinnast.

Uus vangla valmib 2018. aasta detsembriks. 
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et hoida neid kursis uute teadmistega ning aidata 
värskendada olemasolevaid.

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak usub, 
et pealekasvav põlvkond aitab ka juba kaua tööl 
olnud kolleegidel mugavustsoonist välja tulla, 
sest noored vanglaametnikud paistavad alati 
silma just teotahte ja korrektsusega. „Vanglatee-
nistus on viimaste aastakümnetega näinud äärmi-
selt palju vaeva, et tõsta personali erialaseid 
oskusi,ˮ selgitab Hannes ja lisab, et noored on alati 
oodatud nende juurde kandideerima. 

Vaid parimad

Siiski tunnistab Hannes, et kuigi huvilisi valvuri-
tööle jagub, ei saa paraku vähemalt pooled soovija-
test vangla teenistusse asuda. „Kandidaadid peavad 
läbima taustakontrolli, vaimse võimekuse testi, 
kehalised katsed, nende eesti keele oskus peab 
olema kõrgel tasemel… Vangla on nõudlik tööandja, 
kõik need meetmed tagavad meile väärika ja oskus-
liku töökollektiivi, mida peame vanglateenistuse 
väga oluliseks väärtuseks.ˮ Hannes on kindel, et 
kriteeriumitele vastavaid noori Eestis jagub, kuid 
nende leidmine on vahel paras pähkel. Samas on 
üks boonus – valvuriks tulijalt ei nõuta eelnevat 
töökogemust, väljaõppe saab nii vanglas kohapeal 
kui ka Sisekaitseakadeemias. 

Kui praegu võib potentsiaalseid noori Tallinna 
vanglaametniku tööst eemal hoida kõledana 
tunduv vana hoonestus, siis alates selle aasta 
detsembrist jõuab ka Tallinna vangla Viru ja Tartu 
omadega võrdväärsele tasemele. „Tegelikult võiks 

isegi öelda, et uus Tallinna vangla saab olema 
parim terves Euroopas,ˮ kinnitab Sisekaitse-
akadeemia justiitskolledži vilistlane, uue Tallinna 
vangla projektijuht Raiko Roos. Uue vangla planee-
rimisel on Raiko sõnul silmas peetud iga tehni-
list nüanssi ning eeskujuks on võetud Euroopa 
parimad praktikad. 

Uus hingamine

Olgu parima tiitliga kuidas on, ent üks on kindel 
– nii vangide elamise kui ka vanglaametnike 
töötamise tingimused paranevad märkimisväär-
selt. „Uue vangla kõiki eeliseid ei jõua sõrmedel 
kokku lugedagi, kuid tähtsamad märksõnad neist 
on kompaktne logistika, kõrgem turvalisus ning 
paremad olmetingimused,ˮ kirjeldab Raiko. Ta lisab, 
et vanglaametniku töö muutub Tallinna vanglas 
võrreldes praegusega operatiivsemaks, mugava-
maks ning efektiivsemaks. 

Raiko toob olulise nüansina välja ka visuaalse 
keskkonna paranemise. See on vangla töötajate 
jaoks igapäevaselt samuti tähtis. „Avarad ning 
puhtad ruumid tekitavad inimestes parema tunde 
ja seeläbi suureneb motivatsioon,ˮ sõnab ta. Kind-
lasti motiveerivad vanglaametnikke ka uue vangla 
lasketiir, suur ametnike jõusaal, kaasaegsed õppe-
kambrid ning eraldi mati- ja poksisaal. „Uue vangla 
käivitamine on põnev väljakutse ja võimalus sellest 
osa saada on igal juhul proovimist väärt. See on 
hindamatu kogemus,ˮ on Raiko tänulik ja rõõmus 
võimaluse üle säärases ajaloolises projektis kaasa 
lüüa. 

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak ja projektijuht Raiko Roos teavad – uuest vanglast saab üks esinduslik ja 
tänapäevane ehitis
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ÕPIKESKKOND MOODLE SAI 
MUGAVA MOBIILIRAKENDUSE
Tänavu jaanuaris uuendati Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) õpikesk-
konna Moodle’i versiooni, mis tõi muudatusi nii õpikeskkonna kasutajaliideses kui 
lõi lisafunktsionaalsusi rakenduse hõlpsamaks kasutamiseks mobiilis. Haridus-
tehnoloog VAIKO MÄE tutvustab lähemalt.

K uigi e-õppekeskkond toetas ka varem õppekeskkonna avamist 
veebilehitsejas ning mobiilis, polnud see kuigi kasutajasõb-

ralik. Nüüd aga on õppesisule ja -materjalidele oluliselt lihtsam ligi 
pääseda. Kui kursuse õppematerjalid on loodud õpikeskkonnas, 
saab need avada otse rakendusest. Kui aga õppematerjalid on 
loodud õpikeskkonnast väljaspool, võib tekkida vajadus installeerida 
lisarakendusi, nagu Word, Powerpoint, Acrobat Reader vms.

Rakendus võimaldab ka õpikeskkonna ülesannete lahendamist: 
osaleda kogukonna töös, foorumites ning sooritada teste. Kirja-
like tööde vormistamiseks tasub siiski kasutada seadet, millega on 
mõistlikum trükkida.

Mobiilirakendus loob uue paindliku võimaluse õppida kas või 
oodates ühistransporti või sellega teel olles!

Õpikeskkonna mugavaks kasutamiseks mobiilis tuleb Moodle’i 
rakendus telefoni laadida. Rakendus ei võimalda õpikeskkonna 
kasutamist ilma internetiühenduseta, seega on WiFi või mobiilne 
andmeside hädavajalik.

Kuidas installeerida Moodle 
Android-nutiseadmesse ning  
siduda see HITSA e-õppekesk-
konnaga?

1.  Ava Google Play.
2.  Otsi rakendust Moodle Pty. Ltd.
3.  Installeeri rakendus.
4.  Rakenduse kasutamiseks peab nõustuma 

juurdepääsu nõuetega.
5.  Pärast Moodle’ i rakenduse installeeri-

mist tuleb siduda see Moodle’i veebilehega 
moodle.hitsa.ee.

6.  Erinevalt veebilehitseja vaatest ei ole kesk-
konna struktuur jaotatud Sisekaitseaka-
deemia alajaotustesse kolledži või õppekava 
põhiselt, vaid kursus on leitav „Kursuse 
otsingust” või kasutajaga seotud kursuste 
hulgast „My courses”. 

Rakenduse seadistamise 
veebiaadress

Kursuse eelvaade

Kursuse sisu plokkides Kursuseploki näide
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VÕI MITTE MINNA?
Kas sina oled kunagi soovinud minna mõne teise riigi vanglasse uudistama, 
kuidas on sealne süsteem üles ehitatud? Korrektsiooni kolmanda aasta kadett  
KIRSTI VILJAMAA on ja õnneks sai tema mõte Bulgaarias teoks.

I lmselt on nii mõnigi meist, kadettidest, 
mõelnud, et võiks Erasmusega välismaale 

õppima või praktikale minna. Taipasin pärast kahe-
aastast unistamist, et ega sellega enam pikalt 
venitada saa. Otsustasin välispraktika kasuks ning 
võtsin eri riikide vanglasüsteemidega ühendust. 
Soovisin küll alul saada mõnda Londoni vang-
lasse, kuid pärast kõnesid ja kirju brittidega selgus, 
et Erasmuse praktikante nad vastu ei võta. Hea, 
et olin mõelnud varuplaanile ning igaks juhuks 

ka Iirimaale ja Bulgaariasse kirjutanud. Iirimaalt 
vastust ei tulnud, aga bulgaarlastega saatis mind 
edu.

