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See õpik on mõeldud neile, kes on 
kunagi õppinud vene keelt, kuid on 
unustanud, ja kellel on vaja oma 
olemasolevaid passiivseid teadmisi 
värskendada ja süstematiseerida.

Selles käsiraamatus uuritakse kõige 
olulisemaid pädevusi kurjategija 
taastusravis: suhtlemisoskust, 
probleemide lahendamise, motivee-
rivate intervjuude ja kognitiivsete 
ümberkorralduste tegemise oskusi. 
Iga oskust vaadeldakse nii teoreeti-
lisest kui praktilisest vaatenurgast. 
Seda tehakse erinevate harjutuste, 
refleksioonipunktide, harjutamis-
nõuannete ja küsimustike abil. 
Lugejale antakse ka lugemis- või 
videote vaatamise soovitusi.  Oluline 
lugemine kõigile, kes puutuvad kokku 
kurjategijate rehabilitatsiooniga.

Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskes-
kuse analüütikud korraldasid ulatusliku 
uuringu, mis käsitles Eestis elavate vene 
keelt kõnelevate noorte arvamusi ja 
hoiakuid. Peamine põhjus, miks uuring 
keskendus Eesti venekeelsetele noortele, 
on selle rühma suurem vastuvõtlikkus 
vaenuliku teabe mõjule ja nende võimalik 
ärakasutamine välise mõju avaldamiseks. 
Uuring hõlmas laia valikut teemasid: 
noorte väärtushinnangud ja mõjutajad, 
meediatarbimine, geopoliitika ja 
tänapäeva konfliktid jpm. 

ДАВАЙ! VENE KEELE ÕPIK TAASALUSTAJATELE (B1-B2)
Inga Mangus
Euroopa Keelte Kool, 2020
  

CORE CORRECTIONAL SKILLS: THE TRAINING KIT 
Ioan Durnescu
Ars Docendi, 2020

Kommentaaride koostamisel on 
kasutatud õigusaktide tekste 
ning muud ametlikku infot (nt 
ametiasutuste veebilehtedel 
avaldatud materjalid) seisuga 1. 
oktoober 2020. Iga kommentaari 
lõpus on eraldi peatükina välja 
toodud 2020. aastal või hiljem 
jõustuvad muudatused ning 
teadaolev info praegu ettevalmis-
tamisel või menetluses olevate 
seadusemuudatuste kohta.

EESTI MAKSUSEADUSTE KOMMENTAARID 2020
Lasse Lehis
Casus Tax Services, 2020

EESTIVENE NOORTE MAAILMAVAATE PÕHIJOONED  
Dmitri Teperik, Grigori Senkiv
Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus, 2019

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

UUDISKIRJANDUS SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

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

Raamatust leiate nii tõsisemat kui 
lõbusamat lugemist koeraga seotud 
kohtuasjadest, riigiteenistusest, 
maksupoliitikast, haigustest ja paljust 
muust. Tähtis koht on raamatus 
fotodel, millel on lisaks inimesele 
jäädvustatud ka koera.

Abimaterjali eesmärk on suurendada 
teadlikkust tööalasest ärakasutamisest 
ja inimkaubandusest ning pakkuda 
konkreetseid juhiseid nende nähtuste 
tuvastamiseks ja uurimiseks. Materjal 
tugineb suuresti Soome politsei ja 
tööinspektsiooni kogemustele, sest 
võrreldes teiste Euroopa riikidega 
jõuavad Soomes avastatud inimkau-
banduste juhtumid oluliselt sagedamini 
sunniviisilise töö eesmärgil toime 
pandud inimkaubanduses süüdimõist-
miseni.
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Margus Lääne 
Tammerraamat, 2020

