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SIIT ALGAB  
TURVALINE SUVI
Tänavune kevad tõi varakult kesksuvise ilma ja 
see ajas inimeste mõtted juba rohkem vaba aja ja 
puhkuse lainele. Kas me oleme aga mõelnud, et 
suure osa meie ümber valitseva rahu ja heaolu-
tunde garanteerijaks on just siseturvalisust loovate 
ja kindlustavate asutuste hea töö?

Nii see on, isegi kui me seda alati ei märka. 
Selles omakorda mängib olulist osa meie 
akadeemia, kus Eesti turvalisus just pihta hakkab, 
sest siin saavad oma teadmised ja oskused, aga ka 
täiendusõpet suurem osa meie turvalisust tagava-
test inimestest. 

Sisekaitseakadeemia ja meie partner asutuste 
jaoks on hetkel kuum teema ühtne integreeritud 
siseturvalisusõpe. Selle sisu on, et kõik lülid, kes 
turvalisust tagavad, saaksid rohkem koos ja oma 
teadmisi ning oskusi põimides universaalsema ja 
teineteisele lähedasema ettevalmistuse, mis tagab 
suurema koostöövõime ja ka inimeste mobiilsuse 
siseturvalisust tagavates asutustes.

Plaaniga õppekavasid rohkem integreerida 
läheme vastu nii sisseastumisele kui ka järgmis-
tele õppeaastatele. Loodetavasti saab üha enam 
selgeks, et Sisekaitseakadeemiasse tullaksegi sise-
turvalisust tervikuna tagavate teadmiste järele. 
Seda nii õppimise kui ka enesetäiendamise mõttes. 
Muidugi tuleb ka edaspidi valida, kelleks saada, kuid 
seinad erialade vahel tuleb õhemaks lihvida, neisse 
suuremad aknad uuristada ja lõpuks ka uksed avada.

Maailm muutub ja meie muutume ühes sellega. 
Meie võime uutele ohtudele vastu seista ning mitu 
sammu neist ees käia peab ka edaspidi kindlustama 
Eestile rahuliku ja turvalise elukeskkonna, olgu selle 
eesmärgiks siis kasvõi mõnusalt sooja ja hunnitu 
suve nautimine.

Priit Põiklik, kommunikatsiooni osakonna juhataja
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1993. aastal loodi Eesti Riigikaitse Akadeemia 
juurde päästekolledž ja Väike-Maarjasse pääs-
tekool. Mis tingis kahe erineva õppeasutuse 
asutamise?
Ants Rikberg (AR): Mina olin siis Väike-Maarja 
kutsekeskkooli direktor. Eks kõik kutsekoolid pidid 
toona võitlema enda olemasolu eest ja otsima 
omale ise erialasid. Kui tuli info, et Eestis hakatakse 
päästekooli tegema ja otsitakse sobivat kohta, siis 
otsustasime võimalusest kinni haarata. Ka vald oli 
aktiivne, sest iga selline ettevõtmine, mis toonuks 
juurde töökäsi, oli teretulnud. 
Ain Karafin (AK): Mina töötasin tollal Pääste-
ametis ja eks kahe kooli tekkimise tingis eeskujude 

kohandamine Eesti oludele vastavaks. Ega sellisel 
kujul päästeharidust, kus oleks nii kutse- kui kõrg-
haridusõpe koos, polnud praktiliselt kuskil. Väike-
Maarjasse loodi Soome ja Rootsi eeskujul kutseõpe; 
kõrghariduse jaoks meil aga otsest malli ei olnud ja 
seetõttu kujundati see omaenese tarkuse ja juba 
olemasolevate kolledžite põhjal eelkõige selle tead-
misega, mis oli Nõukogude Liidus tuletõrje kõrg-
koolis käinud Päästeameti töötajatel. Seda plaani, et 
kogu haridus võiks koos olla, polnud üldse. 
Feliks Angelstok (FA): Akadeemia loomisel oli kavas 
teha kraadiõppega ülikooli tasemel õppeasutus. 
Sellepärast me siia kutseõpet ei plaaninud. Mäletan, 
et meile pakuti juba toona ka politseikooli, aga pika 

PÄÄSTEHARIDUST SISEKAITSEAKADEEMIAS
Päästekolledžil täitus mais 25 aastat tegutsemist. Sama vanaks sai ka kolledži juures 
tegutsev päästekool Väike-Maarjas. Toimetaja LAURI VANAMÖLDER kutsus kokku 
endised juhid Feliks Angelstoki, Ants Rikbergi, Margus Möldri ja kolledži praeguse 
direktori Ain Karafini ning uuris, mis selle ajaga toimunud on ning mis saab edaspidi.

25 AASTAT 

Vasakult päästekolledži direktor Ain Karafin, päästekooli direktor 1993–1999 Ants Rikberg, päästekolledži 
direktor 2008–2013 Margus Möldri, emeriitprofessor Feliks Angelstok
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mõtlemise järel otsustasime, et kõrgemas õppeasu-
tuses ikka kutseõpet ei tule. Eks sellel põhjusel läks 
ka päästealane kutseõpe Väike-Maarjasse.

Kuidas need kaks kooli omavahel suhestusid, kas 
oli võimalik ühes alustatud haridust teises jätkata?
Margus Möldri (MM): Mina olen päästekolledži 
teise lennu lõpetaja. Toona öeldi, et kolledž on 
direktoritele ja Väike-Maarja neile, kes põllu peal 
töötavad. Oli väga selgelt aru saada, kuhu haridus 
oli suunatud, igaühel oli oma koht.

Alguses ei tahetud kolledžisse õppima läinud 
päästekooli lõpetanutel aineid üle kanda. See 
võttis ikka tükk aega, enne kui läks nii, et eelne-
valt õpitut hakati kolledži õppekavas arvestama. 
Olukurd oli kohati väga absurdne, näiteks kui pääs-
tekooli õpetajad tulid kolledžisse kõrgharidust 
omandama, siis nad olid samal ajal õpetajad ja 
õpilased. Kusjuures nende tunniandmise koormus 
tõusis, aga nad maksid selle ainepunkti veel ise 
kinni. 
AK: Eks esimese kolme-nelja lennu lõpetajatest said 
tõesti väga kiiresti Päästeametis juhid, sest kõrgh-
aridusega eesti keelt valdavate spetsialistide põud 
oli väga suur. Ja seetõttu tekkis hilisematel kolledži 
lõpetajatel pettumus, et pärast lõpetamist tuli 
asuda vaid spetsialisti kohale.
AR: Samal ajal oli ja on ka praegu selline olukord, et 
kõik päästekooli meesõpetajad on päästekooli lõpe-
tanud. Mehed on teinud tõsist tööd enda kallal ja 

on jõudnud pärast päästekolledžisse ja siis ka uuesti 
päästekooli õpetajaks.
MM: Minu arvates on eriti kõvad vennad need, kes 
käisid päästekooli läbi, käisid läbi erinevad kursused 
ja siis tulid päästekolledžisse ja lõpetasid siin 
magistrantuuri. Seega on saanud selles süsteemis 
olla vähemalt kaheksa aastat. Lisaks väga pikad 
täiendkoolitused ja väljaõpe Soomes.

Kui päris alguses käidi abiks Rootsist ja Soomest, 
kas välispartnerid aitasid võrdselt mõlemat kooli?
AR: Eks Göran Söderlund, kes tõi selle Soome 
malli Väike-Maarjasse, kujunes meil täiesti 

Päästekooli tuletõrjuja-päästja eriala VI lend 1999. a toonases pidulikus vormis

Päästekooli masinapark 2001. a
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omainimeseks, keda kõik tundsid ja aktsepteerisid. 
Ega siis talle keegi vastu ei vaielnud ja saigi niimoodi 
tehtud, nagu tema ütles.
MM: Soomlased toetasid hästi palju päästekooli 
ja rootslased pigem kolledžit. Me saime tudengina 

käia Rootsis küll paarinädalastel kursustel, aga 
kolledž oli teatud ajal siiski vaeslapse rollis. Kui 
koolil oli varustus olemas, siis kolledžil oli selle koha 
peal üsna null. 
AR: Ma mäletan, et lahtiste uste päevadel oli pääs-
tekolledžil väljas vaid üks vana Zil, muud autot neil 
ei olnud. Meil olid päästekoolis siis juba modernsed 
masinad ja eks me siis vaatasime imestades küll, et 
mis imelik koht see päästekolledž on.
MM: Enamik poisse ei osanud selle Ziliga mitte 
midagi teha. Sellepärast, et neil stuudiumis selli-
seid aineid peaaegu ei olnudki. Ja see oli suhteliselt 
absurdne. Mäletan, et sain esimest korda tõmber-
edelit lahti tõmmata alles siis, kui läksin õpetajaks 
tööle, samas pidin kohe hakkama tunnis selle kasu-
tamist õpetama. 

Ühel hetkel hakkas Sisekaitseakadeemia ise 
muutuma ja võeti kurss koolide ühendamisele. 
Ilmselt see väga valutult ei möödunud?
MM: Ain töötas siis Päästeameti peadirektori 
asetäitjana ja võttis mind koolitusbüroo juhatajaks 
ja eks me koos hakkasime arutama, et see asi mitte 
kuidagi moodi ei toimi, sest mingit koostööd kolledži 
ja kooli vahel ei olnud. Soov oli, et kolledži tudengid 
saaks kah käia päästekoolis õppimas ja et nad saaks 
ka eriala aineid. 

Esimese lükkena toodi kool Päästeameti alla, 
et saaksime paremini koordineerida. Seejärel oli 
võtmetähtsusega küsimus, kes panna kooli juhtima, 
et see ühendamine oleks võimalik ära teha. Ette-
panek tehti mulle. 2004. aasta 1. märtsil andsin 
töötajatele teada, et esimesest septembrist on 
päästekolledž ja päästekool ühendatud.
AR: Vastuseis ühendamisele oli päästekoolis alguses 
väga tugev. Hakkasime otsima igasuguseid vigu, et 
näidata, kuidas meil enne kõik hästi töötas, kuid 
nüüd logiseb. Selline olukord kestis mitu aastat.
MM: Üks ühendamise põhjus oli see, et Pääste-
amet vajas täiendkoolitusi – massiliselt oli inimesi, kes 
olid pikalt tööl olnud, aga vajasid täiendõpet. Eraldi 
koolide ajal oli selle korraldamine äärmiselt vaeva-
rikas, tehti umbes neli kursust. Paar aastat pärast 
ühendamist oli aga täiendkoolituste arv kümnekordis-
tunud. Kuid tee sinnani oli väga pikk ja jube raske.

Tollal arvatavasti põhimõtted muutusid ja leiti, et 
akadeemia juures saab olla ka kutseõpe ja see ei 

Göran Söderlund (vasakul) Päästeameti peadirektor 
Harry Heinalt autasu vastu võtmas 1998. aastal

Päästekolledži I lend Rootsis väljaõppel 1996. 
aastal. Vasakult Kuno Tammearu, Andur Soo, Ants 
Aguraijuja, Kaur Kajak, Ivar Kaldasaun
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olnud ainult päästekolledži eripära, vaid see oli 
selline üldine muutus.
FA: Jah, Paikuse tuli ka ju politseikolledži alluvusse ja 
piirivalve. Muidugi akadeemiline õppekava oli pääs-
tekolledžis päris heal tasemel, kolledži esimesed 
juhid olid ju keemiadoktorid ja õppekava ehitati 
üles täiesti insenerihariduse printsiipidele. Nii et 
kui 2003. aastal toimus õppekavade rahvusvaheline 
akrediteerimine, siis saime täisakrediteeringu. Nii et 
taseme poolest oli see õpe igati arvestatav. Võib-olla 
tõesti jäi praktika kolledži esimestel aastatel üliõpi-
lastele nõrgaks, sest praktiline õpe toimus prakti-
kate raames suvevaheaegadel komandodes. Eks 
see loomulik ole, et Eesti-suguses riigis ei ole mõtet 
pidada eraldi õppeasutusi erinevatel tasemetel 
niisugustes valdkondades nagu pääste, politsei ja 
piirivalve.

Kas praegu tagantjärele vaadates tundub, et samm 
koolid ühendada oli õige?
AR: Nüüd on näha, kui palju see koolile tegeli-
kult juurde andnud on: õpetajate täiendkoolitused, 
rahvusvaheline suhtlemine ja koostöö. Ma olin ise ka 
algusaegadel kuu aega Rootsis ja siis vaatasin, kuidas 
sealsed õpetajad käisid rahvusvahelistel kursustel 
ja päästeoperatsioonidel, ning mõtlesin, et äge 
oleks, kui meil ka niimoodi oleks. Ja kui nüüd tänavu 
Ain jõulupeo kõnes ütles, et meist on saanud juba 
Euroopa tasemel arvestatav kool, siis on tõepoolest 
näha, mis on 25 aastaga muutunud – täiesti nullist on 
saanud arvestatav kool. Mis saab veel paremat olla! 
Täna on juba nii, et isegi soomlased, kes enne meid 
õpetasid, küsivad meilt nõu. See näitab, et süsteem, 
mis meil on, töötab paremini kui nende oma.
AK: Praegu kolledži juhina olen täiesti veen-
dunud, et see oli õige samm. Sest selleks, et anda 
head haridust, peab olema teatud minimaalne arv 
nõutava kvalifikatsiooniga inimesi, kes sobivad õppe-
jõududeks. Vaadates, milline on riigi tellimus pääst-
jate, meeskonnajuhtide ja kõrgharidusspetsialis-
tide järele, siis ei ole võimalik kvaliteetset haridust 
pakkuda mitmes õppeasutuses. Minu jaoks on ühe 
kooli miinimumsuurus selline, et saaksime anda 
head kutseharidust ja head kõrgharidust. Kui õppe-
jõudude arv jääb väga väikseks, tekivad kohe kvali-
teediküsimused. Ma ei kujuta ette, et Eestis oleks 
kaks õppeasutust, kes päästevaldkonnas haridust 
annaksid. 

Kuhu on kolledž tänaseks jõudnud?
AK: Tooksin välja neli märksõna. Esiteks tasemeõpe. 
Täna me õpetame juba kuut eriala ehk alates pääst-
jast kutseõppes ja lõpetades päästeteenistu-
sega kõrghariduses ning akadeemias on võimalik 
omandada ka magistriharidust. Kui inimesel on pääs-
tevaldkonna vastu huvi, siis on tal võimalik erine-
vatel tasemetel õppima asuda, vajadusel vahepeal 
tööl käia ja siis tulla jälle tagasi ja õppida edasi.
Teiseks täienduskoolitus. Kogu koolituskompetents 
on kolledžis koos ja Päästeamet on täna päästetööde 
juhtimise valdkonnas usaldanud meile oma tööta-
jate hindamise.

Simulatsiooniõppus 2015. a

Iga-aastane ühisõppus „Sireen” 2016. a
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Kolmandaks TAI ehk teadus, arendus ja inno-
vatsioon. Me suudame teha juba ka rakendus-
uuringuid; innovatsiooni mõttes on päästekol-
ledž väga kõrgel tasemel näiteks simulatsioonide 
tegemisel, mida me saame rahuliku südamega 

pakkuda kõikidele Euroopa riikidele, kes selle 
temaatika vastu huvi tunnevad. 

Neljas teema on rahvusvahelistu-
mine. Meid kutsutakse erinevatesse 
projektidesse, näiteks üle-eelmisel 

aastal alustasime koos Rootsi ja Taaniga 
projekti, kus pakume koolitust Euroopa Liidu 
ekspertidele ehk neile, kes käivad rahvusvahelistel 
missioonidel. 

See baas, millele kool ja kolledž on aluse 
pannud ja kust 2004. aastast koos edasi mindi, on 
põhiarengutes olnud õige.

Millisena näete kolledži tulevikku 
Sisekaitseakadeemias?
MM: Ma olen nüüd juba neli-viis aastat eemal 
olnud ja võib-olla ma vaatan teise pilguga. 
Aga endiselt on meil vaja väga häid ja järjest 
paremate teadmistega päästjaid ja meeskon-
navanemaid. See põhimõte jääb, pole üldse 
küsimustki.

Võib-olla ma olen praegu natukene kahtleval 
seisukohal kõrghariduseõppe vajalikkuse osas. 
Siin on mitu põhjust. Meie ülikoolid annavad 
väga head õpet. Kui me suudame neid päästealal 
kurssi viia, tulevad sealt väga head spetsialistid 
ja teatud ametnike puhul võib see kvaliteet isegi 
parem olla just selles osas, mis puudutab inse-
neriettevalmistusega valdkondi. Ma ei ole väga 
kindel, kas kõrgharidusõpe jääb ka tulevikus siia. 
Kuid kindlasti võiks siia jääda innovaatiline suun-
dumus ja tõsised rahvusvahelised projektid, sest 
ega enam keegi üksi hakkama saa. Peab olema 
selline võrgustik, et saame teha asju teiste riiki-
dega koos, et oleme integreeritud, ja selleks peab 
olema mingi keha, kes sellega tegeleb. Ma arvan, 
et see suund areneb tulevikus veel suurema kiiru-
sega. Lisaks virtuaalõppe võimalused.
AK: Me oleme kõrgharidusõpet muutmas, 
muutmas natukene laiapõhjalisemaks, et kõrg-
hariduse lõpetanu ainuke töökoht ei peaks 
olema Päästeametis, vaid saaks olla ohutusvald-
konnas laiemalt. Et lõpetanud oma teadmiste ja 

Kõrgustest päästmise õppus  
Väike-Maarja harjutusväljakul
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oskustega saaksid hakkama kohalikus omavalit-
suses või ükskõik millises teises riigiasutuses, kus 
ohutusteemad on olulised. 

Kui aga vaadata arengut üldisemalt, siis 
kõrgharidus- ja magistriõppes peaks õpetama 
rohkem doktorikraadiga õppejõude, sest hästi 
õpetada saab vaid see, kes oma ainet sügavuti 
tunneb.
FA: Ma loodan, et akadeemia jätkab valitud 
teel, sest juba asutamisel oli meie soov, et hari-
duses ei oleks ummikteid. Et oleks võimalik 
minna valitud erialal kõige kõrgemate teadus-
tippudeni välja. Seni on akadeemia jõudnud 
magistritasemele. Võib-olla sisekaitsehariduses 
võiks ta jõuda ka doktoritasemele, aga see ei 
ole vajalik mitte kõigil erialadel. Hea oleks, kui 
koostöö meie ülikoolide ja akadeemia vahel 
veelgi laieneks ja süveneks, et akadeemia lõpe-
tajatel oleks kõigil erialadel võimalik omandada 
doktorikraad ja teha teadustööd meie ülikoo-
lide juures.