Oma kahekuise praktika veetsin põhiliselt 
nende justiitsministeeriumi karistuste täideviimise 
direktoraadi rahvusvahelise koostöö osakonnas 
ning Sofia vanglas. Samuti võimaldati mul külas-
tada teisi vanglaid ning osaleda kohtumistel ja 
ümarlaudadel nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel 
tasemel. 

MINNA 

Kirsti Viljamaa on õnnelik, 
et sai võimaluse tutvuda 
Bulgaaria vanglasüsteemi 
ning kultuuriga
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Välispraktika ajal koostasin Eesti ja Bulgaaria vang-
lasüsteemide võrdluse, aitasin korraldada üritusi 
ja reise, näiteks valmistasin ette kohtumist Norra 
ekspertidega ja protokollisin seda. Ka tegelesin 
töötajate reiside planeerimisega Brüsselisse või 
Strasbourg’i, otsisin sobivaid majutuspakkumisi 
ning marsruute. Lisaks sain loomulikult lähemalt 
aimu sealsest vanglatööst.

Hindamatud kogemused

Kuna ma bulgaaria keelt ei räägi, olin pigem aktiivne 
vaatleja ehk osalesin vangla igapäevatöös vangla-
personali töövarjuna. See võimaldas mul näha kõike 
huvitavat, mis Bulgaaria vanglasüsteem pakub, ning 
vestelda nii kinnipeetavate kui ka personaliga (vene 
ja inglise keeles).

Mind üllatas positiivselt, et seal ei kanna 
vangid vorme ega nimesilte. Meeldis ka see, et 
Bulgaaria vanglates on päris palju rohelust. Vahest 
kõige enam pani aga imestama, ja pigem küll nega-
tiivselt, et vangide vahel korraldatakse ametlikku 
poksiturniiri! Muuseas, turniiriks ettevalmista-
miseks on vangidel ka poksitrennid. Kõik need 
kogemused on minu jaoks sõnulseletamatult huvi-
tavad ja hindamatud.

Praktikale ma väga kõrgeid ootusi ei seadnud, 
aga oleksin võinud, sest see oli imeline ning 
Bulgaaria ise on üks maalilisemaid kohti, kus 
käinud olen, eriti just hingetuksvõtvate mägede 
tõttu. Kuid alahinnata ei tasu ka sealsete vana-
linnade võlu. Armsaks said veel väikesed nurga-
poekesed ning pariislikud kohvikud, aga ka Star-
bucks ja kiire metroosüsteem, kaunis arhitek-
tuur ning Bulgaaria kultuur. Kuid siiski on eelkõige 
inimesed need, kes teevad koha eriliseks ja 
südamelähedaseks.

Maitsvad road ja tantsivad kolleegid

Bulgaarlased on eriti külalislahke rahvas ja mulle 
määratud mentor oli mentor suure tähega. Ülla-
tusin meeldivalt juba esmakohtumisel, sest ta oli 
mulle lennujaama vastu tulnud koos oma perekon-
naga. Sealt viidi mind otse traditsioonilist bulgaaria 
toitu sööma, mis on muuseas väga maitsev. Isegi 
lambasoolikatest tehtud supp! Mentoriga oli tore 
koos töötada ning lisaks pühendas ta mulle ka 

palju oma vabast ajast, näiteks jalutasime tema 
pere ja sõpradega mööda Sofiat ja teisi Bulgaaria 
linnu.

Teised kolleegid olid samuti suurepärased. 
Tänu ühele neist sain värvikaid elamusi, käies 
klubis koos grupi 50–65-aastaste riigiametni-
kega. Oma tantsuoskuse ja energiaga oli enamik 
neist pea jagu üle kohal viibinud noorematest 
bulgaarlastest.

Igasuguseid seiklusi oli veel, aga las need 
jäävad mulle endale vanaduses mäletami-
seks. Nii et sellist võimalust – Erasmusega prak-
tikale minna – ei maksa käest lasta. Pealegi, 
akadeemia toetab kadette nii rahaliselt kui ka nõu 
ja moraalse toega! 

Ka Bulgaariast võib leida täiesti tuttavliku versiooni 
Aleksandr Nevski katedraalist

Kui Bulgaarias Airbnb kaudu tuba üürida, võib tasuta 
kaasa saada vanaema, kes ajutisele asukale Bulgaaria 
köögi meistriteoseid tutvustab.  See banitsa maitses 
oivaliselt
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VILISTLANE   
SISEKAITSEAKADEEMIA

Jätkub vilistlaskogu artiklisari, milles tutvustatakse Sisekaitseakadeemia tegusaid 
vilistlasi. 

Eredaim mälestus
Õpingute perioodist meenub Tarmole sümbioos 
töö- ja õpingute rütmist, eriti magistriõppes, kus 
pärast päevatööd tuli hiliste õhtutundideni erialast 
kirjandust uurida ning nädalavahetuseti referaate 
kirjutada.

Õpiaja unistus
Tarmo unistus oli ennast erialaste teadusuuringu-
tega pidevalt kursis hoida. Jõudumööda on ta seda 
ka teinud. Praegu huvitab teda peamiselt terro-
rism, radikaliseerumine ning islami kultuuriruumi 
seosed.

Suurim õppetund tööl
Afganistanis Euroopa Liidu tsiviilmissiooni juhtides 
oli Tarmo erinevate kriitiliste kriisi- ja juhtimis-
situatsioonide keskmes. Uue tähenduse said 
terminid „vastutuse kandmine” ja „vastutuse 
võtmine”, mis kriisis või rahuolukorras võivad 
tähendada absoluutselt erinevat käitumist. 

Hobid
„Pärast Afganistani missiooni on teistsuguse 
väärtuse saanud koosoldud aeg perega. See on 
ametiväliselt minu lemmiktegevus. Hobideks on 
aiandus ja sport.”

Elu moto
Elu ja töö peavad olema põnevad ning kõike tuleb 
teha naudinguga. Tarmole ei meeldi vastu tahtmist 
tehtud asjad, ei enda ega teiste puhul. 

Eredaim mälestus
Sisekaitseakadeemiaga seoses meenutab ta: 
„Päästekolledžis saime keemialaboris põnevusega 
alkoholi kääritamise katseid teha, kindralmajor 
Einselni käe all pumppüssist laskmist õppida, 
Rootsi päästekoolis praktikal käia, ESA raama-
tukogus diskot korraldada, kooli territooriumil 
patrullides lumehange tukkuma jääda ja öösel 
Piraadi ööklubist tulles üle tavotiga määritud aia 

IVAR KALDASAUN

Lääne Päästekeskuse juht 
2006-2017

Ivar Kaldasaun lõpetas 1997. 
aastal Päästekolledži esimese 
lennu.

TARMO MIILITS

Politseikindralinspektor

Tarmo Miilits on lõpetanud 
Sisekaitseakadeemia kahel 
korral: esimesel korral 2002. 
aastal politsei diplomiõppes ning 
teist korda 2012. aastal sisejulgeoleku magistriõppes.