TÖÖALASE ÄRAKASUTAMISE EESMÄRGIL TOIMUVA 
INIMKAUBANDUSE AVASTAMINE
Pekka Ylinen, Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Natalia 
Olius, Katja-Pia Jenu  HEUNI, 2020
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JuHTKIRI
Peagi saab aasta sellest, kui pidime pandeemia 
tõttu sulgema kõik oma õppeasutused ja kogu 
oma tegevuse üle viima virtuaalmaailma. Kuigi ma 
ise pean digitaalsetest võimalustest ning paindli-
kust töö- ja elukorraldusest lugu, pole olukord päris 
selline, milles eelistaksime aegade lõpuni eksisteerida. 
Samas ei tohiks distantsilt õppimisse ja töötamisse 
suhtuda kui hädaabinõusse kriisi ajal: siit on kaasa 
võtta palju sellist, mida annab edukalt rakendada ka 
tavatingimustes. 

Käimasolev õppeaasta on olnud justkui vunda-
mendi ladumise aeg ja seda üsna mitmes võtmes. Uus 
õppekeskus Narvas on kenasti toimetama asunud ja 
on rõõm, et see hinnati Eesti arhitektuuri peapreemia 
laureaadiks. Oleme oluliselt suuremas mahus ja 
kvaliteedis panustanud teadus- ja arendustegevus-
tesse ning omamoodi on väike ime seegi, et suutsime 
täiesti arvestatavas mahus viia läbi täienduskoolitusi 
olukorras, kus kontaktõpe polnud lubatud.

Äsja lõppesid akadeemias nii töökeskkonna 
kui ka töörahulolu ja pühendumise uuringud. Neist 
viimases osales 81% töötajatest. Olen selle eest väga 
tänulik. Luban, et tagasiside toel kavandame terve rea 
tegevusi, mis aitavad olukorra veelgi paremaks muuta.

2021. aastal realiseeruvad akadeemia 2019. aastal 
sõnastatud eesmärgid. Enamik meie edukuse kritee-
riumeid on kasvutrendis ja oleme suutnud püsida 
kokkulepitud kursil ning seda üsna sama rahalise 
ressursiga, mis oli kasutada ka 2016. aastal. Kuidas 
siit aga edasi? Lõpuni paisuda ja kasvada me ei saa, 
aga üsna selge on, et ühiskondlik ootus kasvab. Seda 
enam peab meil jätkuma valikuid tehes tarkust. Kuid 
praegu on esmatähtis püsida, jääda või saada terveks 
ja taastada oma võimekus, rutiinid ja üritused, et 
saaksime taas täistuuridel tööle hakata, uskudes ja 
lootes paremasse tulevikku.

Marek Link, rektor
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Kes Sisekaitseakadeemias ei teaks Vadim Ivanovi – energilist noort meest, kes alati 
valju häälega midagi seletab, nalja teeb, korraldab? Ta on päästespetsialist, olnud 
päästekolledži õppejõud, aga ka akadeemia kadett ja magistrant. Kirjastaja LAURI 
VANAMÖLDER võttis nõuks uurida, mis mehega tegu on. Fotod: Vadim Ivanovi erakogu

VADIM IVANOV: 

Sisekaitseakadeemia tänukirjaga, 
31. august 2020 
Foto: Sisekaitseakadeemia kogu

„ALATI ON VÕIMALIK MIDAGI 
PAREMINI TEHA“
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Kohtume akadeemia kolmanda korruse kabi-
netis, kuhu Vadim on pärast päästekolledži 

direktori asetäitja kohalt lahkumist asunud. 

Millega sa nüüd siin siis tegeled?
Olen rektori alluvuses projektijuht. Minu tegevuste 
fookuses on Sisekaitseakadeemia-poolne Sisemi-
nisteeriumi valitsemisala asutuste kriisijuhtimise ja 
laiapindse riigikaitse teemade koordineerimine ja 
koolitussüsteemi väljatöötamine. See kätkeb endas 
erinevaid kriise: laiaulatuslikke toimepidevuskriise, 
häda-, eri- ja riigikaitselisi olukordi ning nendeks 
valmistumist.