AR: Nõustun eelkõnelejatega ja lisan siia oma 
kitsamad mõtted. Ma näen, et viie kuni kümne 
aasta pärast – see pole küll minu, vaid Peeter 
Järvelaidi idee – asub Eesti tuletõrjemuuseum 
päästekooli õppeväljakul. Juhid võiksid hakata 
selle peale mõtlema. See annaks õppeväljakule 
lisaväärtuse nii inimeste harimise kui ka umbusu 
hajutamise näol, mis taoliste harjutusväljakutega 
paratamatult kaasneb. 

Teine teema on see, et igal aastal lõpetab 
gümnaasiumi teatud arv inimesi ja see lõpetajate 
arv väheneb, mitte ei suurene. Meie konkurent-
sivõime väheneb, kui me ei hakka ka päästjateks 
võtma naisi. Politseis ja kaitseväes nad juba on 
ja kui meie jääme sellest rongist maha, siis meie 
valik aheneb. 

Kolmas, pisut emotsionaalsem idee on see, et 
nüüd, kus Väike-Maarjasse püstitati Lurichi kuju – 
ta oli ju kunagi Väike-Maarja tuletõrjeseltsi auliige 
– võiks ka teda kuidagi kooliga siduda. 

Päästekolledži 25. aastapäeva tähistamisel Väike-Maarjas 24. mail 2018. Vasakult Peeter Randoja,  
Margus Möldri, Vadim Ivanov, Janek Lass, Ain Karafin, Ants Rikberg
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TOIMUNUD SÜNDMUSED

Vabariigi 100. aastapäev
20. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 100. aasta-
päeva kadettide ühise rivistusega, kus osalesid 
ka akadeemiat 24. veebruari kaitsejõudude 
paraadil esindanud üksus ning politsei- ja piirival-
veorkester, ühtekokku pea 400 inimest. Üle anti 
aumärgid, tänukirjad, uued teenistusastmed ja 
parimatele õppuritele eristipendiumid. Kõrgeima 
autasu, Kaarel Eenpalu nimelise eristipendiumi 
pälvis sel aastal politsei- ja piirivalvekolledži kadett 
Kaarel Rüütsalu. Sisejulgeoleku magistriõppe 

edukusstipendiumi sai Karl-Erik Piirimees. Justiits-
ministeeriumi eristipendiumid anti üle korrektsiooni 
eriala kadetile Toomas Kiislale ja vanglaametniku 
eriala õpilasele Johannes-Markus Boikovile. Politsei- 
ja piirivalveameti kõrgharidusõppe eristipendiumid 
said politseiteenistuse eriala kadetid Jaana Maasing 
ja Rauno Loit. Kutseõppe eristipendiumid pälvisid 
politseiametniku õppekava kadetid Kätlin Kentel ja 
Andreas Põldaru. 

Ühtlasi andis Politsei- ja Piirivalveameti peadi-
rektor üle ameti teenistusristid politsei- ja piiri-
valvekolledži õppedistsipliini juhtivspetsialistile 
Tarmo Oravale, õppedistsipliini vanemspetsialis-
tile Triinu Laosele ning täiendusõppe juhtivspetsia-
listile Malle Tiirussonile. Päästeameti Hans Maide 
nimeline eristipendium määrati vabariigi aasta-
päeva eel päästekolledži üliõpilasele Edit Tamme-
põllule ja samanimeline kutseõppe eristipen-
dium päästja eriala õpilasele Meelis Lindperele. 
Häirekeskuse eristipendiumid pälvisid päästekol-
ledži üliõpilane Heleriin Teder ning päästekor-
raldaja eriala kutseõpperühma õpilane Veronika 
Johanson. Maksu- ja Tolliameti eristipendiumi said 
sel aastal  finantskolledži tolli ja maksunduse eriala 
üliõpilased Annika Tiideberg ja Liivi Horg.

Välja kuulutati ka akadeemia 2017. aasta 
parim meessportlane, kelleks osutus finantskol-
ledži kolmanda kursuse üliõpilane Karl Koha, ning 
parim naissportlane, sisejulgeoleku magistrant 
Kelly Nevolihhin.

Ülesrivistatud paraad Sisekaitseakadeemia lippur oli õppedistsipliini 
vanemspetsialist Triinu Laos

Sammu aitas seada Politsei- ja Piirivalveorkester 
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Päästekorraldaja-logistiku õpperühma 
lõpuaktus 
1. märtsil 2018 toimus Tallinna õppekeskuses 
pidulik päästekolledži päästekorraldaja-logis-
tiku õpperühma lõpuaktus. Tegemist on esimese 
säärase õpperühmaga ja lõputunnistus anti üle 11 
päästekorraldaja-logistikule. Logistikute õppekava 
on väga hea näide SKA õppekavade paindlikku-
sest. Sellele erialale õppima pääsemise eeldu-
seks on päästekorraldaja kvalifikatsioon ning pärast 
õpingute lõppu on võimalik huvi korral edasi õppida 
kõrgharidusõppes päästeteenistuse erialal. ↑

Sisekaitseakadeemia 26. sünnipäev
Sisekaitseakadeemia 26. aastapäeva tähista-
sime piduliku aktusega Õpetajate Majas, kus meid 
tervitas ka peaminister Jüri Ratas. Pidulikul aktusel 
tänasime ja tunnustasime oma silmapaistvaid 
töötajaid, kadette ning koostööpartnereid. Sise-
kaitseakadeemia kõrgeima autasu, teeneteristi 
pälvis politsei- ja piirivalvekolledži endine direktori 
asetäitja Merle Kutser. Silmapaistva panuse eest 
akadeemia arendamisel tunnustati Sisekaitseaka-
deemia kuldristiga Politsei- ja Piirivalveameti peadi-
rektorit Elmar Vaherit ning akadeemia sisejulge-
oleku instituudi lektorit Mairit Kratovitšit. Sisekait-
seakadeemia hõberistid anti akadeemia finants-
kolledži dotsendile Indrek Saarele, sisejulgeoleku 
instituudi lektorile Riina Kroonbergile ja Pääste-
ameti demineerimiskeskuse nõunikule Arno Pugo-
nenile. Kadettide seas pälvis kõrgeima autasu 
Burt Harrisson Purre, kellele anti Sisekaitseaka-
deemia pronksrist akadeemia põhiväärtuste au 
sees hoidmise ja põhimõttekindluse eest ühiskonna 
teenimisel ning tulemusliku panuse eest akadeemia 
arendamisel. Aktusel tänati ja tunnustati veel 
mitmeid akadeemia töötajaid ning koostööpartne-
reid, kellele anti üle tänu- ja aukirju ning hinnalisi 
kingitusi. Meeleolukas pidu jätkus politsei- ja piiri-
valveorkestri BIG BANDi ning Silver Laasi võrratu 
muusika saatel.

16. aprillil alustasime päeva Metsakalmistul, kus 
mälestasime akadeemia loojat ja esimest rektorit 
professor Eduard Raskat. Lisaks toimus ka tradit-
siooniline teatevõistlus, mida on akadeemia Kase 
tänava lipuväljakul peetud juba 26 aastat. ↙↓

Rektor Katri Raik ja pronksristi pälvinud Burt 
Harrisson Purre 

Peaminister Jüri Ratase õnnitlused

Tunnistused on kätte saadud
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KOOSTÖÖPROJEKT 
„SISEJULGEOLEKU VALDKONNA  
ERIALADE PRAKTIKASÜSTEEM –  

ÜHINE VAADE TULEVIKKU”

Praktika on oluline osa Sisekaitseakadeemia (SKA) õppetööst. Kutseõppes 
moodustab praktiline õpe kogu õppe mahust vähemalt 50 protsenti, millest 
umbes pool toimub praktikana praktikaasutuses ning vähemalt 15 protsenti 
rakenduskõrgharidusõppes.  Õppeosakonna arendusjuht MERLE TAMMELA 
annab ülevaate koostööprojekti raames toimunud praktikajuhendajate kooli-
tuste tagasisidest.

S KAs toimib praktikate kuraatorite koostöö-
võrgustik. Traditsiooniks on saanud korral-

dada kaks korda aastas (septembris ja mais) koos-
tööseminare praktikabaasides, nt Häirekeskuses, 
Lasnamäe Päästekomandos, Tallinna Lennu-
jaamas, Tartu Vanglas, Politsei- ja Piirivalveameti 
lääne prefektuuris jne, et kuulda ja näha, milliseid 
õnnestumisi ja kitsaskohti praktikate juhendajad 
oma töös välja toovad, millised on praktikabaa-
side võimalused ning mida on võimalik tööandja ja 
kooli koostöös praktikate korralduses muuta. 

Vajadus koolitada juhendajaid 
süteemselt

Praktikate kuraatorite sisuline koostöö toetab 
kolledžiteülese ühtsema praktikate süsteemi kuju-
nemist. 2015/2016. õa korraldasime ametitega 
praktikate juhendajatele seitse koolitust Jõhvis, 
Tartus, Võrus, Pärnus ja Tallinnas, kus osales kokku 
177 juhendajat. Aruteludest selgus, et väljakutseks 
praktikasüsteemi arendamisel on praktikate juhen-
dajate süsteemne koolitamine. Praktikate juhenda-
jatelt, praktikantidelt, vilistlastelt ja nende vahetu-
telt juhtidelt kogutud tagasiside põhjal on juhenda-
jate juhendamisoskus ebaühtlane, ebapiisavad on 

Finantskolledži üliõpilased  
praktikal
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nende pedagoogilised ja andragoogilised teadmised 
ja oskused, arendamist vajavad juhendajate profes-
sionaalse suhtlemise ja tagasisidestamise oskused. 
Puudub ühtne e-keskkond, mis koondaks praktikate 
ettevalmistamise, läbiviimisega ja tagasisidestami-
sega seotud baasinformatsiooni kõigi praktikatega 
seotud osapoolte tarvis. 

SKA on seadnud eesmärgiks arendada välja prak-
tikate ettevalmistamist, läbiviimist, hindamist ja taga-
sisidestamist toetav praktikasüsteem, laiendada prak-
tikate juhendajate koostöövõrgustikku ning toetada 
sisulist koostööd praktikatega seotud osapoolte vahel. 
Eesmärgi elluviimiseks sai akadeemia ESFi rahas-
tuse INNOVEle esitatud koostööprojektile meetmest 
„Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine prak-
tikasüsteemi arendamisel“.

Baas- ja jätkukoolitused

Sisekaitseakadeemia viib ajavahemikul 01.03.2017–
30.09.2018 ellu koostööprojekti „Sisejulgeoleku vald-
konna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tule-
vikku”, mille tegevuste fookuses on praktikate juhen-
dajate arengu ja toimetuleku toetamine, praktika-
tega seotud osapoolte koostöövõrgustiku laienda-
mine ja koostöökultuuri arendamine. Tegevustesse on 
kaasatud kõik praktikatega seotud osapooled: kooli-
poolsed praktikate kuraatorid, ametite/tööandjate 
praktikate juhendajad ja koordineerijad ning lõpukur-
suste kadetid kui praktikate juhendajate tulevased 
kolleegid. Selle projekti tegevused praktikasüsteemi 
arendamiseks on planeeritud tõenduspõhiselt, arves-
tades kadettide ja praktikate juhendajate tagasisidet 
ning vilistlaste ja tööandjate uuringute tulemusi. 

Projekti raames oleme ajavahemikul september 
2017 – jaanuar 2018 läbi viinud 11 baaskoolitust 
(lektor Shvea Järvet) teemal „Praktika juhendamise 
protsess kui koostöökultuuri arendamise võimalus” 
(Tabel 1). 2018. aasta kevadsemestril oli kutse- 
ja rakenduskõrghariduse praktikate juhendajatel 
võimalus osaleda jätkukoolitustel, mille fookuses  
oli juhendajate tagasisidestamise ja suhtlemis-
oskuse arendamine (lektorid Anu Virovere, Eneken 
Titov ja Kaidi Peets). Kokku koolitasime 401 juhen-
dajat. Paralleelselt koolitustega loome SKA  
kodulehele ühise praktikate veebikeskkonna  
www.sisekaitse.ee/et/node/1204, millele  

pääsevad juurde kõik praktikatega seotud 
osapooled SKA-s ja praktikakohtadel. (Tabel 1.)

Baaskoolituste tagasiside

Osalenud juhendajate arvates on praktikat noortele 
vaja erialaste teadmiste ja oskuste  ning üldiste 
pädevuste arendamiseks, et saada töökogemus 
ja tööharjumus, tutvuda tulevaste kolleegidega, 
tutvuda erialaspetsiifikaga, tööalaste situatsiooni-
dega päris elus, õppida koos kogenud kolleegiga, 
arendada noorte ja juhendajate üldiseid oskusi (nt 
suhtlemise, eesmärkide seadmise, ajaplaneerimise 
oskust, analüüsi- ja keeleoskust, sh just vene keele 
oskust) jne. 

Juhendajad tõid välja võimalused, kuidas 
praktika toetab sisejulgeoleku valdkonna arengut 
ja jätkusuutlikkust. Nendeks on erinevate põlvkon-
dade koostöö, tulevaste kolleegide väärtuste ja 
hoiakute kujundamine ja mõjutamine, valdkonna 
jaoks sobivate inimeste tööle värbamine.  Juhen-
dajad koos uue põlvkonna noortega genereerivad 
uusi ideid, jälgivad arenguid sisejulgeoleku vald-
konnas, sh rahvusvahelisel tasandil.  

Juhendajate motivaatorid

Praktikate juhendajad kaardistasid baaskoolitusel 
motivaatorid, mis innustavad neid juhendajaks 

Tabel 1.

PRAKTIKATE JUHENDAJATE BAASKOOLITUSED

19.09.2017 Tallinna Vangla (Tallinn) 21

10.10.2017 Päästeamet (Paide) 23

11.10.2017 Ida prefektuur (Jõhvi) 22

22.11.2017 Viru Vangla (Jõhvi) 16

23.11.2017 Päästeamet (Tartu) 16

24.11.2017 Päästeamet (Tallinn) 14

29.11.2017 Tartu Vangla (Tartu) 24

30.11.2017 Lõuna prefektuur (Võru) 18

5.12.2017 MTA (Tallinn) 30

6.12.2017 Ida prefektuur (Jõhvi) 23

24.01.2018 Erialade ülene (Tallinn) 28

Kokku osales 235

https://www.sisekaitse.ee/et/node/1204
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olema. Selgelt eristub motivaatorina juhendajate 
soov jagada praktikantidega erialaseid teadmisi ja 
kogemusi (63%). Juhendades peab ennast kursis 
hoidma erialaste teadmistega, saab tagasisidet 
ja uusi innovaatilisi ideid, seega järgmiste oluliste 
motivaatoritena märgiti enesearengut (46%) ning 
suhtlust erinevate inimestega (23%).

Ametite lõikes oli juhendajate arvamustes 
mõningaid erisusi. Päästekeskuste praktikate 
juhendajaid (53) motiveerib eneseareng (71%) 
ning võimalus oma teadmisi ja kogemusi jagada 
(60%) ning Maksu- ja Tolliameti praktikate juhen-
dajaid (30) oma teadmiste ja kogemuste jagamine 
ning eneseareng (70%). Vanglate praktikate 

PRAKTIKANT TÖÖANDJA SISEKAITSE-
AKADEEMIA

PRAKTIKA KOORDI-
NAATOR AMETIS 

PRAKTIKA KURAATOR 
SKA-s

Vastutab õpiväljundite 
saavutamise eest.

Teadlik oma 
kohustustest.

Seab eesmärke ja 
mõistab praktika 

vajalikkust.
Kohusetundlik.
Kokkulepetest 
kinnipidamine.

Initsiatiiv ja huvi.
Julgus küsida 

küsimusi.
Head teoreetilised 

teadmised.
Vahetu tagasiside 

juhendajale.
Positiivne suhtumine.
Julgus pakkuda välja 

uusi ideid ja lahendusi.
Mõtestatud tegevus.

Koormustega arvesta-
mine praktikantidega 

tegelemisel.
Tunnetuslikult jagatud 
vastutus meeskonnas.

Ressursside, tööva-
hendite tagamine 

ja eelarvesse 
planeerimine.

Motivatsioonipakett.
Juhendajate väljaõpe.

Hea sisekliima.
Lisatasu.

Tööandja huvi 
praktika protsessi 

vastu.
Tunnustamine.

Selge ja arusaadav 
praktika korraldus.
Selgelt määratletud 
praktika suhtluska-
nalid, infovahetus.

Hästi ettevalmistatud 
praktikant (teooria 

+ info).
Praktikate hajutamine 

(erinevad kursused 
erinevatel aegadel).
Teooria ja praktika 

ühildamine.
Õppematerjalid üle 
Eesti kättesaadavad.

Juhendajate 
ettevalmistamine.

Realistlikud ja 
üheselt arusaadavad 

õpiväljundid.

Kontaktisik.
Õigeaegne info.

Koostöö erinevate 
osapoolte vahel.

Selgelt määratletud 
osapoolte rollid.

Tugi murede korral.
Praktika juhendajate 
kogemuste jagamine.

Tagasiside 
edastamine.

Tagasiside analüüs ja 
selle põhjal ettepane-

kute tegemine.
Juhendajate 

tunnustamine.

Juhendmaterjal ja 
dokumentatsioon on 

arusaadav.
Praktika aruande 
koostamine on 
praktikantidega 

analüüsitud.
Praktikantide 

infotund ja analüüs 
praktika vajalikkusest.

Praktika kestvus 
on mõistlikult 
planeeritud.
Kontaktide 

vahetamine. 
Tagasiside juhenda-

jatele (kaitsmise aeg, 
tulemus – toetab 

juhendaja arengut).
Toetus (probleemide 
lahendamine, küsi-

mustele vastamine).