Foto: Andres Putting

Foto: erakogu
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Eredaim mälestus
Taunol oli bakalaureuseõppes raske uskuda, et ta 
suudab läbida insenerainete – matemaatika, statis-
tika, tugevusõpetus jms – õppeploki. Ent legen-
daarsed õppejõud Helmo Käerdi ja Feliks Angelstok 
tegid ka kõige keerulisemad ained selgeks, arusaa-
davaks ja lihtsaks ning pidasid õpilastest lugu. Tauno 
tõdeb, et on neilt ka inimesena väga palju õppinud.

Õpiaja unistus
Toonaseks unistuseks oli Taunol tegeleda ka edaspidi 
akadeemilisemat laadi tööga. „Praegu on see jäänud 
veel unistuseks, sest igapäevane töökoormus ei 

võimalda akadeemilisele tööle pühenduda. Aga ma 
pöördun selle juurde veel kunagi tagasi.”

Suurim õppetund tööl
„Ära kunagi oleta ja eelda. Tee endale selgeks faktid 
ja otsusta nende põhjal. See oskus ja teadmine 
kasvab lõplikult välja, kui oled läbinud magistri-
õpingud – soovitan seda tungivalt kõigile. Ära 
alahinda inimesi ja ülehinda protsesse. Anna inimes-
tele vabadus, inspireeri ja motiveeri neid, lase neil 
isegi eksida. Nii on töötulemused kordades paremad, 
kui need võinuksid olla sinu kuitahes oskuslikult 
juhitud protsesside korral.”

Hobid
Taunole meeldib reisida kohtades, kus ei käi palju 
turiste, ja veeta aega lähedaste sõpradega, kelle 
puhul on määravaks kvaliteet, mitte kvantiteet. Veel 
meeldib talle sõita maastikurattaga. Vahel armastab 
ta ka täitsa omapead olla. Paraku on praegu aega 
selleks kõigeks napilt, sest uhke isa tegutsemisvaba-
dust piiravad kaks kodus kasvavat poissi.

Elu moto
„Ela ja lase teistel elada.”  

ronides oma riided ära rikkuda. Minu jaoks kõige 
võimsam tunne on see, kuidas me oma päästjate 
kambaga kokku kasvasime.”

Õpiaja unistus
Viimastel kursustel tuleohutusjärelevalve temaa-
tikaga kokku puutudes paelus Ivarit projektide ja 
ehitiste tuleohutuse hindamine. Siis ta mõistis, et 
hästi läbimõeldud lahendus saab olla kasutajasõb-
ralik ja turvaline nii hoone kasutajatele ja külalis-
tele kui ka õnnetuse korral päästjatele. 

Ivar unistas võimalusest põnevate projek-
tide ja ehitistega tegeledes elukeskkonda turva-
lisemaks muuta. Ja seda on ta saanudki teha, 
hinnates ehitusprojekte, hoonete tuleohutust ja 
keskkonnamõjusid, avaldades arvamust planee-
ringute kohta ning arendades ja osutades pääste-
alast tegevust. 

Suurim õppetund tööl
Suurimad õppetunnid Ivari karjääriredelil on olnud 
inimesed. Kõige rohkem on ta õppinud koostöö-
partneritelt ja nendelt, kellega on olnud au koos 
töötada oma meeskonnas.

Hobid
„Mulle meeldib sõita mootorrattaga, lumelauaga 
hullata, kaatriga merd nautida ja väikesaari avas-
tamas käia. Hea pinge maandamise võimalus on ka 
käia koertega metsas ja mängida lastega.”

Elu moto
Ivari elu moto on nautida meeskonnatööd – kui 
kogu kamp on pühendunud lahenduste leidmi-
sele ja ei lase seejuures end millestki segada. Kõige 
keerulisem on tal taluda inimesi, kes tulemuse 
asemel otsivad vabandusi ja põhjendusi, miks seda 
asja ei saa teha. 

TAUNO SUURKIVI

Päästeameti peadirektori 
asetäitja

Tauno Suurkivi on lõpe-
tanud Sisekaitseakadeemia 
kahel korral. Esimesel korral 2003. 
aastal, kui lõpetas päästekol-
ledži päästeteenistuse eriala bakalaureuse tasemel 
kaugõppe, ning teisel korral 2013. aastal – magistri-
õpingud sisejulgeoleku instituudis.

Foto: Sisekaitse
akadeemia kogu
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talijalgpalli meistrivõistlused lõpetati Tallinna 
Ülikooli järel teise kohaga. 

Politsei koondisega käisid sügisel Hollandis võist-
lemas Valeri Dobrovolski, Andry Liiva, David Tina, Ott 
Espenberg, Jevgeni Larin, Braien Kaldoja ning talvel 
kutseõppe lõpetanud Sören Õunap. Sellel maailma-
tasemel politsei saalijalgpalliturniiril oli kenaks 
saavutuseks meeskonna pääsemine alagrupist edasi. 
Suvisel „Eesti-Soome 100” võistluse raames peetud 

Akadeemia õppuritel on eelmisest aastast ette näidata palju saavutusi 
ametkondlikus ja üliõpilasspordis, kuid edu poolest paistsid seekord 
tavapärasest enam silma pallimängude võistkonnad. Kokkuvõtte teeb  
spordijuht EPP JALAKAS.

O n tõesti rõõmustav vaadata võistkond-
likke tulemusi ning kiita tudengeid, kes on 

vaatamata oma pallimängusaali ja jalgpalliväljaku 
puudumisele suutnud taset hoida ning tänu heale 
koostööle ka võite nautida.

Jalgpall on olnud tõusuteel ning sel aastal sai 
politsei ja piirivalvekolledži (PPK) jalgpallimees-
kond kuldmedalid nii üliõpilaste saalijalgpalli kui 
ka politsei jalgpallimeistrivõistlustel. Üliõpilaste 

2017. AASTA 
SPORDIKARUSSELLIL 

AKADEEMIA SÕITIS HOOGSALT 

Akadeemia 2017. aasta saalijalgpalli MV lõpetamine Väike-Maarjas
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jalgpalli sõpruskohtumisel Narvas kuulus Soome 
politseivõistkonna üle 4:1 võidu saanud koondisesse 
ka Karl-Sander Eensoo.

PPK naiskond võitis esikoha kutsekoolide kari-
kavõistlustel saalijalgpallis, turniiri parimaks mängi-
jaks tunnistati Ragne Hindrimäe. Kevadolümpial 
kuulusid PPK jalgpallinaistele politsei meistrivõist-
luste hõbemedalid. Esimese jalgpallurina valiti 
akadeemia semestri spordistipendiaatide sekka 
eelmisel aastal Eesti koondisesse kuulunud Karina 
Kork, kes mängis ka meie talijalgpalli meeskonnas.

Teised pallimängud

Võrkpallis on akadeemia võistkonnad aastaid 
osalenud Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) 
võistlustel vaid harrastajate liigas, mõnel üksikul 
aastal ka meistrivõistlustel. Sel sügisel võitis nii 
meeskond kui ka naiskond üliõpilaste meistrivõist-
lustel pronksmedali. PPK võrkpallimeeskond sai 
politsei meistritiitli, samuti sai kutsekoolide sega-
võrkpallis esikoha akadeemia võistkond. Karl Liiva, 
Karl Lumi ja Kristjan Pille tulid Eesti politseikoondise 
koosseisus Soome politsei võrkpallimeistrivõistlus-
telt tagasi hõbemedalitega. Esikoht saadi ka kutse-
koolide rannavõrkpallis naiste arvestuses, meeste 
arvestuses saavutati teine koht.