Kas praegune koroonakriis on ka sinu 
tegevusvaldkond?
Juhtimise kontekstis küll. Küsimus on ressursside 
jagamises, neid napib alati. Kui vaadata ajalukku 
tagasi, siis kogu taasiseseisvuse ajal on olnud 
sellekevadine kriis ainus väljakuulutatud eriolu-
kord. Kas oht on reaalne või mitte, ei olegi antud 
kontekstis primaarne, peamine on see, et oleksime 
valmis ükskõik mis ettetuleva kriisiga edukalt toime 
tulema. Näiteks 2010. aastal Padaorus juhtunu 
polnud ka väga kaugel sellest, et see eriolukor-
raks eskaleerunuks, kuna ressursse nappis. Eesti 
on väike riik ja valmistuda tuleb ametkondadega 
ühiselt. Suurtes loodusõnnetustes või ka muudes 
hädaolukordades oleme oluliselt efektiivsemad, kui 
lahendame need koostöös. See on ka Siseministee-
riumi ootus Sisekaitseakadeemiale, et me koondaks 
ametkondade teadmised ja koolitaksime nende 
põhjal kõiki teisi.

Mis siis toimuma hakkab, kui Eestis peaks juhtuma 
mõni suurem katastroof?
Regulatsioonide tasandil on kõik tegevused lahti 
kirjutatud ja igal ametkonnal selged juhised. Kelle 
vastutusvaldkonda mingi elutähtis teenus kuulub, 
see ametkond võtab ka kriisi lahendamisel juht-
rolli, kutsub vajadusel kokku oma kriisistaabi olene-
valt sündmuse ulatusest – on see siis piirkondlik, 
regionaalne või riiklik. Sõltuvalt sündmuse lahenda-
mise tegevuskavast kaasatakse staabitöösse seotud 
ametkonnad kriisi eesmärgipäraseks ja süsteemseks 
lahendamiseks. Eesmärk on jõuda ühiselt parima 
võimaliku lahenduseni kõige väiksemate kahjudega.

Seega iga päriselu sündmus on omamoodi 
koolitus.
Nõus, ja neid on olnud palju: üleujutused, elekt-
rikatkestused, tormid, lumetormid ja samuti 
praegune tervishoiukriis pandeemia näol. Igast 
kriisist tuleb midagi õppida, sest ükski koolitus ei 
paku meile sellest paremat võimalust, ükskõik kui 
hästi see võib olla ette valmistatud. Fookuses ei 
saa ka praeguse kriisi puhul olla see, mis esma-
pilgul paistab valesti, vaid pigem ametkondade 
tihe koostöö ja teadmine, et üheskoos saame teha 
rohkemat ja efektiivsemalt. Ärgem vaadakem hinda-
valt otsa kriisi eest vastutavale ametkonnale – 
valmistume ja lahendame ühiselt.

Kas Eesti ja ka ametkondade väiksus on koostööd 
hõlbustav või pigem pärssiv?
Mina näen seda pigem hõlbustavana. Riigi ja amet-
kondade väiksus tagab paindlikkuse olukordadele 
kiiremini ja efektiivsemalt reageerida, ka näiteks 
seadusandluse ja normdokumentide kontekstis. 
Pole väga suurt bürokraatiat, mis takistaks. See on 
eelis.

Sa oled ise Sisekaitseakadeemias õppinud n-ö 
algusest lõpuni ja ka õppejõud olnud.
Päästevaldkonnas olen läbinud kõikvõimalikud 
Eestis pakutavad haridusastmed. Alustasin pääst-
jast, siis tuli päästemeeskonna juht, siis kõrgharidus 
päästeteenistujana ja jätkasin sisejulgeoleku magist-
rantuuriga. On õnnestunud „tuletõrjujaks“ õppida 
üle kaheksa aasta.