Joonis 1. Koolitusel nimetatud motivaatorid
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oma teadmiste ja kogemuste jagamine

eneseareng, juhendades saab juhendaja ise uusi 
teadmisi ja oskusi, ideid

suhtlemine, noortega suhtlemine

tööle tuleb uus töötaja, ametikoha täitmine, uue 
töötaja väljaõpetamine

eriala tutvustus, valdkonna areng, huvi

lisatasu, varasem lisatasu

proovilepanek, väljakutse

JUHENDAJATE OOTUS TEISTELE OSAPOOLTELE

Joonis 2. Juhendajate ootused praktikaprotsessi võtmeisikutele.
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juhendajaid (61) motiveerib enim oma teadmiste 
ja kogemuste jagamine ja uute kolleegide välja-
õpetamine (85%), mis on nii uue kolleegi kui ka 
kõikide teiste turvalisuse huvides väga tähtis, sh 
pöörata tähelepanu asjadele, mida noored koolis 
loengutes ei pruugi mõista. Prefektuuride prak-
tikate juhendajad (63) rõhutasid kõige olulisema 
motivaatorina võimalust täita ametikoht uue 
töötajaga, ta välja õpetada ning siis oma töökoor-
must temaga jagada (39%). (Joonis 1.)

Juhendajate ootused ja rollid

Baaskoolitustel kaardistasime praktikate protsessi 
osapooled (praktikant, praktika juhendaja, kooli-
poolne praktikate kuraator, ametipoolne prakti-
kate koordinaator, SKA ja tööandja) ning sõnasta-
sime ühiselt juhendajate ootused praktikaprotsessi  
võtmeisikutele. (Joonis 2.)

Samuti kaardistasime praktika juhendaja 
erinevad rollid. (Joonis 3.)

Kokkuvõtteks

Baaskoolituste väga põhjalik tagasiside/kokku-
võtted on jõudnud kolledžitesse ja ametitesse 
soovitusega korraldada koostöös eriala prakti-
kate osapooltega teemakohane arutelu. Kooli-
tuste kokkuvõtete põhjal sõnastame  „Praktika 
hea tava”, mis saab olema elektrooniliselt kätte-
saadav praktikate veebikeskkonnas ning jagatakse 
A5-formaadis infolehena projekti lõpuseminaril 14. 
septembril. 

Lõpuseminaril sõnastame koostöös ametite 
esindajatega võimalikud arendustegevused 
(ametite ja SKA koostöös) praktikasüsteemi täien-
damiseks nii lähi- kui ka kaugemas tulevikus. 

Joonis 3. Praktika juhendaja erinevad rollid

JUHENDAJA 
ROLL  

JA VASTUTUS

Eriala ja 
valdkonna 

tutvustamine

Toetada 
praktikanti

Hinnata 
õpiväljundite 
saavutamist, 

tagasiside

Eeskuju

Teadmiste ja 
kogemuste 

vahendamine

Koos õppimine
Vastutus 

praktikandile

Tagasiside andja, 
vastuvõtja

Võimaluste 
loomine 

õppimiseks

Dokumentide 
(juhendid) 

tutvustamine, 
selgitamine

Koos 
praktikantidega 

eesmärkide 
seadmine
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MAREK LINK  
Õpetajatest ja treeneritest vanemate jälgedes, aga alati teistest ka mõnevõrra eris-
tudes on Marek Link (38) tõusnud mitme eduka projekti kogemustepagasiga Eesti 
haridusmaastiku kujundajaks. Sisekaitseakadeemia arendusprorektorina tegutseb ta 
kolmandat aastat. Temaga vestles EPP JALAKAS.

MEESKONNA TEERAJAJA 

UNISTAB DETAILSELT

Fotod: erakogu
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Projektid ja meeskond

Marek, kuidas Sa akadeemiasse sattusid?
Tegelikult juhtus see juba kaua aega tagasi. 2006. 
aastal, kui kaitsesin Tallinna Ülikoolis hariduse juhti-
mise alal magistrikraadi, sain dekaanilt kõne, milles 
paluti kohe tema juurde ilmuda. Eks ma olin jäänud 
oma kursusel millegi poolest teiste seast silma 
(peale selle, et olin enda kursusel ainuke mees). 
Ehkki mul oli meeldiv töö Tahkuranna vallas Uulu 
spordi- ja kultuuriosakonna juhatajana, tundsin 
vajadust sellelt kohalt edasi liikuda. Dekaan küsis: 
“Marek, miks sa meile õppima tulid?“ ja vahendas 
tollase akadeemia rektori soovi leida kompetentsi-
põhiste õppekavade loomiseks projektijuht. Olin 
nõus ja Priit Männik võttis selle riski ning laskis mul 
proovida. Asusin tööle õppeosakonnas ning alus-
tasingi tühjalt lehelt projekti kirjutamisega, kuidas 
viia sisseastuja kolme aastaga politsei kompetentsi-
mudelini. See oli minu esimene projekt, mille vilju 
akadeemias siiani maitseme.

Edasi tulid järgmised projektid.
Andsime hoo sisekaitselisele eelkoolitusele, mille 
vastu on gümnaasiumides aina suuremat huvi 
tuntud. Seejärel tuli virtuaalsimulatsiooni projekt 
„Safe and Secure“, mis oli meie edulugu. See oli 
esimene projekt, mille esitasime otse Euroopa 
Komisjonile juhtiva partnerina.

Projektide näol saab reaalselt esile tuua, mis 
on ära tehtud, ning selline väljatoomine on prae-
guses kiires elutempos ühiskonnale hästi omane. 
Tegelik töö minu praeguses positsioonis on prog-
rammiline ja sel on kaugem eesmärk, aga iga 
programm tuleb täita projektidega. Kõiki asju on 
hea teha, kui on hea meeskond.

Millisena tunnetad enda rolli meeskonnas?
Akadeemia meeskond on päris suur, ühelgi spordi-
alal ei ole nii suurt võistkonda. Meeskond ei teki, 
ei loo ega vii asju ellu iseenesest. Kõik toimib hästi 
siis, kui on hea treener või juht. Mulle meeldib asju 
genereerida, aga ka koos teistega ära teha.

Kui alguses projekte vedasin, siis ei saanud ma 
aru, et ei ole mõtet üksinda teistel eest ära joosta. 
Iga asja omaksvõtmine võtab aega, seega edasi on 
vaja liikuda pigem mõõdukas tempos.

Kui pikk on Su töönädal?
Lepingu järgi ikka 40 tundi, aga palju aega tööpäe-
vadest võtavad koosolekud ja arutelud – ei saa nii, 
et kui kell kukub, panen pastaka lauale ja enam töö 
peale ei mõtle. Tunnised töölt kojusõidud Tallinna 
ummikutes annavad lisaaega asju analüüsida ja omi 
mõtteid mõelda. Kui jõuan koju, siis püüan kinni 
pidada reeglist, et olen pere jaoks olemas, mitte ei 
tegele enam tööga.

Kas akadeemia on unistuste töökoht?
Pean enda vastu aus olema. Kuni on tunne, et mu 
panust on vaja, siis olen kasulik. Akadeemiaga 
on paraku nii, et see ei lase olla mugavustsoonis, 
kogu aeg peab pingutama. Kui inimene ei otsi uut 
töökohta, siis järelikult sobib parasjagu olemasolev 
ta unistustega. Mina ei otsi.

Pere annab jõu

Millele keskendud laste kasvatamisel?
Kuna mõlemad mu vanemad on pedagoogid, siis 
on see mõjutanud nii minu kasvamist kui ka mind 
lastega tegelemisel. Leian, et olulisim on aidata 
lapsel kasvada ja iseseisvuda, anda kodust kaasa 
väärtused, mida oluliseks pidada, ning aidata luua 
arenguks vajalik keskkond. Pedagoogiline võti on, et 
peab suutma noores hinges esile tuua kõik suure-
pärase, milleks ta kujuneda võib. Enda eeskujuga 
või ühiselt tegutsedes saab anda edasi selle, mis on 
elus tegelikult tähtis ja kuidas olla hea ning tegus 
inimene.

Marek Link
Sünniaeg: 16.05.1980
Haridus:
2004–2006 MA, haridusjuhtimine, Tallinna Ülikool
1998–2002 BA, töö- ja tehnoloogiaõpetus, Tallinna Ülikool
Magistritöö teema: Noorte vabaaja tegevuste ja huviala-

hariduse strateegilise planeerimise protsess Tahku-
ranna valla näitel

Amet: Sisekaitseakadeemia arendusprorektor
Teaduspreemiad ja tunnustused:
2011, Aasta võõrkeele teo peapreemia laureaat inter-

aktiivse veebiprogrammi „Keelerobot” loomise eest
2012, Quality Innovation and Innovation of Innovation 

reward, peapreemia virtuaalreaalsete õpikeskkondade 
rakendamise eest

2017, Aasta konverentsitegu SRIEE 2017 korraldamise eest
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Lapsevanema roll on tänapäeval päris keeru-
line, sest muuhulgas tuleb näiteks õpetada 
lapsi mängima – mäng on lapsepõlves tähtsaim 
õppimise viis ja selle kaudu saab palju edasi anda. 
Ühtaegu tuleb õpetada seda, kuidas õngega kala 
püüda ning kuidas nutimaailmas ellu jääda.

Teie pere traditsioonid?
Üks igakevadine tegevus on vanaisaga koos kalalkäi-
mine. Kui selle käigus mõne kala ka saab, on hästi, 
aga juba ettevalmistused ning ühiselt õngedega 
loodusesse minek on omaette elamus.

Samuti ei õpita tänapäeval geograafiat 
enam gloobuselt, vaid käiaksegi uutes ja põne-
vates kohtades ning on hea, et meie lastel on see 
võimalus, mida meil enamasti ei olnud.

Muidugi on perekesksed kõik pühad – jõulud, 
jaanipäev, sünnipäevad. Kõik pereliikmed on 
tähtsad. Igapäevaselt on mul nendeks naine Tene, 
kes on Starmaker ettevõttes tõusnud läbi erine-
vate ametite selle juhiks, 8-aastane poeg Tristan, 
6-aastane tütar Mette Marie ja 8-kuune koer 
(Cavalier King Charlesi spanjel Joanna). Perekeskis 
saab n-ö akusid laadida, toetus annab jõu ja energia.

Puutudes palju kokku tehnoloogiaga, otsin 
tasakaaluks energiat maast ja loodusest. Õnneks 
on meil perel selliseid kohti, kuhu minnes olemegi 
levist väljas, ning kui nõnda 24 tundi (vahel ka mitte 

midagi tehes) 
ära olla, siis tekib 
juba tunne, et 
nüüd jälle võiks. 
Aastas vajan 
ikka 6–7 sellist 
eemalolekut, et 
vaimu värskendada.

Kui ühiseid kultuurilisi tegevusi meenutada, siis 
näiteks käisime hiljuti saksa teknomuusika kultus-
bändi Kraftwerk heli- ja visuaalsete efektide eten-
dusel. Mina muidugi nautisin seda kõige rohkem, 
aga huvitav oli vaadata, kuidas ka lapsed üritasid 
nendest asjadest mõtet ja tähendust leida.

Kelleks lapsed suurena saavad? Tulevad akadee-
miasse õppima?
Jälgin oma laste puhul seda, milleks neil on annet 
ja soodumust ning tahtmist. Igast inimesest Eestis 
ei pea saama politseiametnikku. Mu tütar huvitub 
praegu tantsimisest, aga poeg, kes pigem kaldub 
tehniliste alade poole, arvas, et kui ta peaks akadee-
mias mõne eriala valima, siis selleks oleks päästja.

Ehk tood ka enda vanemate mõju eredamaid 
näiteid.
Laste kasvatamisest ja väärtuste edasiandmisest 
rääkisime. Üks hea näide on aga mu emast, kes 

Perega Põhja-Norras, poeg Tristan kalasaagiga, suvi 2016
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lõpetas Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna 
ja tuli Kilingi-Nõmmele korvpallitreeneriks. Mu 
vanemad alustasid naiskonnaga tollal innovaati-
lise maa-ala pressinguga, olid väga edukad ning 
mu tädi jõudis korvpallis ka Nõukogude Liidu koon-
disesse. See näitab, et väike koht või rahvaarvult 
väike kooslus ei ole edasipürgimisel takistuseks. 
Kui ise tugevalt tahta ja proovida, võid ikkagi jõuda 
kaugele.

Sportlikud pingutused

Akadeemias oled muuhulgas tegutsenud ka 
võrkpallitreenerina…
Sellel spordialal olen jõudnud tõesti päris tipu 
lähedale. Kui aga võrrelda, et tippmängijana tegin 
ühe mängu päevas ja praegu akadeemia särgis 3–4 
turniiri aastas, siis need turniirid on ikka päris väsi-
tavad ettevõtmised. Teipi ja spordikreemi kulub ka 
viimastel aastatel rohkem.

Aga iseenesest on mul aeg-ajalt suur rõõm 
olla koos tudengitega palliplatsil. Nad praegu 
võib-olla ei teadvustagi, et võistlevad prorekto-
riga, ja mõnes mõttes on see ka tore, kui saame 
töötajatega endiselt neile korralikku vastupanu 
osutada. Kui treenerina tegutsesin, siis sel ajal 
said üliõpilaste harrastajate võistlustel osaleda ka 
töötajad, nii et rohkem kamandasin ikka tegevust 
platsil olles.

Kuna olen ise perekondliku tausta tõttu spor-
ditegevustest läbi imbunud, siis leian, et sport 
annab võimaluse inimestega paremini tuttavaks 

saada. Ühiselt valatud higi ning võidud ja kaotused 
annavad võimaluse võistkonnakaaslastega 
paremini ka muid jutte rääkida.

Kui antakse välja parima mängija auhindu, siis 
loodan, et need lähevad edaspidi ikka noortele. 
(Marek on mitmel korral võitnud akadeemia 
parima võrkpalluri tiitli – E.J.)

Aga teised spordialad?
Võrkpalli olen harrastanud alates kuuendast eluaas-
tast ning see mäng köidab mind endiselt, aga 
praegu tahan õppida ja proovida ka teisi spordi-
alasid. Olen osalenud paaril survival’il.*
Viimane talvine perereis oli nädalane puhkus 
Soomes suusamäel. Sain instruktorina edukalt 
hakkama – kõik tulid tagasi tervetena ja rõõmsa 
tujuga.

Suurim pingutus on mitmel suvel olnud Šveitsi 
mägedes, kus koolitajate koolitus kulmineerub 
kõrgmäestikus kilomeetripikkusest mäeseinast 
ülesronimisega, milleks kulub oma neli tundi. See 
on olnud tõsine eneseületus ning mul on hea 
meel, et olen saanud viia gruppide koosseisus 
sinna üles ka seitse akadeemia töötajat.

Mäletan, et mitme aasta eest käisid jõusaalis vigas-
tusest taastumiseks väikseid hantleid otsimas.

Oli tõsine õlaliigese närvi kahjustus, mis on 
diagonaalründajale katastroof. Aga eks iga asjaga 
võib nii juhtuda, et kui mingil ajal forsseerid üle, 
siis tuleb pärast tagajärgedega tegeleda. Arst 
soovitas võrkpalli asemel hakata midagi muud 

* Ellujäämismatk/-võistlus

Sisejulgeoleku haldusala võrkpalliturniiril punkte 
toomas, 2017

Mägesid liigutamas. Koos Tiit Kõluvere, Enn Kooskora 
ja Kalvi Almoseniga koolitajate koolitusel Šveitsi 
kõrgmäestikus Andermattis, 2014
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Afganistanis EUPOLi missioonil koos Erik Rüütliga, 2016

tegema. See variant mulle ei sobinud. Siis leppi-
sime kompromissina, et kaks aastat elan võrk-
pallita ja teen igal hommikul kummilindiga harju-
tusi, et õlga uuesti paremaks saada. Nende rutiini-
dega pidin olema kannatlik. Sinna perioodi jäid ka 
kergete hantlitega harjutused.

Välismaalt ikka tagasi  
armsasse Eestisse

Sa reisid päris palju.
Olen ühe aasta elanud ka Las Vegases – tegelesin 
seal turistidele autosuvilate rentimisega. Keskmine 
temperatuur suviti oli 50 kraadi, ei suutnud selles 
kultuuriruumis ega kõrbekeskkonnas hakkama 
saada, lõpuks mõjus see juba tervisele. Tagasi 
Eestisse oli hea tulla. Kuna tööalaselt on viimastel 
aastatel olnud palju sõitmist, siis tunnen, kuidas 
mulle meeldib tegelikult väga Eestis – siinne 
vaheldusrikkus aastaaegade mõttes. Püüd saada 
paremaks. Kogu aeg midagi muutub. Muidugi on ka 
kodu seal, kus on mu perekond.

Mida eriti huvitavat või naljakat enda reisidest 
meenutad?
Tõsi on, et maailmas ringi rännates üht-teist ikka 
juhtub. Tihti on muidugi nii, et olukord tundub 
naljakas tagantjärele, mitte kohapeal olles. Nii 
näiteks viibisin neli päeva järjest Dušanbe lennu-
jaamas totaalses infosulus, väidetavalt tühistati 
Euroopa lennud seoses lumetormiga. Põhjamaala-
sena sain muidugi aru, et sellist nähtust nagu lumi 
selles riigis küll täheldada ei võinud. Nii jäingi ilma 
SKA 2016. aasta konverentsist, mille üks korraldaja-
test ise olin. 

2016. aasta maikuus olime koos justiitskol-
ledži lektori Erik Rüütliga EUPOLi missiooni raames 
Afganistanis koolitamas, teemaks – kuidas kooli-
tada strateegilist juhtimist. Auditooriumi hulgas oli 
ka kolm kohalikku kindralit ja 4 naist (naiste osale-
mine koolitustel selles kultuuris on erakordsem kui 
kindralite osalemine). Sellest reisist võtsin kaasa 
palju mälestusi, tegemist oli sisuliselt koolitaja 
ellujäämiskursusega.

Mäletan seika, kui üritasin kuulajatele selgeks 
teha Bloomi taksonoomia algtõdesid, mis olid 



PERSOON 1918 VERBIS AUT RE 2/2018

vormistatud skeemina ja tõlgitud dari keelde. Ühel 
hetkel olid püsti nii kindralid, kolonelid kui naised 
– kõik vehkisid ägedalt kätega minu ja mu slaidi 
suunas – päris hirmus oli. Hiljem muidugi selgus, 
et nii mina kui ka tõlk olime teinud saatusliku 
vea, nimelt loetakse dari keelt paremalt vasakule, 
seega olid kõik mu skeemid nende jaoks ümber 
pööratud, jutt aga mitte. Vähemalt sain seeläbi 
teada, et nad kuulasid ja osalesid tähelepanelikult.

Milliste riikide kogemustest võiks akadeemia 
õppida?
Sisejulgeoleku valdkonnas on midagi üle võtta neilt, 
kes on meist arengus ees, aga palju on õppida ka 
neilt, kel läheb kehvemini.