Võrkpallis saab eraldi kiita ka töötajaid, sest 
siseministeeriumi iga-aastaselt võrkpalliturniirilt on 
seekord ette näidata pronksmedalid.

Saalihoki kohta meenub kevadine kutsekoo-
lide meeskondade meistritiitel, korvpallis PPK nais-
konna kolmas koht politsei korvpallimeistrivõist-
lustelt ja justiitskolledži korvpallivõistkonna kolmas 
koht vanglateenistuse meistrivõistlustelt.

Head tööd pallimängijate juhendamisel ja 
ka Eesti politsei koondiste komplekteerimisel on 
teinud Rein Mõnnakmäe, mitu välisvõistluste 
sõitu sai teoks tänu Sisekaitseakadeemiale ja meie 
spordiklubile.

Aitäh kõigile eduka spordiaasta eest!  

Kutsekoolide rannavõrkpallis said esikoha Julia 
Pimenova ja Kristiina Soe, hõbemedalid võitsid Karl 
Liiva ja Rauno Loit

VI jõustruktuuride spordimängud
Alanud on ettevalmistused VI jõustruktuuride 
spordimängudeks, mis peetakse 9.–10. augustil 
Paikusel. Mängud korraldavad Sisekaitseaka-
deemia ja Kaitsepolitseiamet.

EASL-i võrkpalli meistrivõistluste pronksmedalistid

Meie talijalgpallivõistkond finaalturniiril Tartus

PPK saalijalgpalli naiskond võitis kutsekoolide 
karikavõistlused
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EELLUGU

Üks akadeemia ajaloo tugevamaid ning arengu 
suuremaid pidureid oli aastail 2011–2014 
toimunud võitlus Ida-Virumaale kolimise pärast. 
Sarnaselt varasemate kolimisplaanidega luhtus 
mitmel põhjusel seegi ning 2015. aastaks jõuti 
nii valitsusasutustes kui ka akadeemias taas 
petlikule seisukohale, et tegemist oli viimase 
asukohavaidlusega. Usuti kindlalt, et akadeemia 
jääb Tallinnasse Kase tänavale ning et ometi kord 
on aeg asuda seda kaasajastama. Selleks ajaks 
olid vanad hooned üle elanud ka nende projek-
teerimisajal kavandatud teoreetilise eluea ning 
kompleksi rekonstrueerimine osutunuks kalli-
maks kui uue maja ehitamine.

Välk selgest taevast
2016. aastal viis akadeemia läbi arhitektuurilise 
ideevõistluse ning kauaoodatud maja projektee-
rimisleping sõlmiti 21. juunil 2016. aastal OÜ-ga 
Arhitekt11. 16. oktoobril teatas sihtasutus 
Archimedes, et akadeemiale on eraldatud uue 
maja ehitamiseks Euroopa Liidu struktuurifon-
dide vahenditest toetust 13,5 miljonit eurot. 
25 aastat pärast Eesti Vabariigi taastamist, 24 
aastat pärast Sisekaitseakadeemia asutamist 
ja 23 aastat pärast vaidlusi akadeemia asukoha 
ümber oli lõpuks ometi tekkinud reaalne lootus 

esimese korraliku õppehoone saamiseks ning 
kauaoodatud õpirahu saabumiseks. 

Kuid selgi korral osutus lootus petlikuks –  
20. novembril luges akadeemiapere koos 
ülejäänud Eesti rahvaga uuest koalitsioonilepin-
gust lühikest lauset „Viime Sisekaitseakadeemia 
Narva” ning algas uus, senistest vihaseim võitlus 
toimiva ja lõpuks ometi arengule suunatud 
akadeemia elus.

Pool aastat kestnud väitluste käigus esitati 
nii poolt- kui vastuargumente, millest pea ükski 
ei olnud seotud siseturvalisuse valdkonna 
hariduse ja selle kvaliteediga ega ühiskonna 
tegelike ootustega Eesti sisejulgeoleku tulevi-
kule. Ainsana neil sisuliselt olulistel teemadel 
sõna võtnud akadeemia oli taas vaid etturi 
rollis suurte ning kooli vajadustega mitteseotud 
mängude keskel.

Mingi ime läbi päädis seekordne kolimis-
laine omapärase kompromissiga. Ühelt poolt 
oli akadeemiale juba mõnda aega vaja Narva 
väikest praktikakeskust, ent nüüd otsustati 
sinna rajada hoopis suur ning mitut asutust 
teenindav uus õppekeskus. Samas andis selline 
käik võimaluse jätkata juba alanud ning esimes-
tele reaalsetele tulemustele lähenevate aren-
dustegevustega nii siseturvalisuse haridusmu-
deli kui ka olemasolevate õppekeskuste taristu 
uuendamisel.

SISEKAITSEAKADEEMIA

TALLINNAS JA NARVAS
UUED ÕPPEHOONED

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kerkib hoogsalt ning kaugel pole ka kolledži 
ehitustööde algus Narvas. Mis, miks ja kuhu täpsemalt tuleb, kirjutab akadeemia 
nõunik PEETER TAMBU.
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TALLINNAS 

2016. aastal läbi viidud arhitektuurilise ideevõist-
luse eesmärk oli leida Sisekaitseakadeemia Tallinna 
õppekeskuse arendusele parim ruumiline tervik-
lahendus, nii et osade olemasolevate ehitiste 
asemele tulev uus õppehoone oleks seotud säili-
vate majade ja ümbrusega ühtseks tervikuks –  
ülikoolilinnakuks.

Sisekaitseakadeemia soov oli leida arhitek-
tuurne lahendus, mis kannaks akadeemia väärtus-
tega ühtivat kuvandit nüüdisaegsest ja innovaatili-
sest ning oma üliõpilasi ja töötajaid kõrgelt väärtus-
tavast õppeasutusest, olles samal ajal koostööpart-
neritele avatud, evides uut erialast teadmist ning 
pakkudes nii tänapäevast õpet, rakendusuuringuid 
kui ka täienduskoolitust moodsas ja loovas töökesk-
konnas. Oluliseks peeti, et kavandatav maja ei 
mõjuks arhitektuurselt sõjaväeliselt ega kindlusena, 
selle asemel oodati võimalikult avatud ja sõbraliku 
käsitlusega lahendust.

Arhitektuurivõistluse tähtajaks, 13. aprilliks 
2016, saabus 14 võistlustööd, mille hulgast valis 
žürii võitjaks ideekavandi märgusõnaga „Faalanks”, 
kuna see oli põhjalikult läbi töötatud, tugeva arhi-
tektuurse ideega ja käis välja akadeemiale sobiva 
terviklahenduse. Kavandi koostasid arhitektuuri-
büroo Arhitekt11 arhitektid Illimar Truverk, Janar 
Toomesso, Katrin Vannas, Sander Paljak, Kristjan 

Rektor Katri Raik ja nõunik Peeter Tambu asetavad 
Tallinna uue õppehoone nurgakivisse silindri, millesse 
pandi ajaloo tarbeks muuhulgas kiri rektori pöördumi-
sega, maja saamislugu, uue õppehoone projekt ning 
Sisekaitseakadeemia 25. aastapäeva raamat

Täna veel ehitusjärgus hoone peaks valmima aasta 
pärast, 2019. aasta alguses ↓

Siia, õppehoone peasissekäigu juurde seinale, tuleb 
suur, kuuemeetrine akadeemia vapp ↑
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Lind, Hannelore Kääramees, Kaur Käärma, Siim 
Tiigimägi ning Tajuruum OÜ maastikuarhitektid 
Edgar Kaare, Terje Ong ja Liina Einla.

Arhitektuurselt vormilt suursugune ja dünaa-
miline, sõltuvalt vaatepunktist nii kaitstud kui ka 
avatud olemisega, toetab „Faalanksˮ ka visuaalselt 
Sisekaitseakadeemia soovitud kuvandit. Selges 
jõulises vormis peegeldub institutsionaalsus, 
jäädes samas hubaseks ja pakkudes üksustele 
omavahelist sünergiat.

Ta kerkib siiski!
2017. aasta kevadeks viidi viimaks lõpule Tallinna 
õppehoone projekteerimine. 10. juulil sõlmisime 
lepingu ehitusfirmaga Nordecon, suve teisel poolel 
algasid kauaoodatud tööd.

Esimestel kuudel tegeleti lammutustöödega 
ning loodi selgus vanade dokumenteerimata 

tehnovõrkude virvarris. Ootamatud katkestused 
side-, elektri- ja veevarustuses jõudsid muutuda 
rutiinikski. On selge, et uue maja püstitamine 
nõukogudeaegsete hoonete vahele ning pigem 
juhuslikult rajatud tehnovõrkudele nii, et säili-
vates hoonetes saaks kool samal ajal oma põhi-
tegevusega jätkata, on mistahes ehitajale tõeline 
õudusunenägu. Selle valguses on tõeliselt imetlus-
väärne ehitajate kindlameelsus, millega on edasi 
liigutud uue ja konstruktsioonilt keerulise hoone 
püstitamisel. 

28. novembril asetati traditsiooniline silinder 
nurgakivisse maja idapoolses otsas, peasisse-
pääsu esisel platsil, suurt akadeemia vappi kandva 
kaldus välisseina ees. Hoone valmib 2019. aasta 
alguses ning avatakse loodetavasti Eesti Vabariigi 
101. aastapäevaks.

Tallinna uus õppehoone valmib jõudsalt: vaade 
minivanglast aatriumi ja raamatukogu poole
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NARVAS

Samal ajal Tallinna maja ehitamisega on 
akadeemia asunud realiseerima plaane Narva 
õppekeskuse rajamiseks. 2017. aasta 31. märtsi 
õhtul, kui kogu akadeemiapere parajasti Sisekait-
seakadeemia 25. aastapäeva tähistas, langetas 
Vabariigi Valitsus otsuse toetada akadeemiat 
uue, neljanda õppekeskuse rajamisel Narvas 14,8 
miljoni euroga.

Õppekeskuse ehitamiseks vajalik eeltöö algas 
juba suvel, eesmärk on alustada õppetööga 2020. 
aasta sügisest. Õppekeskus valmib koostöös Tartu 
Ülikooliga. Sisekaitseakadeemia osa hakkab koos 
kooliga kasutama ka Politsei- ja Piirivalveamet. 

Õlg õla kõrval
Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia ja Tartu 
Ülikool sõlmisid juulis koostöökokkuleppe nii uue 
õppekeskuse rajamiseks kui ka edasisteks sisulisteks 
tegevusteks. Muuhulgas lepiti kokku, et uue maja 
asukohaks saab varem Tartu Ülikoolile kuulunud 
kinnistu Narva kesklinnas aadressil Kerese tn 14. 
Juuli lõpus võõrandati kinnistu Eesti Vabariigi ja 
Tartu Ülikooli ühisomandisse.

Samal ajal valmis uue rajatise ruumikava. 
Õppekeskuse Sisekaitseakadeemia osasse on 
kavandatud majutusruumid akadeemia kadetti-
dele ning Politsei- ja Piirivalveameti teenistuja-
tele, õppeklassid ning spordi- ja treeningruumid, 
sealhulgas lasketiir ja ujula, kokku ligi 5500 ruut-
meetrit põrandapinda.

Tartu Ülikool soovib ennekõike uusi majutus-
ruume Narva kolledži töötajatele, tudengitele ja 
külalistele. Tartu Ülikooli osa suuruseks on kavan-
datud kuni 2100 ruutmeetrit. Ehitise rajamisel 
kahe peale tekib võimalus kasutada ühiselt õppe- 
ja spordiruume ning hoida kokku avalike pindade 
rajamise ja haldamisega. Õppekeskuse spordi-
ruumid, sh ujula ja lasketiir, on kavas avada tule-
vikus ka linna elanikele. 

Taaskord arhitektuurivõistlus
Möödunud sügisel avanes seega Eesti arhitek-
tidel võimalus osaleda järjekordsel Sisekaitse-
akadeemia arhitektuurivõistlusel, mille eesmärk 
oli leida Narva õppekeskusele parim ruumiline 
terviklahendus. Võistlus korraldati taas koostöös 

Eesti Arhitektide liiduga. Žüriisse kuulusid kõrvuti 
liitu esindavad arhitektid, akadeemia töötajad, 
Tartu Ülikooli ning Politsei- ja Piirivalveameti esin-
dajad. Võistluse tähtajaks, 3. novembriks 2017, 
esitati 14 ideekavandit.

Parimaks osutus arhitektuuribüroo 3+1 
pakutud võistlustöö märgusõnaga „TWIX”. Linna-
ehituslikult on see elegantselt lihtsa lahendu-
sega, haakudes valutult olemasoleva hoones-
tuse rütmiga, kuid täiendades Narvat uudse 
materjalikäsitluse ja visuaalse keelega. Lisaks 
haarab lahendus orgaaniliselt kaasa ümbritseva 
maastiku.

Põnev ja uudne
Pakutud lahenduse puhul on tegemist võistluse 
kõige kompaktsema majaga. Ruumid on hästi 
planeeritud, õigustatud on sissepääsu asukoht. 
Fuajee on selge ja avar, sellele sekundeerivad 
õppeklasside hajumisalad ja elamuploki avalikud 
ruumid. Kogu ruumilahendus on selge ja loogi-
line. Treppide, puhkenurkade ja haljastusega 
liigendatud ühisruum, mis paikneb vahetult 
liikumisteedel ja tubade juures, inspireerib 
inimesi välja tulema ja suhtlema ning vähendab 
tubadeploki mõjumist kitsa ja pika koridoriga 
ühiselamuna. Kompleksi ümbritsev maastik 
järgib oma liigenduses maja erinevaid osi, luues 

Narva õppehoonest on täna olemas vaid ideekavand, kopp 
lüüakse maasse loodetavasti juba selle aasta lõpul
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erisuguseid olemise kohti ja tegevusvõimalusi ka 
väliruumis.