Mulle on alati olnud tööalaselt eeskujuks 
Holland, Suurbritannia, Saksamaa. Viimasel ajal on 
teinud hüppe ka Portugal ja Hispaania.

Suurtes riikides on investeeringumahud teised. 
Eestis on ressurss väiksem, aga kui Eesti inime-
sega tööd teha, siis ei ole siin ideedest puudust. 
Põhiline on, kuidas jõuda heast ideest teostuseni 
– vaja on 1% inspiratsiooni ja 99% higi. Juhil lasub 
vastutus, et ka see 99% saaks tehtud – inspiree-
rides, suunates, üheskoos pingutades.

Akadeemia ja tema pidev areng teeb 
rõõmsaks

Kas akadeemias tüüritakse meeskonda hästi?
Meil on võimekaid juhte majas sees, aga toetume 
tänapäeval ka neile, keda on võimalik võrgustiku 
kaudu leida majast väljastpoolt. Uskumus, et me ise 
teeme alati asju kõige paremini, on mõnes mõttes 
liialdus. Akadeemia ei ole nii väike ega suur, kui palju 
on inimesi meie personali nimekirjas, vaid nii suur, 
kui palju on inimesi meie koostöövõrgustikus.

Kes on arendusvaldkonnas Eesti paremad 
koostööpartnerid?
Ametite puhul on lihtne – loetelu võib alata Sise-
ministeeriumist, kes on viimasel ajal olnud meie 
suhtes väga toetav, jätkates PPA ja Päästeametiga 
ning mitmes töövaldkonnas teeme ühiseid tegevusi 
SMITiga. Kõrgkoolide puhul on aga keeruline tajuda, 
kas Eesti sees on tegemist konkurentsi või koos-
tööga. Hiljutiste ühistegevuste valguses võib siiski 

rõõmustada, et koostöö TTÜ, TÜ  ja TLÜga on kind-
lates segmentides näidanud suunda paremuse 
poole. Sisekaitseakadeemiat hakatakse järjest tõsi-
semalt võtma. Meil on, mida anda ja mida meilt 
saada. Kui meil andmise poolt ei oleks, ega siis 
meiega koostööd teha ei tahetaks. Peame olema 
oma nišis pakkujana tugevad ja silmapaistvad.

Millisena näed meie missiooni Eesti jaoks?
Sisekaitseakadeemia ei ole tavaline kool. Me 
eristume teistest riigile ja ühiskonnale vajaliku rolli 
täitmise poolest. Meie lõpetajad muudavad Eesti 
riiki turvalisemaks ja see on korraga nii au kui ka 
vastutus.

Ootame, et meie sõnum leviks ühiskonnas 
paremini – oleme alles kujunemas avalikkuse 
jaoks tunnustatud arvamusliidriks sisejulgeoleku ja 
turvalisuse valdkonnas. Näiteks kui keegi sooviks 
küsida nõu või arvamust korrakaitse, pääste, 
ennetuse või kriisijuhtimise valdkonnas avalikus 
meediaruumis, siis ta teaks, et on vaja helistada 
akadeemiasse.

Kuivõrd meie lõpetajatega rahul ollakse, sõltub 
paljugi sellest, kui usaldusväärne on riik kodaniku 
silmis. Kuna see usaldusväärsus on kõrge, saame 
osa sellest krediidist endale võtta.

Tänapäeval on turvalisuse valdkond väga läbi-
põimunud. Integreeritud haridusmudeli loomisega 

Akadeemia sisekonverentsil „Generatsioonid ja 
muutuv õpikäsitlus”, 2015
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parandame ametite ülest koostööd. Väikese riigina 
on edu alus laiapõhjaline mõistmine. Ilmselt kandis 
26 aastat tagasi ühendakadeemia loomine seda 
mõtet, milleni 2018. aastal oleme ka tegudega 
jõudmas. Muidugi annab suurem ühisosa õpin-
gutes ka hilisema karjäärieelise ning inimesed, 
kes soovivad töökohta vahetada, saavad jätkata 
teises ametis ning ei lähe sisejulgeoleku valdkonna 
mõttes raisku.

Kas Sa ise ka tudengeid õpetad?
Mul on kuni viis kursust aastas – kolm välismaal 
ja kaks Eestis – see väldib rooste minekut, annab 
parema kontakti tudengitega ning ise n-ö rindel 
tegutsedes ei saa keegi mulle väita, et A maja ei tea, 
mida B-majas tehakse.

Mis uue maja valmimisega muutub?
Oluline on, et uue hoone ehitamisega seonduv 
suur ettevõtmine muudaks akadeemiat ühtse-
maks. Igaüks meist peab tükikese ennast sinna sisse 
panema.

Uue hoone valmimisega saame pakkuda meie 
parematele inimestele paremat keskkonda. Näen, 
kuidas kogu hoonet täidab üks suur õpikeskkond, 
nii et kokku tekib tunnetus, et sattusin kohta, 

kus luuakse ja kujundatakse julgeolekut. Kõige 
määravam on see, mida me selles uues hoones 
tegema hakkame.

Kuidas unistada, et unistused muutuksid teoks?
Unistama peaks detailselt. Kui ma saan välja-
kutse, probleemi või eesmärgi, mida lahendada, 
püüan seda täpselt visualiseerida – mõelda, mida 
inimesed tunnevad tegevuste käigus. Kuni selleni 
välja, kus paikneb lillepott ja päevakava. Kui kõik 
on läbi mõeldud, tulebki hiljem vaid lilled ja kava 
oma kohale asetada. Kuigi alati kehtib ka reegel, 
et lahingut tuleb hästi planeerida, aga lahing ise 
toimub alati muutuvates oludes. Umbes nii juhtus 
ka Sisekaitseakadeemia 8. innovatsioonipäevaga, 
kui tekkis idee korraldada üritus õues, nii et korraga 
oleks palju huvitavat näha, kuulda ja katsuda. 
Selleks puhuks ehitasime eraldi telklinnaku, aga 
suurimaks muutujaks osutus Eesti ilm. Karme olusid 
lõpuni trotsides võin praegu öelda, et üritus oli nii 
oma sisult kui vormilt just selline, nagu ma seda ette 
kujutasin.

Esmane tegevus ongi mingi asja endale maha-
müümine. Kui ise sellesse usud, siis tulevad teised 
ka kaasa ning headeks asjadeks leitakse alati vaja-
likud vahendid. 

Arendusosakond Sisekaitseakadeemia 25. aasta juubelipeol 2017. a: Kristi Kulu, Vaiko Mäe, Marit Dremljuga Telk, 
Marek Link, Liisa Soosuu, Hanno Hantson ja Katrin Pihl
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AKADEEMIA  

ELUKESTVAKS 
ÕPPEKS 

T äiendusõpe on akadeemia üks põhitegevus, 
siseturvalisuse koolituse osa. Akadeemia 

pakutav õpe on teaduspõhine, rajaneb tänapäe-
vasel teadmusel ja praktikal ning arvestab part-
nerite ja huvipoolte vajadustega. Omavahel on 
seotud eel-, taseme- ja kraadiõpe ning täien-
duskoolituse süsteem, kus iga eelnev ja järgnev 
etapp toetab õppija professionaalset arengut.

Paindlikkus ja kvaliteet  
võrgustiku abil

Täiendusõpe toimub võrgustikupõhiselt, kaasates 
tegevusse nii kolledžite, instituudi kui täiendusõppe 
keskuse töötajaid. Tänu sellele, et täienduskooli-
tusi korraldavad üksused, kus on selleks sobivaim 
kompetents, on õpe paindlik, aga samas on tagatud 

Täiendusõppe korraldusest Sisekaitseakadeemias kirjutab täiendusõppe keskuse 
juhataja AIRE LUTS-VÄHEJAUS.

Raul Rebase loeng „Psühholoogiline võitlus ja võitluse psühholoogia” sarjast „Turvaline Eesti” 20. märtsil 2018 
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Koolituspäevade arv

ühtne lähenemine ja kvaliteet. Vähem olulised ei 
ole väljaspool akadeemiat olevad koostöövõrgus-
tikud, kuhu on kaasatud nii akadeemia, õppijate kui 
ka koostööpartnerite esindajad. Akadeemial on hea 
täiendusõppealane koostöö Politsei- ja Piirivalve-
ameti, Päästeameti ja Häirekeskuse ning Justiitsmi-
nisteeriumi vanglateenistusega, kellega on sõlmitud 
ka koostöölepped. Välja on kujunemas koostöö-
mudel Maksu- ja Tolliametiga. 

Koolitused ja programmid  
eri sihtrühmadele

Täiendusõpe hõlmab mitut koolitustegevust: 
koolitus- ja arendusprogramme, seminare, e-õppe 
kursusi, infopäevi ja avalikke loenguid. Enim 
keskendub täiendusõpe teemadele, mis on otseselt 
seotud tasemeõppe õppekavadega.

Täienduskoolitustel osalejate arv ja maht on 
aasta-aastalt kasvanud (joonis 1). Ligi 95% kooli-
tuste mahust viiakse läbi siseministeeriumi valit-
semisala asutustele ja partnerametitele. Valdav 
osa täienduskoolitustest viiakse läbi kolledžites. 
Interdistsiplinaarseid koolitusi ning täiendusõpet 
avalikule teenistusele jt sihtrühmadele korraldab 
täiendusõppe keskus (joonis 2). Nii korraldab 
akadeemia alates 2016. aastast valitsemisala kesk-
astmejuhtide arendusprogrammi, 2018. aastast 

esmatasandi juhtide koolitusprogrammi ning 
samuti kõiki juhte kaasavat tehnoloogiakursust 
„TehnoLoogika”. Aina enam on akadeemia klienti-
deks ka teised turvalisust tagavad organisatsioonid 
(turvafirmad, inspektsioonid, munitsipaalpolitsei), 
samuti suured eraettevõtted (laevafirma Tallink).

Parema korralduse ja osalejate ning tellijate 
rahulolu kõrval pöörab akadeemia tähelepanu 
uutele teemadele, mitte vaid tänaste ametnike 
põhiteadmiste ja -oskuste kompetentsi hoidmisele. 
Näiteks korraldab akadeemia õpetajatele suunatud 
ohutusõpet ja kriisireguleerimise täiendusõpet, mis 
annab esmased kriisireguleerimise alased tead-
mised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste amet-
nikele ning erasektori töötajatele. Akadeemia püüab 
kaasata erinevas vormis ja erinevaid sihtrühmi. 
Näiteks avatud akadeemia raames on huvilistel 
võimalik osaleda nii kõrg- kui ka magistrihariduse 
õppekavade tasemeõppe ainekursustel ning saada 
teadmisi aktuaalsetel sisejulgeoleku teemadel. 

Sisekaitse eelõpe – akadeemia 
suurima õppijate arvuga programm

Sisekaitse eelõppega alustati 2010. aastal ning 
projektis osalevate koolide ja õppijate arv on aasta-
aastalt kasvanud. 2018. aastal toimub õpe 12 
gümnaasiumis, millest pooled asuvad Ida-Virumaal, 
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kus projektis osaleb iga teine gümnaasium. Õppijate 
arv eelõppes on viimasel akadeemilisel aastal 
459, mis on suurem kui akadeemia kõige suurema 
kolledži – politsei- ja piirivalvekolledži – õppijate 
arv. Õpet viiakse ellu koostöös Politsei- ja Piirival-
veameti, Päästeameti ning Maksu- ja Tolliame-
tiga. Eelõppe lõpetanutest ligikaudu pooled tulevad 
akadeemia sisseastumiskatsetele ning nendest 
omakorda pooled asuvad akadeemiasse õppima.

Avalike loengute sari

Siseturvalisuse valdkonna laiemaks tutvustami-
seks alustas akadeemia 2017. aasta sügisel avalike 
loengute sarja „Turvaline Eesti“, mille eesmärk on 
arutada sisejulgeoleku ja turvalisuse erinevate aspek-
tide üle. Huvitavate loengutega on esinenud Riho 
Terras, Ilmar Raag, Hans H Luik, Priit Heinsoo, Raul 
Rebane jt. Loengud toimuvad kord kuus Tallinna 
Keskraamatukogus, kuulajateks on põhiliselt riigi-
ametnikud, riigikaitse-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 
õpetajad, akadeemia enda töötajad ja vilistlased.

Kvaliteet ja tagasiside

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel lähtub 
akadeemia täiendusõppe korraldamise 

põhimõtetest, täiendusõppe eeskirjast, tagasi-
side kogumise ja arvestamise korrast ning asjako-
hastest õigusaktidest. Alates 2018/2019. õppe-
aastast toetab täiendusõppe korraldust infosüs-
teem JUHAN, kus on registreeritud kõik õppekavad 
ja koolitused, mille kaudu käib õppijate registreeri-
mine koolitustele, lõpudokumentide väljastamine ja 
ka tagasiside kogumine. 

2017. aasta vilistlaste ja tööandjate tagasi-
sides küsiti ka, kuidas ollakse täienduskoolitu-
sega rahul. Uuring andis tagasiulatavalt ülevaate 
viimase viie aasta väljakutsetest selles vald-
konnas. Uuringu tulemusi arutati kõigi partner-
ametite personalijuhtidega. Akadeemia täien-
duskoolituste puhul hinnati enim seda, et kooli-
tajatena on kaasatud eriala parimad spetsialistid 
ning kasutatakse asjakohaseid õppemeetodeid. 
Kokkusaamisel rõhutati vajadust suurendada 
täiendusõppe mahtu, olla proaktiivsed ja paind-
likud, panna rõhku uutele ametkondi ühendava-
tele koolitustele ning jagada rohkem ametkon-
dade koolituste kohta käivat infot, sh akadeemia 
kodulehel. Perspektiivi nähti e-õppe rakenda-
mises. Rõhutati VÕTA rakendamise vajadust 
täiendusõppes. Kõik see on lähiaastate peamine 
siht. Täiendusõpe on üha kasvav valdkond ning 
akadeemialt oodatakse initsiatiivi uute koolitus-
programmide väljatöötamisel ja valdkonna eest-
vedamist. 
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PIIRKONNAPOLITSEINIK MIRJAM UIBO: 

RUTIIN ON 
POLITSEITÖÖS 
VÕÕRSÕNA

Päikeselises Eesti väikelinnas Võrus 
on kümmekond aastat pidanud 
politseiniku ametit noor ja särav 
naine Mirjam, kes on aastate jooksul 
katsetanud mitut politseiametit 
ning leidnud tänaseks hingerahu 
piirkonnapolitseinikuna tegutsedes. 

Tekst: Ragne Keisk, Politsei- ja Piirivalveameti pressi-
esindaja Fotod: Reelika Riimand, Politsei- ja Piirivalve-
ameti kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist 
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N apilt 30. aasta künnise ületanud noor 
naine Mirjam on oma noorusest hooli-

mata politseivormi kandnud juba kümme aastat 
ning selle vaheldusrikka aja jooksul katsetanud 
nii patrullpolitseiniku, liikluspolitseiniku kui ka 
menetleja ametit. Selle aasta algusest astus 
ta aga ühe sammu oma kogukonnale veelgi 
lähemale ja suhtleb nüüd inimestega igapäevaselt 
piirkonnapolitseinikuna. 

Ta iseloomustab piirkonnapolitseiniku tööd 
huvitava ja vaheldusrikkana, tööna, kus on palju 
inimestega suhtlemist ning ei hakka kunagi igav. 
„Kui seda tööd teha hingega, siis on alati põnev. 
Mina ei ole kunagi niimoodi osanud, et kuidagi 
viiliks või otsiks kergemaid teid. Tööd tuleb ikka 
teha sada protsenti,“ lausub Mirjam.

Lasteaiast saati selge siht silme ees

Mirjam räägib, et soov politseinikuks saada oli tal 
juba päris pisikese plikana, kui alles lasteaias käis. 
„Mäletan väga hästi, kuidas lasteaias olid meil kord 
missivõistlused ja kui kõik teised tüdrukud tahtsid 
saada modellideks või töötada teistes peenetes ja 

naiselikes ametites, siis mina teatasin žüriile sirge 
selja ja valju häälega, et soovin saada kas politseini-
kuks või ärinaiseks,“ kirjeldab naine täna oma lapse-
põlvemälestust. Ja nii sirgjooneliselt ning otsuse-
kindlalt Mirjam oma unistuse poole sammuma 
hakkaski. Pärast keskkooli ei tulnud tal mõttes-
segi edasiõppimiseks pabereid mujale sisse viia 
kui Paikuse politseikooli. Mirjam tõdeb täna, et 
õpingud politseikoolis olid põnevad ning praktika 
Võru politseis üks meeldejäävam aeg elus. „Noore 
ja rohelisena nägin praktikal olles maailma, millest 
mul varem aimugi ei olnud. Mõistsin ühtäkki, et 
päriselu ei ole mitte see, mida keegi kuskil kauni 
fassaadi taga etendab, vaid see, millega korra-
kaitsjad päevast päeva kokku puutuvad,“ tunnistab 
Mirjam, kes pärast õpinguid leivad Võru politseini-
kega päriselt ühte kappi pani.

Politseitöö kui mitmetahuline  
Rubiku kuubik

Täna Võru piirkonnapolitseinikuna kogukonnale 
tuge pakkuv Mirjam alustas politseiteenistust 2007. 
aastal Võrus liikluspolitseinikuna. Siis ohjeldas ta 
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paar aastat jutti raske jalaga liiklejaid, noppis roolist 
ohtlikke alkoholi tarvitanud sohvreid ning haris liik-
lusrikkujaid turvavöö kasulikkuse ja kõrvaliste tege-
vuste ohtlikkuse koha pealt. „Seejärel olin oma 
eluga sealmaal, kus oli paras aeg võtta politseitööst 
väike paus ning proovida lapsevanema rolli,“ räägib 
sellegi proovikivi edukalt läbinud kahe lapse ema 
Mirjam muheledes. 

Lapsehoolduspuhkuselt naastes oli lisaks 
Mirjami isiklikus elus toimunud vahvatele muuda-
tustele kaarte segatud ka politseiorganisatsioonis 
ning siis sai tragi pereema maitsta patrullpolitsei-
niku leiba. Mõnda aega patrullpolitseinikuna sünd-
mustele esimesena reageerija rollis olnud Mirjam 
võrdleb talle vahetuste jooksul edastatud väljakut-
seid üllatusmunadega. „Samamoodi nagu üllatus-
muna sisu ei saa hinnata selle pakendi järgi, ei saa 
ka politseitöös kuigi palju järeldada 112 kõnest, 
millise väljakutse sa õigupoolest saad. See teebki 
iga väljakutse ainulaadseks ning paneb ka kogenud 
politseinikud aina uuesti proovile,“ kirjeldab naine. 
Ohtlike olukordade vahele jagus tema sõnul iga 
päev ka kummalisi või natuke naljakaid seiku.