Lasketiir on viidud eluruumidest eemale maa 
alla. Olenemata sellest, et tegemist on n-ö para-
militaarse õppeasutusega, sobitub see suure-
päraselt olemasolevasse elukeskkonda. Pakutud 
lahendus puitehitisena on oluline nii Narva linna 

kui ka akadeemia jaoks, kuna sealsest linnaruu-
mist on puitmajad enamjaolt kadunud – Teise 
maailmasõja eelne ajalooline puitarhitektuur 
hävis sõjas pea täielikult, sõjajärgne vähene puit-
hoonestus on aga hävinud seetõttu, et kohalike 
hulgas ei peeta puitu piisavalt soliidseks ja 
kestvaks materjaliks.

Akadeemiale on puidu kasutamine aga 
märgilise tähendusega, sest Päästekolledž on 
koostöös mitmete Eesti ja Euroopa koolide ning 
teiste asutustega saanud hiljuti valmis puitehi-
tiste tuleohutuse teemalise mahuka rakendus-
uuringu, mille tulemusena 2017. aastal muudeti 
üle pika aja Eestis kehtivat tuleohutusalast regu-
latsiooni ning pakuti välja lahendused kuni 
kaheksakorruseliste puitmajade püstitamiseks. 
Tegemist on ühe olulisema edulooga akadeemia 
rakendusuuringutes.

Uue hoone projekteerimistööd peaksid algama 
juba 2018. aasta kevadtalvel. Ehitus algab loode-
tavasti 2018. aasta lõpul ning hoone valmib 
ilmselt 2020. aasta suveks. Eesmärk on alustada 
uues keskuses õppetööga juba 2020. aasta 
1. septembril. 

Puidu kasutamine suuremahulise ja mitmekorruse-
lise maja ehitamisel on akadeemia jaoks auasi
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ARVUTIAJASTUSSE 
SISENES 

Arvutid ja kiire internet, täna nii enesestmõistetavad, olid akadeemia tegevuse 
alguses kauge tulevik. Kuidas vastloodud õppeasutus innukalt kaasaegsesse 
maailma sisenes – noore vabariigi eeskujul – kirjutab lähemalt akadeemia veteran 
VALDUR TALTS.

1. juunil 1992 asus varem Sisekaitseaka-
deemia asutamistoimkonna koosseisus 

tegutsenud Mait Lang looma informaatikaosa-
konda ja kutsus esimeseks kolleegiks programmee-
rija Vladimir Rinne (fotol), kellega oli varem koos 
töötanud.

Rinne sõnul võib akadeemia esimeseks 
arvutiks tinglikult nimetada 8-tollistel ümbrik-
ketastel töötanud tekstiredaktoriga seadet, millel 
puudus kõvaketas. Seejärel sai IT-osakond abina 
Ameerikast 80 MB kõvaketta ja korraliku tark-
varaga personaalarvuti Gateway 2000, A4 skanneri 
ning mustvalge laserprinteri. Viimase tööle pane-
misega oli probleem, sest kuigi polnud raske 
muuta Nõukogude Liidu 220-voldist pinget USA 
110-voldiseks, eeldas printer meie 50 Hz sagedu-
sega elektripinge asemel 60 Hz kasutamist. Ent 
akadeemia tellimisel valmistas üks Eesti firma 
vajaliku sagedusmuunduri ja nii ilutseski lõpuks 
printeri kõrval sama suur Al korpusega kast!

Kuna laserprinter ja kasutatav tooner olid 
toona veel suur luksus, tuli sellel materjalide 
välja trükkimiseks saada iga kord rektorilt luba 
(vähemalt esimestel aastatel). 

Arvutid võrku!

Esimene arvutiklass sisustati 386-tüüpi kasutatud 
lauaarvutitega, kokku 15 töökohta. Need osteti 
ühe tuntud Eesti ärimehe vahendusel 1993. aasta 
jaanuaris. Akadeemia toonase ajalehe Verbis Aut Re 
veebruarinumbris on teade, et klass juba töötab. 

1993. aasta suvel ehitati arvutiklassis välja 
lokaalne arvutivõrk, mille kaabeldasid eelnime-
tatud kaks IT-osakonna töötajat. Selleks vajalik 
serveri võrgusüsteem NOVELL saadi USAst väliseest-
lase Fred Ise vahendusel, kes tõi lisaks ka personali 
andmebaasi loomiseks vajaliku PARADOX tarkvara. 

USA abi kõrval oleks tänamatu jätta märki-
mata põhjanaabreid. Nii vahendas Soome 

KUIDAS SISEKAITSEAKADEEMIA 
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Maakaitse Ühingu esimees Tuomo Lintu laakso 
1994. a jaanuaris kolme Soome firma ja ühe 
eraisiku annetuste akadeemiale üleandmist. 
Siis saime PC Superstore tarkvaraga Compaq 
OY personaalarvuti, valiku Teknoliti arvutialast 
kirjandust ning akadeemia esimese andme-
edastuse seadme – Nokia modemi. Sama vahen-
daja abiga sai akadeemia kirjastustalitus samal 
aastal Soomest annetusena oma esimese arvuti 
HP Compaq 486 koos tollal erilise tarkvaraga MS 
Publisher. See võimaldas küljendada ja kujundada 
kõikvõimalikke trükiseid.

Rektori akadeemia nõukogule esitatud 1995. 
aasta töö kohta käivas aruandes on muuhulgas 
kirjas: „Lubamatult on veninud arvutivõrgu välja-
ehitamine ja lülitamine Interneti süsteemi.” 
Stabiilse interneti püsiühenduse loomise eeldu-
seks oli häiretevaba sideliin. Nii vahetatigi nõuko-
gude sõjakoolist jäänud sammvalimisega telefo-
nikeskjaam kaasaegsema toonvalimisega seadme 
vastu ning uus jaam läks käiku juba 1995. aasta 
novembris.

Toosama jaam teenib meid tänaseni ning side-
tehnik Mati Tomsoni sõnul võimaldab see pidada 
samal ajal 30 sisenevat või väljuvat kõnet. Raadio-
lingi kaudu on see ühendatud RIKS-i süsteemiga.

Samal aastal, seoses kaug- ja täiendõppe alus-
tamisega, ostis prorektor professor Ivar Aimre 
kirjastustalitusele esimese suureformaadilise must-
valge printeri HP Laser Jet 4V. Selleks kasutati kaug-
õppijate õppemaksudena laekunud raha, sest 
järsult suurenes just neile konspektide ja muu 
jaotusmaterjali tiražeerimise maht. Samas said 
aga suuremõõdulisi (A3) väljatrükke tellida kõik 
allüksused.

Teise arvutiklassi osteti 1996. aasta lõpus viis-
teist 486-tüüpi lauaarvutit koos toona üsnagi kallite 
võrguseadmetega. Seejärel loodi kahe arvuti-
klassi ühine arvutivõrk. Aegamööda hakkasid ka 

Informaatikaosakonna juhataja Mait Lang 
tutvustamas arvutiklassi peaminister Mart 
Laarile (paremal) akadeemia esimesel 
aastapäeval 15. aprillil 1993

Tööjaam tänases sööklas

1993. aastal tegi akadeemia arvutipargi täiusta-
miseks ühe vähetuntud katse arvutiõpetaja 
Vladimir Viies, kes vahendas Rootsi abina TPI-le 
kingitud SUN-tööjaama komplekti üleandmist 
akadeemiale. Sellega oleks olnud võimalik liita 
mitme arvutiklassi jagu tööterminale ning kogu 
toodud seadmepark hõivas pea pool praegu-
sest B-hoone söögisaalist. Mingitel põhjustel seda 
arvutit ei käivitatudki ja see likvideeriti, kuna 
samasse ruumi ehitati riidehoid.
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akadeemia allüksused saama personaalarvuteid. 
Esialgu said arvutid kolledžid või põhitegevusega 
seotud osakonnad, nagu õppe- ja personaliosa-
konnad või raamatupidamine, kes alguses kasu-
tasid mustvalgeid lauaarvuteid pigem kirjutusmasi-
natena. Allüksuste arvutitele loodi iseseisev arvuti-
võrk ning 1997. aastal, pärast Internetiga liitumist, 
said esialgu vaid soovi avaldanud töötajad endale 
isikliku e-posti aadressi. Alates suvest tekkis see 
võimalus juba kõigile arvutit omavatele töötaja-
tele. Loogilise arendusena said sama aasta sügisel 
e-posti aadressid ka kadetid.

Visalt juurdunud arvutiõpe

Ajast, mil 1994. septembrist asus informaatika ja 
arvutiõpetuse õppetooli juhatajaks Riigikogu liige 
Peeter Lorents, saame jälgida arvutiõppe sisse-
viimise kavandamist akadeemia õppekavadesse. 
Ebapiisav arvutibaas ei võimaldanud seda esiti 
mitme aasta jooksul ellu viia. Alles 1997/1998. 
õppeaastal sisaldasid kõikide erialade õppekavad 
ühisosana informaatika ja arvutiõppe kursust, 
mille maht oli 128 tundi ja mille eest sai kolm 
ainepunkti. 

Sellest õppeaastast alustas akadeemia arvuti-
asjanduse arendamist üks meie algaastate pika-
ajalisemaid IT-töötajaid Toomas Meister, kes 
töötas IT-peaspetsialistina ja juba 1998. aasta 
juunist arvutiklasside juhataja-õppejõuna. Aastatel 
2002–2006 juhtis ta IT- ja telekommunikatsiooni 
osakonda. Et Internet oli õppuritele kättesaadav 
ainult arvutiklassides, siis pandi printeriga arvuti-
klass tööpäevadel lukku alles kell 22 ning soovija-
tele avati arvutiklassid ka puhkepäevadel ja riiklikel 
pühadel. Väga aktiivselt kasutasid sealset kesk-
konda kaugõppijad.

Muna õpetas kana

Arusaadavalt puudusid tollal nii kadettidel kui 
ka enamikul töötajatel elementaarsed arvutitöö 
oskused. Seetõttu korraldati alates 1999. aastast 
töötajatele arvutikoolitusi, kus õpetati tekstitööt-
lust, Exceli tabelarvutust, Interneti kasutamist ja 
mõnevõrra hiljem juba e-õppe kursuste loomist 
Lotus Learning Space keskkonnas. 

Põhikohaga arvutiõpetajatena on akadeemias 
töötanud veel Kalle Kalmberg, Eeva Reede ja Aare 
Malling. Arvutiõpetajate abistajatena tegutses ka 

Soome Maakaitse Ühingu esimees 
Tuomo Lintulaakso (vasakul) 
akadeemia kantsler Feliks 
Angelstokile Soome arvutiabi üle 
andmas jaanuaris 1994
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mitu ärksat kadetti, nagu Marko Mertens piiri-
valve õppest ja Andrus Padar politseikolledžist. 
Viimane oli enne Toomas Meistrit ametis arvu-
tiklassi juhatajana ning õpetas 0,5 AP ulatuses 
õppekava välise ainena kaaskadettidele arvutikirja 
oskuseid. Õpingute ajal töötas osalise tööajaga 
arvutiklassi(de) laborantidena teisigi kadette, kes 
peamiselt õhtusel ajal juhendasid hädas olnud 
arvutiklasside kasutajaid.

Esimene koduleht

1998. aasta märtsi keskel avati akadeemia 
esimene koduleht aadressil www.endpsa.ee. 
Lühend tulenes akadeemia toonasest ingliskeel-
sest nimest Estonian National Defence & Public 
Service Academy. 1999. aasta maist IT- ja tele-
kommunikatsiooni osakonna juhina tööle asunud 
Ago Kravets andis juba oktoobris teada, et inter-
netilehel on eraldi link, kuhu saab üliõpilas-
tele üles panna vajalikku (õpi)infot. Ja üsna pea 
said ka tudengid ise võimaluse koduleheküljel 
toimetada, mis oli midagi veidi sarnast tänasele 
suhtlusmeediale.

Sajandivahetusel saabus aeg uuendada arvuti-
klasside tehnikat. Esimene klass sai uued raalid 
2000. aastal, teise klassi arvutipark vahetati välja 
2002. aastal ja siis ilmusid laudadele õhukesed 
monitorid. Samal aastal ehitati remondi käigus 
arvutiklassidesse ka esimene sundventilatsioon, 
2002. aasta suvel said aga ühiselamute toad inter-
neti kaabliühenduse. 

Arvutitehnika ja andmeside arengu märgilistest 
etappidest Eestis saab juurde lugeda Valdur Taltsi 
artikli terviktekstist akadeemia kodulehel  
www.sisekaitse.ee/et/kirjastus

Akadeemia avatud uste päeval 22. aprillil 1995 käis 
arvutiklassis palju uudistajaid

Järjekordne abi Soomest. Vasakult Mait Lang, Soome 
kadetikooli keelekonsultant Peter Martin ja Soome 
nõunik kolonelleitnant Eero Riuttala märtsis 1994
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Raamat tutvustab küberku-
ritegevuse vorme, nende 
avastamist ja uurimist. 
Kajastatud on sellised olulised 
teemad nagu häkkerlus ja 
digitaalne piraatlus, veebipõhine 
pettus, sh majanduskuriteod, 
küber kiusamine ja küberter-
rorism. Raamatus on lisaks ka 
aktiivsete küberkurjategijatega 
tehtud intervjuude tsitaate ja 
erialaterminoloogia sõnastik.

Raamat pakub ajakohastatud ja 
põhjalikku ülevaadet kriminaal-
psühholoogiast, sisaldades 
näiteid kogu maailmast. Juttu on 
erinevatest kuritegudest, mis on 
ajendatud näiteks vägivallast ja 
agressioonist, aga ka majandus-
kuritegudest ja riigivastastest 
kuritegudest. See on oluline 
lugemismaterjal kriminoloogia ja 
kriminaal psühholoogia kursuste 
tudengitele. 

Raamatus tutvustatakse 
uusimaid meetodeid 
naftareostuse tuvastamiseks ja 
kõrvaldamiseks. Naftareostuse 
ja keskkonnaseire valdkonna 
paremaks tutvustamiseks 
on kasutatud palju juhtumi-
uuringuid, analüüsitud nende 
tagajärgi elusloodusele ning 
planeeritud valdkonna edasisi 
teadusuuringuid.

Raamatus tutvustatakse kinnipee-
tavatele kohaldatavaid meditsii-
nilisi, õiguslikke ja ametialaseid 
raamistikke. Eriti tõstetakse 
esile, kuidas uurida ja ennetada 
kinnipeetavate ebainimlikku 
kohtlemist või piinamist. 
Raamat on praktiline juhend 
vanglateenistujatele, politseiamet-
nikele ja tervishoiutöötajatele, kes 
tegelevad kinnipidamistingimuste 
jälgimisega.