Täna tõdeb Mirjam, et kõik seni proovitud 
rollid, tööliinid, väljakutsed ja rasked sündmused 
on teda nende aastate jooksul tublisti arendanud 
ja kasvatanud. „Tänu raskustele ja keerulistele 
olukordadele olen tööpostil õppinud head suhtlus- 
ja kuulamisoskust, tähelepanelikkust, kannatlik-
kust ning julgust ja oskust õigel hetkel otsusta-
valt tegutseda,“ kirjeldab ta. Kogu senine kompott 
ning tahe ja soov oma inimesi aidata andsid Mirja-
mile julguse, et elus taas uus lehekülg pöörata ning 
piirkonnapolitseinikuna oma kogukonnale veelgi 
lähemale tulla.

Piirkonnapolitseinik – sideohvitser 
politsei ja kogukonna vahel

Peagi poole aasta jagu piirkonnatööd teinud 
Mirjam tunnistab, et lühidalt tema tööpõldu ja 
-liine kokku võtta ei saagi. „Piirkonnapolitseinik on 
kui hunt kriimsilm, kel on üheksa ametit, ja tuleb 
tõdeda, et varasem kogemus politseiuurija, patrull-
politseiniku ja liikluspolitseinikuna tuleb praeguses 
töös suuresti kasuks,“ räägib Mirjam. Ta lisab, et 
tema tänase ameti fookuses on töö kogukonnaga 

„Inimesi tuleb tunda ja mõista, et 
märgata, kus on probleem, kuigi 
seda varjatakse või salatakse."
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ning piirkonnapolitseiniku roll on olla kohaliku 
jaoskonna ja asumi elanike vaheline lüli, kes 
edastab mõlemas suunas sõnumeid ja infot. „Kuna 
ma olen ise kohalik ja politseis üksjagu aastaid 
töötanud, siis on mulle kohalikud probleemid ja 
murekohad teada ning varasem uurijakogemus 
aitab mul neid probleeme lahendada,“ tunnistab 
ta. Eelnev töökogemus on andnud talle teistsuguse 
vaate, panemaks tähele asju, mida tavaline silm 
ehk ei märkaks. „Inimesi tuleb tunda ja mõista, 
et märgata, kus on probleem, kuigi seda varja-
takse või salatakse,“ lausub Mirjam, kelle suures 
südames tuksub soov eranditult kõiki aidata.

Kasvab ja areneb see,  
millesse panustad

Kahe lapse emana tunneb Mirjam tõmmet ning 
suurt soovi tegeleda ka oma piirkonna, Võru linna 
lastega. „Ühes kahe teise piirkonnapolitseinikuga 
teeme me ses vallas peamiselt ennetustööd. See 
tähendab, et me käime väga paljudes koolides ja 
lasteaedades mudilastele ja koolinoortele rääkimas 
nii liikluskasvatusest, mõnuainetest, koolivägival-
last kui ka kiusamisest,“ kirjeldab Mirjam üht piir-
konnapolitseiniku tööliini. Ta tõdeb, et peale emaks 
saamist mõistab ta lapsi ja lastega seotud teemasid 
ja muresid hoopis sügavamalt ja emotsionaalse-
malt. „Lapsevanema empaatiavõime ja ennast-
salgav tegutsemine abivajavate laste heaolu nimel 
on midagi, mida sõnades selgitada või kirjeldada ei 
saa,“ ütleb Mirjam.

Lisaks igapäevasele preventiivsele tööle tuleb 
ühel piirkonnapolitseinikul aktiivses suhtluses 
olla ka näiteks lastekaitse, kohaliku omavalitsuse, 
sotsiaaltöötajate ja maanteeametigagi. Piirkonna-
politseiniku tööpõld on sedavõrd lai ja mitmetahu-
line, et hõlmab endas pea kõiki teemasid sünnist 
surmani ning tülitsevatest naabritest haukuvate 
koerteni.

Inimeste siiras rõõm  
on parim tänu ja tunnustus

Sellest, et politseitöö on pingeline, vahel stressi-
rohke ja et vahejuhtumid iseäranis lastega lähevad 

ühele hoolivale politseinikule südamesse, ei tee 
Mirjam saladust. Aga ta tunnistab, et samaväär-
selt palju pakub politseitöö ka rõõmu, rahulolu ja 
toredaid hetki. „Kui saad lahendada kahe pikalt tülis 
olnud naabri erimeelsuse või saad ühes sotsiaaltöö-
tajaga paremale elule aidata mõne abivajava pere, 
on õhtu lõpuks politseiniku süda rahul ja selle päeva 
missioon täidetud,“ kirjeldab Mirjam. Ta tõdeb, et 
rasketest hetkedest aitab seejuures üle saada kogu-
konna siiras tänutunne, mis tihti ilma sõnadeta 
inimeste silmist tagasi kiirgab.

Patareisid laeb omade keskel

Kuivõrd Mirjam annab endast tööl olles kohati 
enam kui sada protsenti, mõistab ta sedagi, et kahe 
lapse emana ei saa kogu ta elu ümber politseitöö 
keerelda. Et piirkonnapolitseiniku töö nõuab tegut-
semist valdavalt esmaspäevast reedeni ja harvadel 
juhtudel ka nädalavahetusel ja mõnel õhtul, siis jääb 
Mirjamile parajalt vaba aega, tegelemaks oma kahe 
vahva lapse, elukaaslase, Saksa jahiterjeri ja lihaveis-
tega. „Suure osa oma vabast ajast veedan nagu iga 
teine tavaline pereinimene ikka. Lisaks kodustele 
tegevustele püüan teha ka sporti, heegeldan ja koon 
ning pistan näpud mulda meie pere maakodus,“ 
räägib Mirjam. Pereliikmeteks peab naine ka häid 
kolleege, kes niisamuti jõudu ja jaksu uuteks välja-
kutseteks annavad ja alati toetavat õlga pakuvad.

Mirjam tunnistab, et on ääretult õnnelik 
inimene, sest tal on töö, mida armastab; pere, 
keda hoida ja kes teda hoiab, ning ülitoredad ja 
head kolleegid, kellega on ääretult vedanud ja 
kes raskel ajal alati toeks on. Ta julgeb seejuures 
kutsuda ka kõiki teisi noori ja miks mitte ka 
vanemaid inimesi astuma julgeid ja elumuut-
vaid samme, et saada osaks vahvast politseiperest 
mistahes Eestimaa otsas. 

Mirjam Uibo CV
Sündinud 26. novembril 1985 
Sisekaitseakadeemias õppis aastatel 2005–2007  
2007. aasta suve lõpul, vahetult pärast kooli liitus Võru liik-

lusjärelevalvegrupiga liikluspolitseinikuna 
Tänavu jaanuaris sai temast Võru piirkonnagrupi 

piirkonnapolitseinik
Organisatsioonis töötamise staaž 10 a 9 k, koos kooliga avalik 

teenistuse staaž 12 a 9 k



28 VERBIS AUT RE 2/2018

TOIMUNUD SÜNDMUSED

Medalid XXXIV SELLi mängudelt
18.–20. mail toimusid Tartus XXXIV SELLi mängud, 
millel osales 1150 võistlejat 9 riigi 49 kõrgkoolist. 
Akadeemia võistlejad pälvisid järgmised medalid: 
Kelly Nevolihhin – kuld 1500 m jooksus; Helena 
Veelmaa – kuld jõutõstmises; Anni Kurik – hõbe 
jõutõstmises; Karl Koha – pronks kuulitõukes; 
Artjom Nikitin – pronks kettaheites; Karina Kork, 
Kristel Talv, Kerda-Liina Sabbal, Kätlin Kentel, Rahel 
Repkin, Aliis Jürgen, Annika Raun ja Triinu Eilo – 
hõbe jalgpallis. ↓

Rahvusvaheline hübriidohtude konverents
15.–16. mail toimus Sisekaitseakadeemia ning 
Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud rahvusva-
heline hübriidohtude konverents, mis oli suunatud 
eelkõige kriisireguleerimise valdkonnas töötavatele 
Euroopa riikide politseiametnikele. 

Paraku on hübriidohud saanud oluliseks 
osaks tänapäeva muutunud julgeolekuolukor-
rast, mida mõjutavad nähtused nagu massiline ille-
gaalne sisseränne, organiseeritud piiriülene kuri-
tegevus või terrorism. Nii seisavad õiguskaitse-
organid silmitsi üha uute väljakutsetega, mis tihti 
võivad kujuneda reaalseteks ohtudeks. Seetõttu 
on ääretult oluline osata ja suuta mõista erinevate 
osapoolte rolle ning ülesandeid nii ohtude tuvasta-
misel, nendele reageerimisel kui ka tagajärgedega 

tegelemisel. Konverentsil jagati näidetena ka prak-
tilisi kogemusi, mis kahjuks osadel partnerorgani-
satsioonidel olemas on.

Konverents korraldati programmi „Euroopa polit-
seiametnike koolituskava 2015–2018” raames.↓

Aastapäevaretk
16.–18. mail toimunud Sisekaitseakadeemia aasta-
päevaretk sai seekord alguse politsei- ja piirivalve-
kolledži õuelt Paikusel ja kogu retk toimuski Paikuse 
lähikonna metsades. Võistkondadel oli raja läbimi-
seks aega 36 tundi. Teekonna vältel pidid osalejad 
läbima 11 kontrollpunkti, kus tuli lahendada ellu-
jäämis- ja sisekaitse temaatikaga seotud ülesan-
deid. Rajale läks 13 võistkonda, finišisse jõudis 
üheksa. Parimaks tuli päästekolledži Väike-Maarja 
meeskond, kuhu kuulusid Kaimo Hanni, Andreas 
Vassel, Andras Glencser, Kalmer Kallasväli ja Mait 
Leemet. Teiseks tuli justiitskolledži naiskond „Naised 
vanglast“ (Kristlin Kõrgesaar, Siret Niinepuu, Triinu 
Atla ja Krislin Pärt) ning kolmandaks justiitskolledži 
kadettide võistkond „Kõva mees“ (Emma Kinnunen, 
Erlend Kanarbik, Fred Jürgen Taro, Olari Kaljuste ja 
Ott Vikat).

Võidumeeskonnale tõi parima punktisumma 
see, et kontrollpunktides saadi võimalikult vähe 
karistuspunkte ning võimalikult vähe hilineti. 
Kirsiks tordil oli meeskonna parim aeg viimases 
kontrollpunktis ehk lõpujooksus enne finišit. 
Enamik retke lõpetanud võistkondadest läbis 
91–95 kilomeetrit. Vaata galeriid lk 49

Artjom Nikitin meeste kettaheite autasustamisel
PPA juhtivpiiriametnik Tarmo Kohv ja SKA professor 
Priit Suve vestlushoos hübriidohtude konverentsil
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KEAT 2018 lõpulaager 
29.–30. mail toimus Sisekaitseakadeemia 
Tallinna õppekompleksis „Kaitse end ja aita teist” 
(KEAT) 2018 lõpulaager. Kogunesid Tallinna ning 
Harjumaa eesti- ja venekeelsete koolide kuuen-
date klasside õpilased, et koolitusprogrammis 
„KEAT 2018” omandatud teadmised praktikas 
proovile panna. Võistlema asus sellel aastal ligi 
400 kooliõpilast 47 koolist. 

KEAT-projekt algatati Jõgeva maakonnas 
1994. aastal selleks, et kooliõpilaste abil anda 
elanikkonnale kriisiolukorras vajalikke teadmisi. 
Esimesed koolitused ja laager toimusid Jõgeva-
maal 1995. aastal. Metoodika liikus edasi Järva-
maale, kus esimene projekt algas 2002. aastal. 
2003. aastal laienes idee Viljandimaale, 2007. 
aastal Pärnumaale, 2008. aastal Raplamaale. 
2009. aastal tehti koostööpartnerite vahel 
esimesed lepingud, aastast 2011 kasutatakse 
KEAT-metoodikat päästevaldkonna juhtimisel üle 
Eesti.

Esimesel võistluspäeval olid parimad Nõmme 
Erakooli (III koht), Viimsi Keskkooli (II koht) ja 
Tallinna Ühisgümnaasiumi (I koht) õpilased. Teisel 
võistluspäeval olid parimad Tallinna 21. Kool (III 
koht), Risti Põhikool (II koht) ja Loo Keskkool  
(I koht).↑↗

Sireen 2018
5.–8. juunini toimus päästekolledži Väike-Maarja 
harjutusväljakul kombineeritud lõpuharjutus 
„Sireen 2018”. Kahe päeva jooksul „toimusid” Väike-
Maarja harjutusväljakul kõikvõimalikud õnnetusjuh-
tumid. Õnnetuste simuleerimisel oli loodud võima-
likult reaalne olukord, kus reageerijate ülesanded 
olid nii tulekahjude kustutamine, ohtlike ainetega 
õnnetuste tagajärgede leevendamine, meditsiiniabi 
andmine, liiklusõnnetuste likvideerimine, pääste-
tööde tegemine, õnnetuspaikadel pealtvaataja-
tega tegelemine, õnnetuse dokumenteerimine kui 
ka kannatanute päästmine. Lõpuharjutusel osalesid 
lisaks akadeemia õppuritele kolleegid Päästeame-
tist, Tartu, Tallinna ja Karelli Kiirabist, Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglast ning Kaitseliidust, samuti väliskü-
lalised Lätist, Leedust ja Saksamaalt.

TULEKUL

19. juunil toimub Sisekaitseakadeemia 
lõpuaktus
18.–28. juunini kestab dokumentide vastuvõtt
23.–24. augustini toimub akadeemia töötaja-
tele Valgas Suveakadeemia
27.–30. augustini toimuvad esmakursuslaste 
tutvumispäevad
31. augustil toimub Sisekaitseakadeemia 
avaaktus
28. septembril annavad õpperühmade PtS181, 
PtS182, PaS181 ja PaS182 kadetid ametivande

Uppuja päästmise oskused on KEAT-projektis 
osalejatel samuti olemas

Päästeameti punktis said tule kustutamisega kõik 
õpilased hästi hakkama
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Meessportlase valimisel saavutas kolmandat 
korda järjest akadeemia parima tiitli finantskolledži 
lõpukursuslane Karl Koha. Karl on jätkuvalt Eesti 
meeste kuulitõuke paremikus ning korranud sel 
alal üliõpilasmeistri tiitlit. Akadeemias on ta tulnud 
korduvalt nii kuulitõuke kui ka kõrgushüppe meist-
riks, tõmmanud välja parima aja Alfa sisesõude-
meeskonnas, löönud kolledži eest kaasa nii jook-
sudes kui ka pallimängudes. SELLi mängudelt on ta 
lisaks kuulitõukele võitnud medali ka kettaheites, 
milles ta oli eelmise hooaja Eesti meeste edetabelis 
10., ja odaviskes, milles oli 13. kohal. Enda kuuli-
tõuke tipptulemusega 18.20 platseerub Karl aga 
Eesti kõigi aegade edetabelis 18ndaks.

Kelly on Eesti kõigi aegade edetabelis 1500 m 
jooksus 19. (aeg 4.29,75) ja 800 m jooksus 21. kohal 
(2.08,55). Väiksema startide arvuga 1000 m jooksus 
hoiab ta aga lausa 4. edetabelikohta (2.45,56).

Väike lisavaade teistele nominenti-
dele ja spordistipendiaatidele

Aasta sportlase nominentidest võiks esile tõsta ka 
Andra Ahot (JK), kes on edukas taipoksija, ning Aveli 
Tättarit (FK), kes on aastaid aktiivselt osalenud erine-
vatel vastupidavusaladel ning sai tänu tublile tööle 
võimaluse osaleda Tartus juulis peetavatel triatloni 
Euroopa meistrivõistlustel, milleks ta finantskolledži 
lõpetamise kõrvalt ka hoolsalt valmistub. Samuti 
on hea vaadata PPK esmakursuslase Liisu Miti edu 
sõudevõistlustel, häid kohti ujumises ning aktiivset 
kaasalöömist ka teistel spordialadel. Liisu puhul saab 
samuti välja tuua, et Eesti sisesõudmise kõigi aegade 
edetabelis on tal 2000 meetri distantsil 4. koht 

Vabariigi aastapäeva pidulikul rivistusel tunnustati akadeemia parimaid 
sportlasi. Ehkki järgmine spordiaasta on juba käimas, vaatab spordijuht  
EPP JALAKAS tagasi tublimate tulemustele.

Aasta sportlased

Akadeemia 2017. aasta parimaks naissportla-
seks valiti magistrant Kelly Nevolihhin, kes sai selle 
tunnustuse osaliseks juba neljandat korda järjest. 
Kelly võitis eelmisel aastal Eesti meistritiitli 800 m 
ja 1500 m jooksus talvistel võistlustel ning kordas 
võitu ka 2018. aastal 1500 m jooksus. Samuti tuli ta 
nii eelmisel kui ka sellel aastal Eesti meistriks kros-
sijooksus ja kogus mitmeid võistkondlikke EMV 
medaleid. Ta oli võidukas Nike’i noortejooksul, 
Pirita sügisjooksul ja esikolmikus ka paljudel teistel 
jooksudel ning osales ka FitModeli võistlusel.

Rakenduskõrghariduse omandamise vältel tuli 
Kelly edukalt toime õpingute ja sportimise ühen-
damisega ning kohe pärast esimese astme kõrgha-
riduse omandamist asus erialasele tööle ja alustas 
ka õpinguid sisejulgeoleku magistriõppes, mis 
kevadise akadeemilise puhkuse tõttu veel selle 
suvega ei lõpe, nii et akadeemiat on tal võimalik 
spordis pikemalt esindada. 

TUNNEME UHKUST  
ÕPPURITE HEADE SPORDISAAVUTUSTE ÜLE

Kelly Nevolihhin on akadeemia parima naisjooksjana 
võitnud aasta sportlase tiitli juba neljal korral



SPORT 3130 VERBIS AUT RE 2/2018

(7.03,2) ning 1000 meetris 8. koht (3.21,0). Sõudeer-
gomeetrid ja staadionirajad on kõigile kättesaadavad 
– proovige järele, kui palju teie tulemus erineb Kelly 
või Liisu omadest.

Samuti on paljud meie seast rattahuvilised, kes 
vändates sadu või tuhandeid kilomeetreid kogunud. 
Teistest kõrgema tasemega paistab ratturitest silma 
meeste nominentide sekka valitud finantskolledži 
tudeng ja uus ÜE esimees Oliver Keller (FK), kes on 
tulnud korduvalt Eesti meistriks trekisõidus.

Eesti täiskasvanute poksi meistritiitli on enda 
kehakaalus juba 4 aastat järjest võitnud Semjon 
Karhanin PPK teiselt kursuselt. Eelmisel aastal kuulus 
ta ka Euroopa meistrivõistlustel Eesti koondisesse 
ning valmistub muuhulgas selle aasta septembris 
toimuvaks üliõpilaste MMiks. Lamades surumises ja 
kulturismis tegi korralikke tulemusi Martin Kõiv (PÄK).

Kõik nimetatud on saanud akadeemialt spor-
timise toetuseks spordistipendiumi. Üliõpilaste 
laskmise MMil osalemiseks toetas akadeemia lisa-
stipendiumiga ka Marjana-Kristiina Meroneni (FK), 
kes on tulnud õhupüssi harjutuses oma vanuse-
klassi medalikohtadele nii Eesti kui rahvusvahelistel 
võistlustel. Kevadsemestri spordistipendiumi said 
teiste seas ka Helena Veelmaa, kes alates eelmi-
sest sügisest hakkas võitma Eesti meistrivõistluste 
medaleid jõutõstmises, ning Ene Liis Lisovik, kes 
uuendas taas SKA 60 m jooksu rekordit.

Kogu õppeaja spordistipendiaatidest lõpetavad 
sel semestril oma õpingud akadeemias Edit Tamme-
põld (PÄK), kes on püstitanud õpingute perioodil 
mitu rekordit tuletõrjespordis ning kuulunud sellel 
alal Eesti koondisesse. Samuti lõpetab endine ÜE 
kultuuri- ja spordijuht Rauno Loit, kes osales juba 
gümnasistina kahevõistluses taliuniversiaadil, pidi 
seejärel spordis ringi kvalifitseeruma suusahüpe-
tele ning muuhulgas on tulnud politseimeistriks 
võrkpallis ja mitmekordseks akadeemia meistriks ka 
teistes pallimängudes. Märkimisväärne on, et Rauno 
suudab õpingute kõrvalt tegutseda suusaliidus kahe-
võistluse ja suusahüpete juhatajana.

Individuaalalade sportlaste kiitmise kõrval 
tunnustan taas meie jalgpallureid – nii meie 
meeskond kui ka naiskond said aprillis üliõpi-
laste saalijalgpallis esikoha. Enamik neist võistleb 
kindlasti ka 9.–10. augustil VI jõustruktuuride 
spordimängudel.

Sportlikku elutee jätku kõigile lõpetajatele! Liisu Mitt akadeemia sügisesel jooksukrossil
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ÕPIKESKKOND MOODLE  
SAI TÕHUSA ABIMEHE – URKUND
Eesti haridusmaastikule on sisenenud uus plagiaadituvastusvahend URKUND. Antud 
õppejõukeskne veebikeskkond on andnud nii tööde esitajatele kui ka tööde vastu-
võtjatele kiiret ja kasutajasõbralikku tehnoloogilist tuge. Haridustehnoloog VALDEK 
PUTKEMAA tutvustab seda lähemalt.

Õ ppurite elektrooniliste tööde kontrollimi-
seks on loodud palju erinevaid vahendeid. 

URKUND on üks vähestest, millel on õnnestunud 
kanda kinnitada Eesti kõrgkoolides ja seda URKUNDi 
konsortsiumi toel. Viimane võimaldabki teha selle 
tasulise teenuse meie akadeemia inimestele kätte-
saadavaks tasuta.

URKUNDi kasutamine MOODLE’i keskkonnas on 
lihtne ja mugav: kõiki esitatud töid hallatakse ühes 
kohas ja raportite esitamine on valikuline. Õppejõud 
saab korraldada nii, et töid kontrollitakse MOODLE’is 
kohe tööde üleslaadimise juures ja kohe automaatselt 
koostatakse õppuritele ka plagiaadikontrolli raport. 

Õppejõul tuleb vaid luua vastav URKUNDi vastu-
võtja aadress eesnimi.perekonnanimi.eass@anaysis.
urkund.com ja jagada seda õppuritele MOODLE’i 
kaudu, mis võimaldab tagasiside organiseerimist 
tunduvalt paremaks muuta. 

URKUNDi keskkond võrdleb teksti mitme 
allikaga. Kontrollitav keel ja tööfaili formaat ei ole 
URKUNDi jaoks probleem. Ta võrdleb esitatud töid 
URKUNDi sisemise andmebaasiga. Lisaks võrdleb ta 

esitatud töid ka veebis oleva avaliku infoga ja avalike 
tööde repositooriumitega, näiteks keskkonnaga 
https://digiriiul.sisekaitse.ee. 

URKUND ei ole inimekspert, kes otsustab, kas 
esitatud töö on plagiaat või mitte. URKUND on lihtne 
tavaline automaat, kes võrdleb esitatut teiste alli-
katega ja toob välja kõik sarnased tekstiosad koos 
allikate loeteluga ning esitab lõpptulemuse URKUNDi 
sarnasusprotsendiga ja põhjaliku raportiga. Sarna-
sused ja töös olevad viitamised peab töö lõpphin-
daja üle vaatama ning vastavalt korrigeerima või 
kinnitama.

Paljud küsivad, miks mitte enam KRATT, miks 
nüüd URKUND. Lihtsalt URKUNDi teenust pakub 
Rootsi firma, kes seda keskkonda pidevalt täiustab ja 
kes pakub 24/7 tuge ehk teenus on lõppkasutajale 
mugav ja töökindel.

URKUNDiga on võimalik teha nii tööde eel- 
kui järelkontrolli. Mida paremini on organiseeritud 
eelkontroll, seda paremini on järgitud viitamise ja 
autorluse põhimõtted töödes ja seda vähem on 
probleeme järelkontrollis. 

Kuidas MOODLE’is käivitada 
URKUNDi kontrolli:
1. Sisene e-kursusele (1)
2. Ava ülesande juures „muuda“ sätted
3. Häälesta seal URKUND plagiaatluse plugin 

enne tööde esitamist (2)
4. Ava „kuva kõik esitatud tööd“ (3)

(3)(1)

(2)
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UUED TEGIJAD  
ÜLIÕPILASESINDUSES
Kevadel ametisse asunud uue üliõpilasesinduse üks eesmärkidest on olla kadetti-
dele nähtav ja kättesaadav. Selle jaoks astuti kevadel juba esimesi samme: loodi oma 
Facebooki leht, kus kajastatakse kõiki oma tegevusi, ning saadeti välja ka esimene 
tudengitele mõeldud infokiri. Ühtlasi arendatakse koostööd ka teiste kõrgkoolidega, 
et tudengielu veel põnevamaks teha. 

Tekst: Üliõpilasesindus

Ü liõpilasesinduse (ÜE) peamine eesmärk on 
lahendada kadettidega seotud küsimusi ja 

nõustada üliõpilasi parimal võimalikul viisil. ÜE 
on üks ühenduslüli kadettide ja töötajate vahel, 
tagades nende vahel sujuva suhtluse ja infova-
hetuse. Samuti korraldab ÜE üritusi, et muuta 
kadettide koolielu huvitavamaks ja meeldejääva-
maks. ÜE missioon on akadeemia üliõpilaste hari-
duslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste eden-
damine ning toimetuleku eest seismine. ÜE-sse 

saab kandideerida iga üliõpilane. Salajased vali-
mised toimuvad kevadel, kui iga kolledži kadetid 
valivad endale esindajad. Valitud kolledži esinda-
jatest moodustubki ÜE. Esinduse liikmed valivad 
omakorda ÜE juhatuse. Juhatus koosneb kolmest 
liikmest: esimees, aseesimees spordi- ja kultuu-
rivaldkonnas ning aseesimees turundus- ja 
kommunikatsioonivaldkonnas.

2018/2019. õppeaastal kuuluvad ÜE-sse järg-
mised liikmed.
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Finantskolledž, FS 160
Olles ÜE liige, saan anda oma 
panuse meie kõigi koolielu lahedamaks ja paremaks 
muutmisesse, korraldades vingeid üritusi ja leides 
üheskoos lahendusi koolielu murekohtadele. Olen 
osa võtnud paljudest kooliüritustest kui külaline, 
nüüd avaneb mul võimalus olla korraldaja rollis. Olen 
aktiivne ja loova mõtteviisiga, mis laseb mul kastist 
välja vaadata, mõelda suuremalt ja kaugemale. Just 
ÜE on see koht, kus saan neid omadusi rakendada ja 
end proovile panna.

HELENA KLAAS
Esinduse liige

Finantskolledž, FS 170
Minu jaoks ei ole koolis käimine kunagi tähendanud 
ainult õppimist, vaid see on võimalus ennast igakülg-
selt arendada. ÜE on hea uute kogemuste omanda-
miseks ning samuti suurepärane võimalus tutvuda 
aktiivsete kadettidega ja teiste sisejulgeoleku eriala-
dega. Selleks et kooliaeg oleks veelgi nauditavam, 
olen otsustanud anda sellesse oma panuse ning olen 
päris kindel, et sellise vahva koosseisuga suudame nii 
mõndagi korda saata. 

GRETE RÜÜTLI
Esinduse liige

Finantskolledž, FS-170
ÜE-sse kuulumine on minu jaoks üks järjekordne 
tegevusrohke väljakutse. Kuulun ÜE-sse, kuna 
olen huvitatud koolis toimuvast ning tahan anda 
oma panuse kooli ürituste ja sündmuste korralda-
misel. Tänu ÜE-le loodan saada palju teadmisi, uusi 
kogemusi ning kindlasti tutvusi. Ees on ootamas 
erilised sündmused, kuhu püüame kaasata võimali-
kult palju kadette ja ka õppejõude, et omavaheline 
suhtlus oleks veelgi sujuvam. 

ANASTASSIA DONETS
Esinduse liige

Finantskolledž, FS 160
Teise kursuse lõpusirgele jõudnuna 
on mul koolielust väga hea ülevaade ja pidevalt tekib 
uusi ideid, kuidas mingeid asju teha võiks. Lihtne on 
kõrvalseisjana kritiseerida, aga palju raskem on ise 
ühist vastutust võtta ja ära teha. Olen otsustanud 
ära kasutada oma parimaid oskusi ja kogemusi ja 
arendada koolielu ÜE juhina. Minu soov on tuua ÜE 
lähemale nii kadettidele kui ka töötajatele, kaasates 
võimalikult palju osapooli.

OLIVER KELLER 
ÜE esimees

Finantskolledž, FS 160
Kandideerisin spordi- ja kultuurivaldkonda kureeriva 
aseesimehe kohale, kuna mul on tekkinud pooleteise 
aasta jooksul ideid, kuidas koolis toimuvat paremini 
ja atraktiivsemalt korraldada. Sporditegemine ei pea 
olema ilmtingimata võitmise nimel tehtav tegevus. 
Usun, et meie kadettidele ja töötajatele pakuks palju 
rõõmu ka lihtsalt enese liigutamine ja uute alade 
proovimine. Minu eesmärk on tuua sport kõigile 
lähemale ja muuta sellega tegelemine meeldivaks 
ettevõtmiseks.

KARINA KORK
Aseesimees spordi- ja 
kultuurivaldkonnas

Finantskolledž, FS 160
Kandideerisin Sisekaitseakadeemia ÜE-sse ka 
teiseks aastaks, sest esimene aasta andis mulle häid 
kogemusi, teadmisi ja tutvusi ning soovin ennast ka 
uuel aastal proovile panna. Soovisin vastutada ÜE-s 
kommunikatsiooni ja turunduse eest, sest minu 
visioon on tuua ÜE tudengitele veel lähemale. ÜE 
täidab oma rolli ainult siis, kui tudengid teavad meist 
ja meie tegemistest. 

KARMEN SIPELGAS
Aseesimees turundus- ja 
kommunikatsioonivald-
konnas
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Justiitskolledž, KS 160
Kandideerisin ÜE-sse, sest ühe 
nominaalaja olen olnud lihtsalt tudeng ning nüüd 
tekkis huvi näha kadetielu teist poolt. Soovin aidata 
kaasa kooli ühisürituste korraldamisele ning saada 
uusi kogemusi. Kindlasti avastan endas uusi külgi 
ning saan rikkamaks uute tutvuste võrra.  Tahan anda 
oma panuse sellesse, et üha rohkem kadette võtaks 
osa kooli üritustest ning erinevate kolledžite kadetid 
lõimuksid omavahel. 

SIRET NIINEPUU
Esinduse liige

Justiitskolledž, KS 160
Otsustasin kandideerida ÜE-sse peamiselt uute koge-
muste pärast ning tahtsin end proovile panna. Soovin 
aidata kaasa kadettide omavahelisele suhtlusele nii 
kolledžisiseselt kui ka erinevate kolledžite vahel tänu 
ÜE korraldatavatele üritustele. Hindan kõrgelt juba 
praegu saadud ja tulevasi tutvusi ning kogemusi, 
mida ÜE-sse kuulumine mulle annab.

KETTER KÕRE
Esinduse liige

Justiitskolledž, KS 170
Tuleb teha asju, mis panevad silmad särama. Kirg 
põnevate väljakutsete vastu on see, mis on mind 
ajendanud kandideerima ÜE-sse. Täna ei pruugi 
enam toimida juba aastaid tehtud samad otsused. Ei 
saa leppida täbara olukorraga, eriti kui see puudutab 
olulisi teemasid ja meie inimesi. Akadeemiapere on 
kirev nagu kaleidoskoop. Usun, et peaksime märkama 
ja väärtustama häid hingi enda ümber.

EMMA KINNUNEN
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS 162
ÜE-sse kuulumine on suure pärane 
võimalus inimestega suhtlemiseks ja tutvuste loomi-
seks. Siin saan lasta oma mõtetel lendu minna ning 
jagada oma ideid kõigi teistega, et muuta kadeti elu 
SKA-s võimalikult kirjuks. Lisaks pakub ÜE imelist 
võimalust end arendada ja see on üks suurimaid 
põhjuseid, miks olen ÜE-s juba teist aastat järjest. 
Nagu ütles ka August Mälk: „Targalt mine, targemana 
tule!“

KRISTI MURULA
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS 172
Kandideerisin ÜE-sse, sest kuulusin õpilasesindusse 
nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Oma osalusega 
ÜE töös tahan teha ülikoolielu põnevaks ja huvita-
vaks. Akadeemias moodustame kõikide kolledžitega 
ühe suure perekonna. Meil on üks eesmärk – saavu-
tada turvalisus ja parem elu Eestis. Eesmärgi saavuta-
miseks peame parandama meie koolielu. Me oleme 
sarnaste huvidega noored tudengid, kes õpivad 
ja elavad koos. Peame üksteist rohkem hoidma ja 
rohkem suhtlema.

AGATA TARRASTE
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekolledž, PtS 172
Kandideerisin ÜE-sse, sest soovin koolielust võima-
likult palju osa võtta. Juba esimesest päevast alates 
sain aru, et Sisekaitseakadeemia on just see koht, 
kuhu tahaksin panustada kogu vaba aja ja energia. 
ÜE-s saan teostada enda ideid, osaleda üritustel ning 
neid ise korraldada, saan uusi tutvusi ning õppida 
juurde vajalikke oskusi tulevikuks. Samuti saan olla 
igati abiks ja toeks kadettidele. Lisaks tööalastele 
teadmistele saab ÜE-s arendada meeskonnatööd ja 
suhtlemisoskust. 

ELINA KANGAS
Esinduse liige
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VILISTLANE   
SISEKAITSEAKADEEMIA

Kolmas osa vilistlaskogu artiklisarjast, milles tutvustatakse Sisekaitseakadeemia 
tegusaid vilistlasi.

Eredaim mälestus
„Sümpaatne oli tollane õppeaja ja ajateenistuse 
ühildamine, st õppeaja lõpuks oli omandatud ka 
reservlipniku auaste; ja eks Kloogal toimunud lõpu-
laagris juhtus nii mõndagi.”

Õpiaja unistus
„Kas ma toona ise ka nii mõtlesin, aga karjäärimu-
delina toonitati õpingute ajal, et esimestest lendu-
dest kasvavad vanglate juhid. Nii on see ka minu 
puhul täna läinud.” 

Suurim õppetund tööl
Elu suurimaks õppetunniks karjääriredelil nimetab 
Hannes järgmist mõtet: tasa sõuad, kaugele jõuad. 
Alati on kelleltki ja millestki õppida! 

Hobid
Tervisesport, matkamine, reisimine ning nokitse-
mine suvekodus.

Elu moto
„Tark õpib teiste vigadest. Huvitun teiste lugude 
ärakuulamisest, sealt mõtteterade ja kogemuste 
väljasõelumisest ja asjakohaste järelduste tegemi-
sest. Iga kord ei õnnestu ka, ikka pead oma vitsad 
saama.” 

Eredaim mälestus
Eriti eredalt on meeles kõik see, mis on seotud 
nn noorteajaga alates augustist 1995 kuni terve 
esimese kursuse lõpuni: karmid (aga õiglased) 
jaoülemad/rühmaülemad, rividrill, Vabaduse 
väljakul vabariigi aastapäeva paraadil osalemine, 
õppused, (öö)häired, rivistused, öised tolmu-
rullide matmised Pirita liivamägedes. Kristian 
ütleb, et kui ta täna räägib kadettidele, et tema 
õpingute ajal (nn noorteajal) tuli akadeemia terri-
tooriumil mõnel juhul liikuda vaid joostes ja alati 
pidi sul olema ka paariline ning et lipuplats oli 
püha, kuhu niisama jalga tõsta polnud lubatud, 
siis seda ei usuta. Tema sõnul sellises koolis aga 

KRISTIAN JAANI

PPA Põhja prefektuuri 
prefekt

Kristian Jaani lõpetas Sisekait-
seakadeemia politseikolledži 
1999. aastal. Ta on politseikol-
ledži nõukogu liige.