CYBERCRIME AND DIGITAL FORENSICS:  
AN INTRODUCTION
Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, Kathryn C. Seigfried-
Spellar London, New York: Routledge, 2018

AN INTRODUCTION TO CRIMINAL PSYCHOLOGY
Durrant Russil 
London, New York: Routledge, 2017

OIL SPILL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Mervin Fingas
Amsterdam: Elsevier, 2017

MONITORING DETENTION, CUSTODY, TORTURE 
AND ILL-TREATMENT: A PRACTICAL APPROACH TO 
PREVENTION AND DOCUMENTATION
Taylor and Francic Group, 2018

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

UUDISKIRJANDUS SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

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

Aasta 2018 toob endaga 
kaasa suured muudatused 
maksuseaduses. Antud teatmik 
annab ülevaate olulisema-
test maksumuudatustest ja 
punktidest, millest ettevõtjad 
ja juhid peaksid juhinduma, 
et langetada häid otsuseid ja 
maandada riske. 

ETTEVÕTJA MAKSUGIID 2018
Tallinn: AS Äripäev & KPMG, 2017

RAAMATUKOGUST SAAB 
NÜÜD LAENUTADA  

ka tahvelarvuteid,  
foto- ja videokaameraid, 

seikluskaamerat, diktofoni 
jpm.  

Laenutustingimustega 
saab tutvuda: 

www.sisekaitse.ee/et/teenused



SISEKAITSEAKADEEMIA KIRJASTUS avaldab sisekaitse-
alast õppe- ja muud eriala kirjandust. Kõik õppematerjalid  

on elektroonilisel kujul kättesaadavad akadeemia raamatu-
kogu Digiriiulist https://digiriiul.sisekaitse.ee/. 

www.sisekaitse.ee/kirjastus

ILMUNUD ÕPPEKIRJANDUST

Rakenduslik eestikeelne 
õppematerjal, mis on kasutatav 
nii õppeasutustes kui ka 
päästeteenistuses juhtimistead-
miste omandamisel. Raamatu 
peaeesmärk on seletada 
põhjalikult lahti „Sündmuskoha 
tasandi päästetöö korraldamise 
juhend”. Teoses on kõrvutatud 
Eesti ja Suurbritannia päästeteenis-
tuses kasutuses olevaid päästetöö 
juhtimise taktikalisi põhimõtteid. 
Lisaks on teadusartiklite põhjal 
käsitletud päästetöö eri juhtimis-
tasandite juhtimispsühholoogiat ja 
riskide hindamist.

Õpikus leiab käsitlemist, kuidas 
koheldakse vanglasüsteemis 
kinnipeetavaid nende taasühis-
konnastamise eesmärgil, mida ja 
miks selle eesmärgi saavutami-
seks tehakse ning milline roll on 
vangla teenistustel, eelkõige aga 
kontaktisikutel selles protsessis. 
Juttu tuleb peamistest tööüles-
annetest alates kinnipeetava 
vastuvõtmisest vanglasse kuni 
vabanemisjärgse tugiteenuse 
korraldamiseni.

PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED  
I JA II JUHTIMISTASANDILE
Andres Mumma, Andre Tammik 

KORREKTSIOONILINE SOTSIAALTÖÖ.  
RAKENDUSKÕRGKOOLI ÕPIK
Piret Liba 

Õpiku peamine ülesanne on 
Sisekaitseakadeemia õppuritele 
karistusõiguse üldosa põhimõis-
tete tutvustamine ja nende sisu 
selgitamine. Eeskätt on õpik 
mõeldud kasutamiseks politsei-
eriala kutseõppe õppuritele, aga 
ka bakalaureusetaseme üliõpilas-
tele nendes teemaosades, mis 
ühtivad kutseõppe teemakäsit-
lustega. Vene keelt emakeelena 
kõnelevatele õppuritele on abiks 
põhjalikud mõistete seletused ja 
sõnaraamat.

KARISTUSÕIGUSE ÜLDOSA KUTSEÕPPELE
Urmas Krüger 

SRIEE 2017 toimus Põhja-Balti regioonis esimest 
korda, mis on meile kõigile suur usalduse märk ja 
selge signaal sellest, et Eestit tuntakse kui digiriiki 
ning teadmistesse ja innovatsiooni panustajat. 
Valdkondlik kasu väljendus ennekõike järgmistes 
aspektides.
• Konverentsi tervik oli otseselt suunatud 

ühiskonna vajadusele ja ootusele tagada 
turvalisem elukeskkond innovatiivsete ja 
nutikate lahenduste kaudu, olgu nendeks 
valdkondadeks siis terrorismivastane 
võitlus, küberohud, tõhusam piirikontroll või 
politseitöö.

• Konverents koondas ühise eesmärgi alla nii 
poliitika kujundajad, ametid ehk lõppkasu-
tajad, akadeemikud ja erasektori/tööstuse, 
tõhustamaks senist koostööd sisejulgeolekut 
puudutavates innovatiivsetes lahendustes.

• Konverents tõstis Eesti kui digiriigi mainet 
sisejulgeoleku ja turvalisuse valdkonnas, kuna 
üritus võimaldas demonstreerida ja esitleda 
Eestis kasutatavaid tehnoloogiaid ja uusi 
lahendusi.

• Konverents võimaldas õppida teiste riikide 
praktikatest ja andis inspiratsiooni, et kutsuda 
sisejulgeoleku valdkonnas ellu uusi algatusi.

• Konverents parandas nii investeeringu 
väljavaateid kui ka võimalusi osaleda ja 
leida koostööpartnereid Euroopa Komisjoni 
raamprogrammis Horizon 2020 „Turvalisemad 
kogukonnad”.

• Avaldatud akadeemiliste artiklite kogumik 
Proceedings rikastas valdkondlikku 
teadmust: https://digiriiul.sisekaitse.ee/
handle/123456789/2001 

• Konverents tugevdas Sisekaitseakadeemia kui 
valdkondliku kompetentsikeskuse ja rakendus-
kõrgkooli rahvusvahelist mainet.

• Konverents pakkus täiendavat väljundit 
ja eneseteostusvõimalust sisejulgeoleku 
valdkonna arendajatele.

6. veebruaril 2018 tunnustasid Tallinna linn ja 
Eesti Konverentsibüroo konverentsi SRIEE 2017 
tiitliga „Aasta konverentsitegu 2017”.

Loe lisa lk 10
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Peaministri saabumine

Konverentsi näitusealal oli pea 20 
Euroopa parimat innovatsiooni näidet

Kadetid valmistuvad tervitama ligi 500 delegaati, naeratus näol

Väärikas trio: peaminister Jüri Ratas, Euroopa Komisjoni 
siseasjade peadirektoraadi direktor Matthias Ruete ja 
Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik

350 väliskülalist 35 riigist kuulamas, kuidas ühildada teadus, innovatsioon ja haridus

Ühtsuse jõud: Sisekaitseakadeemia 
suurim innovatsioon on tublid kadetid
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Sisekaitseakadeemia 
26. aastapäev

T A L L I N N A  Õ P E T A J A T E  M A J A S

Pileti- ja lisainfo:
www.sisekaitse.ee/et/ska26

18:005.
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Riietus: Pidulik
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