Hannes Liivak

Tallinna Vangla direktor

Hannes Liivak lõpetas Sise-
kaitseakadeemia justiitskol-
ledži 1997. aastal. Ta on andnud 
akadeemias loenguid ja on justiits-
kolledži nõukogu liige. 

Foto:  
Sisekaitseaka-
deemia kogu

Foto:  
Annika Haas, PPA
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Eredaim mälestus
„Ajal, mil õppisin akadeemias, oli esimesel kursusel 
sõjaväeline kord, mis meile toona ei meeldinud. 
Kõik kolledžid olid segamini kolmes kompaniis ja 
see tekitas vastuseisu. Tegelikult lõi see aga märka-
matult võrgustiku, kus kõik kolledžid olid läbipõi-
munud. Väga paljud minu tänased sõbrad on ka 
väljaspool lõpetatud eriala. Võrgustamine ning 
ühtsuse tunnetus on see, mis akadeemiaga esime-
sena meenub.” Erkki meenutab esimesel kursusel 
ühiselamu kolmandalt korruselt voodilinadest köiega 
hüppesse minekut (sõjaväelise korra tõttu oli ühis-
elamu öösiti suletud ning päevnik valves) ja aasta 
hilisemale kursusele kuuetunnise „ristimise” korral-
damist, mis päädis Pirita jõe järsust kaldast ülesse 
ronimisega. See tekitas tema meelest tugevama 
ühtsuse tunde, kui oli paljudel varasematel või hilise-
matel kursustel.

Õpiaja unistus
Erkki unistus oli asuda tööle toonasesse Võru Polit-
seiprefektuuri. Kuna prefektuur polnud siduva 
lepingu tegemisest huvitatud, sai eesmärgiks 
pääseda tööle KAPO-sse. See eesmärk ka täitus.

Suurim õppetund tööl
Suurimateks õppetundideks karjääriredelil on olnud 
olukorrad, mil asjad on halvasti, sest siis on alati 
küsimus ka inimsuhetes. Erkki ütleb: „Ära karda 
oma eriarvamust avaldada, sest meil kõigil on erinev 
kogemus ning ühele elementaarne asi on teisele 
uudseks vaatenurgaks.”

Hobid
Ametiala väliselt meeldib Erkkile olla koos perega 
ja teha füüsilist tööd, näiteks ehitada maakividest 
müüri. 

Elu moto
„Võimatu võtab lihtsalt rohkem aega. Olen näinud, 
kuidas tihti kohkutakse tagasi kohe esimese takis-
tuse ilmnedes. Eestil ei ole Euroopas ega maailmas 
midagi häbeneda. Kuigi mõnikord kipuvad detailid 
strateegilisi eesmärke matma, ei tohi lasta neil 
suurt eesmärki hägustada. Me saame väga hästi 
hakkama.”  

just selline kord peabki olema. Kristian on kindel, 
et see on aidanud tema tolleaegsetel kursuse-
kaaslastel ka hiljem (töö)elus läbi lüüa. Suureks 
eeliseks peab ta tookordset õppekorraldust 
(1995), kui kõik erinevad kolledžid olid pikka aega 
koos – nii ühikas vabal ajal kui õppetöös. „Elasime 
sajakesi ühika koridoris range distsipliini all ja 
selline elukorraldus andis tõuke sidemeteks, mis 
ei kao kunagi.”

Õpiaja unistus
Kristiani unistus oli saada kriminaalpolitseinikuks. 
See tal ka õnnestus ning juba õpingute lõppfaasis 
1998. aastal asus ta tööle tollasesse Tallinna Polit-
seiprefektuuri lõuna politseiosakonna kriminaal-
talitusse. Eelnevalt oli ta olnud seal ka praktikal.  

Kristian on väga rahul sellega, et sai enne 
seda töötada Tallinna politseiprefektuuri Polit-
seipataljonis patrullis. Ta ütleb, et see oli kõva ja 

vajalik kogemus. Meeleldi oleks ta tahtnud kuri-
tegude uurimisega pead ragistada pikemaltki, aga 
tulid uued väljakutsed, oli pidev võimalus ennast 
proovile panna ja ta haaras nendest võimalustest 
ka kinni.

Suurim õppetund tööl
Kõikidest väljakutsetest tuleb kinni haarata ja 
alati anda endast parim, sest siis on põhjust ka 
rahuloluks. 

Hobid
Kristianile meeldib veeta aega oma perekonnaga ja 
ta teeb seda palju. Veel käib ta jahil ja kalal, kalas-
tamispisikuga on nakatatud kogu perekond. 

Elu moto
„Käitu teistega nii, nagu sa tahaksid, et sinuga 
käitutakse.” 

ERKKI KOORT 

Sisekaitseakadeemia sise-
julgeoleku instituudi juht

Erkki Koort lõpetas Sisekait-
seakadeemia politseikolledži 
1999. aastal. Foto: Sisekaitse-

akadeemia kogu
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SISEKAITSEAKADEEMIA

TAGASIVAATEPEEGLIS

8. INNOVATSIOONIPÄEV 

Arendusprorektor MAREK LINK pööras pilgu tagasivaatepeeglisse ja noppis 3. mail 
toimunud innovatsioonipäeva korraldajana üles olulisemad hetked, mis seekord ligi 
100 külalist köitsid.

T ehnoloogiamaailmas on läbi aja defineeritud 
palju erinevaid seaduspärasusi. Neist tänini 

peavad kindlalt paika kaks. Kummalisel kombel on 
need mõlemad sõnastatud ajavahemikul 1965–
1970. Esimene on nn Moore’i seadus, mis põhineb 
arvutiriistvara ajalool ning ütleb, et mikrokiibil 
olevate transistorite arv kahekordistub iga kahe 
aasta järel ehk teisisõnu on kõik arvutitega seonduv 
(eeskätt just jõudlus) eksponentsiaalselt kasvav. 
Praeguseks on selge, et see kasv on oodatust viien-
diku võrra kiirem.

Teise seaduspärasuse on sõnastanud Stanfordi 
ülikooli arvutiteaduste professor Roy Amara: me 
kipume tehnoloogia lühiajalist mõju ülehindama, 
aga pikaajalist mõju alahindama ehk teisisõnu, et 
asjad muutuvad tasahilju ja samm-sammult ning 
jõuavad siis lõpuks sellise tulemuseni, mida keegi 
poleks ealeski osanud ette näha.

Nii on see näiteks juhtunud internetiga, perso-
naalarvutitega, sotsiaalmeediaga ja tulevikus 
juhtub kindlasti ka tehisintellekti, robootika või 
näiteks nanotehnoloogiaga. Siin ongi sisuliselt kaks 

Innovatsioonipäeva avasid drooni-matkaringis osalevad Pelgulinna gümnaasiumi 6. klassi õpilased
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võimalust: lasta kõigel sellel voolata ja evolutsioo-
nialaselt kasvada, jäädes ise kõrvaltvaatajaks, või 
püüda ajaga kaasas käia, tunda uudishimu, uurida, 
proovida, katsetada, mõista, tähendust anda ja 
mõtestada.

Innovatsioonipäev on valinud selle teise tee ja 
ei ole vahet, kas erialakallak sinu diplomil oli reaal-, 
humanitaar- või sotsiaalteadustest, õpid sa akadee-
mias päästjaks, politseinikuks, maksuametnikuks 
või vangivalvuriks, tehnoloogia avaldab mõju kõiki-
dele erialavaldkondadele.

Droonide tants

Seekordse innovatsioonipäeva avasid Pelgu-
linna gümnaasiumi 6. klassi õpilased, kes osalevad 
drooni-matkaringis ja kes õpetaja juhendamisel 
olid suutelised demonstreerima droonide koos-
talitusvõimet. Kõik, kes nende seadmetega kokku 
on puutunud, teavad, et see ei ole sugugi lihtne 
ülesanne panna nn lendavad robotid õhus sünk-
roonis tantsima.

Küsisin ühelt noorelt poisilt, et kas ta teab, 
kuhu ta sattunud on, mis kool see on ja kes siin 
õpivad. Vastus oli eeskujulik ja päädis publiku ovat-
sioonidega. Uus põlvkond õpib matemaatikat, 
füüsikat, keemiat ja geograafiat teistmoodi, läbi 
leiutamise – miks ka mitte?

Rakendusuuringute tutvustamine

Innovatsioon ei ole ainult tehnoloogiline, kuid vaiel-
damatult on iga innovatsiooniprotsessi lahuta-
matu osa ka uuring – selleks, et midagi täiustada või 
arendada, on esmalt vaja nähtust mõista kõikides 
tema elementides. Osalt on ka ürituse eesmärk tuua 
osalejateni osake Sisekaitseakadeemia rakendus-
uuringutest, mille tulemused väärivad kindlasti 
laiemalt tutvustamist.

Näiteks keskendus üks uuring ametnike füüsi-
lisele võimekusele ja selle testimisele ehk uuris, 
kuidas ja milliste parameetritega tuleks arves-
tada, veendumaks ametnike tervises ja võime-
kuses füüsilist pingutust nõudvate tööülesannete 
täitmisel. Teemat vahendasid Epp Jalakas (SKA) 

Uhiuus õppepiir kätkeb endas rohkelt võimalusi

Epp Jalakas ja Jarek Mäestu oma rakendusuuringut 
tutvustamas, keskel moderaatori rollis Marek Link
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ja Jarek Mäestu (TÜ). Ettekandele eelnes sisseju-
hatav harjutus, kus omavahel võtsid mõõtu üks 
päästekolledži ning üks politsei- ja piirivalvekolledži 
kadett, kes demonstreerisid, kas ja kuidas mõjutab 
ligi 20 kg lisavarustust vaimseid võimeid. Mõlemad 
kadetid olid ülesannete kõrgusel ja üldise kodurahu 
huvides kuulutasime välja viigi.

Õppepiiri võimalused

Päeva kulminatsioon oli kindlasti 320-meetrise õppe-
piiri avamine SKA Maarjamäe õppelinnakus, kus 
on olemas kõik elemendid, mida on vaja, et õppida 
patrullimist, jälgede avastamist, tegevusi salakauba 
või drooni avastamisel ning erinevatel tasemetel 
juhtimist. Pikemas perspektiivis on ka ootus, et 
õppepiir võimaldaks katsetada ja testida uusi tehno-
loogilisi lahendusi.

Uusi võimalusi tutvustas läbiviidud demonst-
ratsioonharjutus, kus legendi järgi lendas Venemaa 
poolt Eestisse salakaupa vedav droon. Demonstrat-
siooni käigus pidas piiripatrull kinni isiku, kes soovis 
droonilt alla visatud salakauba ära võtta. Piiripat-
rullis osalesid SKA kutseõppe kadetid ning Saatse 
kordoni koerajuht teenistuskoeraga.

Lõpetuseks näidati, kuidas on võimalik droon 
kahjutuks teha ning see spetsiaalseid vahendeid 
kasutades alla tuua – tõsi, seda viimast küll imitee-
riti, kuna seadustes on selle nn relva kasutamiseks 
terve rida piiranguid. Tubli töö tegid ära droon.ee 
meeskonna liikmed, kes harjutuse ette valmistasid 

ja läbi viisid. Aitäh ka õppepiiri ehitajale ASile Eveko 
ja SKA haldusmeeskonnale, kes seisid hea selle 
eest, et piiririba valmiks.

Ettekanded geoinformaatikast ja 
virtuaalmaailma võimalustest

Päev jätkus droonide temaatikal ehk täpsemalt 
on lõppemas SKA esimene geoinformaatikapro-
jekt „GeoSKA“. Vaiko Mäe ja Andres Mumma andsid 
ülevaate, kuhu ja milleni projekti käigus jõuti ning 
kuhu ja kui kõrgele peaksime oma lennuka initsia-
tiiviga edasi pürgima. Oleme Eestis alles avastamas 
selle tehnoloogia potentsiaali ning SKA võiks siin olla 
kindlasti üks eestvedaja.

Päeva lõpetas Vincent Dontaine Prantsuse ette-
võttest ManzaLab. Ettevõte kasutab väga oskusli-
kult nn klassikalise pedagoogika algtõdesid kombi-
neerituna moodsa virtuaalmängude tehnoloo-
giaga, näiteks probleemi- ja kontekstipõhisust, 
õppija varasema kogemuse toetamist, õppimist 
läbi kogemise, meelte ja aistingute tasakaalustatud 
stimuleerimist ning mis peamine – sobiva emot-
siooni tekitamist. Esitluse lõpul viisime läbi digi-
turbeduelli virtuaalmaailmas, millest kujunes Eesti 
ja Soome maavõistlus.

Kokkuvõtteks

Tulles tagasi alguses esitatud kahele seaduspärasu-
sele, võiks kokkuvõtvalt lisada, et kõik me ümber on 
pidevas muutumises ja vahest isegi kiiremini, kui me 
seda endile tunnistada julgeme.

Innovatsioonipäeva vahetut tulemust ei ole 
mõtet ülehinnata, ürituse mõju on pikemaaja-
lisem ja toimib samm-sammult, mis peaks ära 
hoidma selle, et tehnoloogia ja innovatsiooni mõju 
ei alahinnataks kaugemale vaadates, eriti erialadel, 
mis ühiskonna jaoks on määrava tähtsusega.

Siin on akadeemial oma kindel roll ja missioon 
täita, sest on ju kooli ülesanne olnud läbi aegade 
valguse toomine sinna, kus valitseb pimedus. 
Kogu korraldusmeeskonna nimel tänan veel kõiki, 
kes aitasid sellele suurele ettevõtmisele kaasa! 
Kohtume juba järgmisel aastal 9. innovatsiooni-
päeval! 

Demonstratsioonil näitas oma oskusi ka teenistus-
koer
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LAULUHARRASTUSEST 
SISEKAITSEAKADEEMIAS 
Kohe algusest peale oli Sisekaitseakadeemia eesmärkides rõhutatud 
kultuuri lembust, mille jaoks olid õppekavas õppeainetena kultuurilugu – sh 
muusika- ja kunstiajalugu –, eetika ja peotants. Huviringide hulka kuulusid 
enesestmõistetavalt ka laulukoorid. Ülevaate annab aastaid meeskoorides laulnud 
akadeemia tööveteran VALDUR TALTS.

E simesena asutati 1993. a talvel meeskoor 
ja seejärel loodi neidude kaasamiseks ja 

noortele rohkem sobiva profiiliga levimuusikakoor. 
Mitmedki kadetid laulsid mõlemas kooris ning 
akadeemia 1. aastapäeva peol 15. aprillil 1993 
Glehni lossis esinesid mõlemad. Edaspidi tegutses 
levimuusikakoor segakoori nime all.

1993. a mais võeti akadeemia meeskoor 
Eesti Meestelaulu Seltsi liikmeks ning 5. juunil 
osales koor seltsi taastamise 5. aastapäeva puhul 
XVI meeskooride laulupäeval Rakveres. Aastal 
1994 osales akadeemia meeskoor vastvalminud 

Tähtvere laululaval ja kohe seejärel Tallinnas XXII 
üldlaulupeol. Korraldati ka laululaagreid.

1990. aastate keskel meeskoor kadus, 1997. a 
aprillis ballil Mustpeade majas astus üles juba vaid 
segakoor ja sedagi kaasates koori vilistlasi. Osaleti 
1999. ja 2004. aasta üldlaulupidudel ning neli korda 
Balti üliõpilaste laulu- ja tantsupeol Gaudeamus: 
1995 Tartus, 1999 Vilniuses, 2004 Riias ja 2006 
Tartus. Segakoor osales ka Türil peetud laulukon-
kursil „Kevadlaul 2002”. Liikmete vähesuse tõttu tuli 
seal osaleda kammerkooride kategoorias, kus jäädi 
4. kohale, kuid saadi tubliduse eest eripreemia. 

MEESKOORIST NAISANSAMBLINI: 

Aastaks 2002 kahanenud segakoor. Noormehed on 
pea kõik vilistlased: vasakult Kalmer Krimses,  
Caius Pärtel, Jüri Serman, Matis Sikk, Olev Org ja 
Tarmo Pärn. Jüri Sermani erakogu

Levimuusika koor akadeemia 1. aastapäeva ballil 
Glehni lossis. Paremal dirigent Tõnu Kuljus.  
Aivar Toomi erakogu
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Dirigent Tõnu Kuljus

Tõnu Kuljus oli konservatooriumiharidusega muusi-
kaõpetaja. Ta töötas pikemalt Eesti Õpetajate Mees-
koori dirigendina, hiljem oli sama koori pea dirigent. 
Akadeemia teenistuses oli T. Kuljus 1993–2008. 
Lisaks õpetamisele ja kooride juhatamisele oli tema 
ülesanne ka kõikidel esmakursuslaste tutvumispäe-
vadel vabariigi hümni laulmise viimistlemine ning 
üliõpilashümni „Gaudeamus” õpetamine. Seal-
juures olid talle esmatähtsad viis ja eriti ladina keele 

õige hääldus. Ta on öelnud: „Piisab, kui üks inimene 
hääldab ühte sõna valesti, ja ongi laul untsus!”

Esimeste kooride  
akadeemiasisestest tegemistest

Sellest saame pildi akadeemia ajalehe Verbis Aut 
Re (VaR) numbreid lehitsedes. 1994. a emade-
päeva aktusel laulis segakoor seitse laulu, esineti 
lahtiste uste päevadel ning akadeemia aasta-
päeva ballidel nii aprillis kui oktoobris. 1996. aasta 
juunis Sakala keskuses toimunud I lennu lõpuak-
tusel aitas koor lõpetanutel laulda vabariigi hümni ja 
„Gaudeamust”.

Aastail 1992–1998 peeti akadeemia jõulu-
jumalateenistusi Toomkirikus. Tudengid viidi bussi-
dega Toompeale ning pärast teenistust said nad 
kirikust otse jõuluvaheajale. 1993–1995 esinesid 
jõulujumalateenistusel nii akadeemia mees- kui ka 
segakoor, aga 1996–1998 juba ainult segakoor. 

23. veebruaril 1999 korraldas rektor Heiki Loot 
vabariigi aastapäeva puhul akadeemia sööklas 
töötajate ja üliõpilaste ühise lõunasöögi, kus esines 
koor. 14. detsembril 2000 peeti sööklas peoõhtu, 
mille korraldajad palusid järgida pärastsõja-aastate 

Segakoor Vilniuses XIII Gaudeamusel. Ees valgetes särkides Valdur Talts ja Tõnu Kuljus.  
Kalmer Krimsese erakogu

Meeskoor raamatukogus harjutamas aprillis 1994. 
Aivar Toomi erakogu
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riietumisstiili ning peole olid oodatud „daamid ja 
džentelmenid”. Põhiesineja oli koor, kelle eeskava 
lõppes VaR sõnul „lustaka operetiviiside popurriiga 
koos lõbusust lisava liikumisega”. 

VaR nr 10/2002 kutsus üliõpilasi osa võtma 
akadeemias loodud vaba aja veetmise võimalus-
test. Samas nenditi, et paraku on osalejate arv 
viimastel aastatel järjest vähenenud – „eriti hull on 
olukord laulukooris ja tantsutrennis”. Huvi ärata-
miseks esinesid lauljad ja tantsurühm 31. oktoobril 
õppehoone fuajees peetud koolipeol „Eesti staarid”. 
VaR nr 3/2005: „Viimastel aastatel korraldas ÜE 
akadeemia segakoori eestvedamisel B-hoones 
isamaaliste lauludega öölaulupidu(sid), samuti 
jõululaulupidu(sid). Seda võimaldas asjaolu, et sega-
kooris oli dirigendi andmetel 19 lauljat.” 

Kooride hääbumine

Vahepealne aeg kulus muretsemiseks väheste 
lauluhuviliste pärast. Akadeemia 15. aastapäeva 
ballil 2007 Glehni lossis veel esines „meie väike, 

aga tubli koor”, kuid 12. lennu lõpuaktusele Sakala 
keskuses seda enam ei jätkunud. Koorijuhi üles-
kutsed kadettidele laulurõõmu pakkuda ei suutnud 
enam vilja kanda. Samas oli õppekavades järsult 
suurenenud praktikal viibimise osakaal, mis kuidagi 
ei tulnud kasuks koorilaulu viljelemisele. VaRi 
viimane info T. Kuljuse tegemistest on, et „EV 90. 
aastapäeva aktusel Murastes laulis SKA kammer-
koor kahes jaos (alguses ja lõpetuseks)”. Sellega 
hääbus piisavalt värvikas akadeemia algaastate 
laulukooride tegevus.

Mida arvata? Pärast kaitsekolledži akadee-
miast väljaviimist kadus struktuuriüksusena ka sõja-
väestatud kodukorraga õppepataljon. Üks koori-
tööst osavõtmise stiimul noormeestele oligi õppe-
pataljoniga seotud tegemistest (mitmesugused 
töö- ja köögitoimkonnad, valvekorrad kahes pääslas 
ja territooriumil patrullimine) vabastamine. Päris 
kindlasti oli kooritööst osavõttu soodustavaks 
teguriks, ja eriti neidudele, asjaolu, et koorijuht 
luges kõikidele rühmadele kultuuriloo kursust. Pole 
raske ette kujutada kooris laulmise ja selle valik aine 
punkti saamise vahelist seost! 

Segakoor Riias XIV Gaudeamusel. Vasakul rektor Peeter Järvelaid. Kalmer Krimsese erakogu
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Paikuse segakoor

Pärast Paikuse politseikooli liitmist politseikolled-
žiga laulis seal Eesti Politsei 86. aastapäeva tähis-
tamise kadetipeol akadeemia segakoor, kus VaR 
nr 11/2004 andmetel juba „tegid kaasa mitmed 
Politseikooli kadetid ja üks õpetaja”. 

2005. a juunis on T. Kuljus öelnud Paikuse 
lisakoori liikmete arvuks 24. Proovid toimusid 
kord nädalas ja lisaks Tallinnast sõitvale dirigen-
dile palgati teinegi dirigent Pärnu Mihkel Lüdigi 
nimelise meeskoori dirigendi Evelin Mei näol. 
Paraku sai ka Paikuse segakoorile saatuslikuks 
pikkadel praktikatel käimist eeldav õppekava 
– õpitud laulud olid kolme kuu möödumisel 
suuresti ununenud! Uuesti otsast alustami-
seks puudus laiem huvi, kuid osa koori liikme-
test osales veel akadeemia segakoori koosseisus 
XV Gaudeamusel Tartus 2006. a, misjärel Paikusel 
koori tegevus soikus.

Akadeemia uus segakoor

2006.–2007. aasta paiku kutsuti Muraste piirival-
vekooli naisansamblit juhatama Türnpu-meeskoori 
dirigent Tõnu Kangron. Viimase sõnul kogunes 
umbes paarkümmend lauluhuvilist, kelle seast 
moodustati tosinasuurune ansambel. Esineti oma 
kooli tähtpäevadel 2–3 lauluga ja pärast piirivalve-
kooli liitmist Sisekaitseakadeemia politseikolled-
žiga kutsuti Tõnu Kangron looma Kase tn õppe-
kompleksi uut segakoori. Dirigendi kutsel tuli 
kokku hulk daame ja tosinajagu meeshääli, nende 
seas Ulvi Lahe, Sirje Kullerkupp, Annika Talmar, 
Aivo Viilol, Ramon Loik, Tõnis Elling, Rein Vaher 
ja Valdur Talts. Hiljem liitusid veel mitmed, Sirli 
Hamer, Kaisa Kägu (Ellandi) ja Kairi Pruul.

Laulude valiku tingisid esinemised eesseis-
vatel tähtpäevadel. Pärast mõnekuulist harju-
tamist laulis segakoor akadeemia jõulu-
peol Harku kultuurikeskuses kauneid jõulu-
laule, isamaaliste lauludega esineti vaba-
riigi 91. aastapäeva aktusel Siimu juures ning 
akadeemia aastapäeva ballil Viimsi peomajas. 
Ballile kohaselt oli dirigent muuhulgas valmis-
tanud meeskoosseisule ette põimiku opereti-
lauludest ning laenutati Türnpu-koori meestelt 

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
nos habebit humus!

Vivat academia,
vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Vivat et respublica
et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit!

Olgem rõõmsad
kuni oleme noored!
Pärast rõõmsat noorusaega,
pärast rusuvat vanadust
pärib meid muld!

Elagu ülikool,
elagu õppejõud!
Elagu (iga) üliõpilaspere liige,
elagu (kõik) akadeemia liikmed,
õitsegu nad igavesti!

Elagu (meie) vabariik
ja (need), kes seda juhivad!
Elagu meie linn,
metseenide heldus,
kes meid siin kaitsevad!

Gaudeamus

Eesti politsei 87. aastapäeval juhatab Paikuse segakoori 
Evelin Mei. Kalmer Krimsese erakogu

Akadeemia 15. aastapäeva ballil Viimsi peokeskuses laulis 
koori meeskoosseis popurriid operetiviisidest.  
SKA fotokogu



AJALUGU 4544 VERBIS AUT RE 2/2018

mustad kõvakübarad ning valged pikad sallid ja 
valged kindad. 

Samas jätkas Tõnu Kangron uute sisseastuja-
tega tutvumispäevadel vabariigi hümni esitamise 
viimistlemist ja „Gaudeamuse” õpetamist. Kuna 
naislauljaid koori jaoks ei jätkunud, kaasati üliõpi-
lasi, s.h ka Muraste ansamblist. 

Naisansambel

Kümnendi vahetuse paiku hakkasid segakoori tege-
vuses ilmnema probleemid just meeslauljate kohal-
käimisega ja edaspidi saabki rääkida ainult naisan-
samblist, mis esines põhiliselt akadeemia-siseste 
tähtpäevade aktustel. Näiteks vabariigi aastapäeva 
aktusel 2012 oli Siimu juures rivis 11 daami/neidu 
akadeemia naisansambli nime all. Enda sõnul loobus 
dirigent Tõnu Kangron ansambli juhatamisest, 
tundes, et „tema pakutav repertuaar ei lähe peale 
ja kaasaegsete popplaulude ettevalmistamiseks ei 
olnud ta valmis”. 

Uueks dirigendiks sai Maarja Helstein (2012–
2013). Koori kõlavärvi mitmekesistamiseks kutsusid 
neiud harjutustele enda meestuttavaid, neist 
mitmed olid politsei- ja päästekolledži noormehed. 

Osa repertuaari esitati viiuli(te) saatel ja nii esineski 
2013 veebruaris vabariigi aastapäeval ja 18. lennu 
aktusel Siimu juures segaansambel.

Endiselt olid tudengid pikemalt majast ära 
praktikatel ja töötajad ei ilmutanud aktiivset huvi 
laulukollektiivi tööst osa võtta. Siiski märgib VaR 
nr 2/2014, et vabariigi aastapäeva aktusel esitas 
isamaalisi laule naisansambel juba Teele Utti juha-
tusel (juhatas 2013–2016). Traditsiooniliselt lauldi 
kõikidel A-hoones Siimu juures toimunud lõpuak-
tustel ja esineti akadeemia 22. aastapäeva ballil 
Mustpeade majas. Ansambel osales „kammernais-
koorina” 2014. a üldlaulupeol ja 2015. aastal Uno 
Naissoo laulude konkursil. Nende töövõiduks on 
ka osalemine Rakvere punklaulupäeval! 

Rõõmuga tänan neid, kes aitasid mul mälu värsken-
dada ja lisasid uusi nüansse! Olge tänatud Indrek 
Agar, Sirli Hamer, Tiina Kopli, Kalmer Krimses, Olav 
Org, Kairi Pruul, Ene Puhm, Jüri Serman, Matis Sikk ja 
Aivar Toom! 

Akadeemia kooridest ja osalejate meenutusi, 
akadeemias muusikaga tegelemisest laiemalt ning 
üliõpilaste laulupidude sarjast „Gaudeamus” loe 
pikemalt siit: www.sisekaitse.ee/kirjastus

Naisansambel akadeemia 22. aastapäeva ballil Tallinna laululava all. Vasakult Annika Talmar, Sirli Hamer, Kaisa 
Kägu, Kristiina Malm ja Kairi Pruul. Kairi Pruuli erakogu
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EILE, TÄNA, HOMME
Sisekaitseakadeemia ajalooline õppekompleks ehitati 1980. aastatel. Sama kaua 
on olemas olnud ka raamatukogu, mille iseloomulikud puitdetailid, parkett ja avar 
ruum on tänaseni säilinud. Musta raamiga massiivne klaasuks andis kõigile teada, 
et siin asub raamatukogu. Lähemalt kirjutavad raamatukogu juhataja RAILE REIGO ja 
raamatukogu hoidja ARLEE KAUGEMAA.

SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGU 

N apilt üle 10 aasta hiljem, 1992. aastal, 
alustas samades ruumides tööd Eesti Sise-

kaitse Akadeemia raamatukogu. Vastupidiselt 
ülejäänud õppehoone rüüstamisest räsitud välja-
nägemisele oli raamatukogu väga heas korras. Vaja 
oli ainult seintele natuke värvi. Siiski tekitas muret 
kummaline ventilatsioon, mis puhus talvel külma 
ja suvel sooja õhku. 

Riiulid olid peaaegu täies mahus täis nõuko-
gudeaegset poliitilist ja ideoloogilist kirjandust. 
Uhketes köidetes Lenini, Marxi ja Engelsi teosed 
täitsid kõiki riiuleid, neid ei soovinud kaasa võtta 
isegi lahkuvad väeosad. Neist tuli aga vabaneda 
ning riiulid jäid pärast seda päris tühjaks.

Loodus aga tühja kohta ei salli, nii täitusidki 
riiulid kiiresti keeleõppematerjalidega ning eesti 
ja välismaa klassikute üllitistega. Suur osa kirjan-
dusest saadi annetustena nii eraisikutelt kui ka 
asutustelt Eestist ja välismaalt. Näiteks annetasid 
raamatuid Kriminalistika labor ja Tartu politseipre-
fektuuri õppekeskus, aga samuti akadeemia enda 
töötajad.

Raamatukogu esimene direktor 
Sigrid Mandre meenutab:

Mind kutsus tööle tollane rektor professor Raska. 
Pikka juttu minuga polnud, ta ütles ainult, et 
siin on sulle raamatukogu, võta ja hakka tegut-
sema. Ideoloogiline kirjandus tuli kõik riiulitest 
kastidesse panna ja keldrisse viia. Osa nendest 
viisime Hoiuraamatukokku, osa vanapaberisse. 
Selleks tuli raamatutel kaaned ümbert ära rebida 
ja eraldi ladustada. Suurema osa venekeelse-
test materjalidest viisid aga akadeemia õppejõud 
endale koju.

Riiulid olid tühjad, tuli hakata neid täitma. 
Kõigepealt ostsime õiguse- ja keeleõppema-
terjale, sealt edasi hakkasime tellima eriala-
ajakirju. Korraldus oli, et lisaks erialakirjandu-
sele tuleb soetada ka ilukirjandust, mida ühisela-
mutes elavad noored lugeda saaksid. Esimene 
raamat, mille arvele võtsin, oli Juta Veimeri õpik 
„Eetikast”. 
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Raamatukogu täitus tasapisi erialakirjandu-
sega, tööl olid pädevad ja sõbralikud raamatu-
koguhoidjad, kellele noored kadetid vahel õhtuti 
oma südant puistamas käisid. Kirjandus ise oli 
aga teiselpool kinnist laenutusletti, sinna juba iga 
soovija minna ei tohtinud. Raamatukoguhoidja oli 
kui vahemees soovijate ja soovitu vahel. 

Raamatukogu avaneb

Uue sajandi algusaastatel oli üsna selge, et ka 
raamatukogu vajab kaasajastamist. Metallist riiulid 
olid lääpas, põrand lagunes niiskusest ja teise 
korruse rõdu oli ajale jalgu jäänud. Plaan oli suur ja 
asjaosalised elevil, kuid paraku jäi plaan katki.

Järgmine võimalus avanes alles 2007. aastal. 
Esimese hooga vahetati välja kõik kõledad metal-
list riiulid uute heledate ja puidust riiulite vastu, 
samuti oli vaja uusi kappe, kuhu paigutada eriala-
ajakirjad. Riiulite vahetamise käigus korrastati ka 
kõikide raamatute asukohti ja see andis lootust 
avatud raamatukogu tekkeks. 

Aasta hiljem lõhuti kinnine laenutuslett ja 
kõik soovijad said ise raamatuid riiulist otsima 
minna. Siis kadusid laenutuse järjekorrad ja 
raamatukoguhoidja sai olla kasutajale pigem 
nõustaja kui raamatu kätte tooja. See oli hetk, 
kus lugejad avastasid, et lisaks kohustuslikule 
kirjandusele on raamatukogus veel palju põnevat 
ja kasulikku. Näiteks palju mugavaid nurgatagu-
seid, kus õppida või sõpradega aega veeta. 

Teisele poole laenutusletti lugejaid ei lubatud

Avatud raamatukogu kutsub avastama
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Loodi LOGOSe nurgake, mille eesmärk oli, et 
seda saaks kasutada ka teistel eesmärkidel kui 
õppimine, näiteks loengute või nõupidamiste 
jaoks. Selline mitmeti kasutatav „ruum” paigutati 
riiulite taha peitu, et oleks ka veidi privaatsust.  

Suur vahetus

Raamatukogu muutus iga aastaga ja aina rohkem 
kasutajate mugavust arvestades. Kui esmapilgul oli 
raamatukogu lõpuks terviklik, siis tegelikult oli veel 
üks asi, mis vajas vahetust – suur ja massiivne must 
raamatukogu uks. See oli näinud palju aegu, ta oli 
ju sinna paigaldatud juba Ehitusvägede Kõrgema 
Poliitilise Sõjakooli raamatukogu ehitamisel. Kui 

palju saladusi ta endas hoidis, ei suuda keegi ette 
kujutada! Viimased kolm aastat on ehtinud raama-
tukogu uus uks ning teinud seda väga väärikalt. 

Akadeemia süda

Raamatukogu on suur, avar, valge ja mis peamine 
– kooli süda. Siin on toimunud peaaegu kõik 
suuremad ja tähtsamad üritused õppurite vastu-
võtust või kirjanikega kohtumistest kuni pressikon-
verentside või rektorite debattideni. Kõik akadee-
miasse tulnud külalised leiavad tee raamatukokku ja 
kiidavad selle sooja ja sõbralikku õhkkonda. 

Tuleviku salaplaan

Uuest Sisekaitseakadeemia raamatukogust on veel 
vara rääkida, sest praegu ei tea veel keegi, milline ta 
välja nägema hakkab. Teame, kui palju ruumi seal 
on, palju riiuleid saame sinna panna ja kuhu lähevad 
kabinetid, aga tervikpilt tekib alles siis, kui mööbel 
on sees ja riiulid raamatuid täis. Raamatukogu 
hakkab olema kahel korrusel, esimesel raamatud 
ja ajakirjad ning teisel arvutid ja individuaalõppe 
ruumid. Salaplaan on luua trepi alla väike, muust 
raamatukogust täielikult eraldatud ruum. Sinna 
tooksime padjad, kott-toolid ning aknad kataksime 
tumedate kardinate või sobiva materjaliga, et seal 
saaks vajadusel pikutada. Sellest saaks väike pelgu-
paik muu maailma eest ja eks seda on meil kõigil 
ühel hetkel vaja. 

Logos sobib puhkamiseks, rühmatööks või 
koosolekuks

Vana uks oli teenistuses 35 aastat Urmas Nemvalts raamatukogus külas emakeele-
päeval 2017. a



GALERII 4949 KIRJASTUS

Mööda köit üle jõe ronimine osutus 
nii mõnelegi päris korralikuks 
katsumuseks

Aastapäevaretk 16.–18. mai 2018

Fotod: Andreas Preisfreund • Loe lisa lk 28

Retke teisel päeval tõi vesi mõnusat kosutust

Meeskonnad läbisid 
keskmiselt 92–95 kilomeetrit

Kõige olulisem oli enda jalgade 
eest hoolt kanda

Võistluse võitis päästekolledži Väike-Maarja 
meeskond koosseisus Mait Leemet, Kaimo 
Hanni, Andreas Vassel, Andras Glencser ja 
Kalmer Kallasväli

Läbida tuli 11 kontrollpunkti

Aastapäevaretke rasket 
teekonda alustas kokku 
13 võistkonda 

Mait Leemet võitjate 
meeskonnast ei vandunud alla 
ühelegi katsumusele
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Ka Sina võiksid olla üks neist, kes 
annab panuse Eesti laiapõhjalisse 
riigikaitsesse. 

Dokumentide vastuvõtt 19.-29. 
juuni 2017

Julgem 
tulevik
Magistriõpe

Dokumentide vastuvõtt 
18.–28. juuni 2018