VADIM IVANOV

Sündinud 26. juunil 1981. aastal

Haridus:  
Paide slaavi gümnaasium 1987–1999
Sisekaitseakadeemia, päästja 1999–2000
päästespetsialist (päästemeeskonna juht) 

2002–2003
päästeteenistuse eriala 2007–2011
sisejulgeoleku magistriõpe 2013–2016

Amet: 
Sisekaitseakadeemia projektijuht alates 2020. 
aasta oktoobrist 
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Enne täiskohaga akadeemiasse tööle asumist 
olin juba pikka aega koosseisuväline lepinguline 
õppejõud: töötades paralleelselt päästeteenistuses 
vanemoperatiivkorrapidajana, käisin siin loenguid 
andmas. 2014. aastal sain päästetööde õppetooli 
juhatajaks ja õppejõuks.

Päästjaks õppimise tahet paistab noortel ikka 
jätkuvat.
Nii see on. Nii Eestis kui ka kogu maailmas on 
päästjad alati populaarsed, inimestele südame-
lähedased – nad tulevad ju aitama ja see loob ka 
kuvandi. Ent alati on inimesi, kes tulevad ametisse ja 
jäävad, võttes seda mitte pelgalt ameti, vaid eluvii-
sina. Aga on ka neid, kes tulevad lihtsalt ennast 

proovile panema, katsetavad ja vaatavad, et see 
eluviis ei ole neile, ja liiguvad edasi.

Sa oled ise pärit perekonnast, kus päästjaid on 
palju: isa, vennad, onud. Kas see siis ongi nii, et 
päästjaks sünnitakse? Või et kui isa on ees tuletõr-
juja, siis saab ka pojast.
Meie puhul see päris nii ei olnud. Tõsi, kaks onu olid 
päästjad ja kui vanem vend samuti päästjaks hakkas, 
tulin minagi järele. Mõne aja pärast liitus ka isa. Nii 
et meil oli võib-olla pigem olude kokkusattumine, 
mitte eesmärk omaette, et kõik peaksid Pääste-
ametis töötama.

Enne aga oli kooliaeg ja kujunemine. Kust sa pärit 
oled?
Mu lapsepõlv ja noorus möödus Kesk-Eestis Paide 
linnas. Kuna olen pärit vene perekonnast, siis käisin 
kohalikus vene keskkoolis.

Aga eesti keelt räägid sa täiesti vabalt.
Kuigi kodune keel oli meil vene keel, on mu vanemad 
Eestis sündinud ja ümbritsev keskkond oli eesti-
keelne – sõbrad, spordikool, huviringid jne – eks nii 
see keel omandus. Mul oli ka üksvahe võimalus eesti 
kooli üle minna, kuid minu hinnangul poleks see 
midagi erilist juurde andnud või muutnud. Ka vene-
keelses koolis õppides sain edukalt osaleda olüm-
piaadidel, sh eesti keele olümpiaadidelgi.

Omamoodi paradoksaalne on, et akadeemias 
õppides pidin igal neljal tasemel alustamiseks uuesti 
eesti keele testi tegema. Kui ma magistrantuuri 
tulin, siis keelekeskuse juhataja lausa helistas mulle 
ja palus, et ma enam keeleeksamile ei tuleks. Kuna 
me selleks ajaks tundsime teineteist, siis see tegi 
meile palju nalja. Ma läksin ikkagi, kohtusin toredate 
inimestega ja tegin juba tuttavat testi uuesti.

Praegu kütab ühiskonnas kirgi ühtsele eestikeel-
sele haridusele ülemineku teema. Sina aga oled 
ilmekas näide sellest, et vene koolist võib tulla 
eesti keelt perfektselt valdav inimene. Aga mulle 
tundub, et see ei sõltugi nii palju koolist kui pigem 
keskkonnast.
See on keskkonna, kogukonna tahe. Kui inimene ei 
taha või kui ta ise endale eesmärke ei sea, siis ei saa 
aidata ei organisatsioonid ega riik. Alati on lihtne 
öelda, kuidas ei saa. Kui natukenegi suunata energia 

Vanemoperatiivkorrapidaja ülesandeid täites, 2012

Ukraina Dnepropetrovski delegatsiooni vastuvõt-
mine päästekolledžis Väike-Maarjas, 2019



PERSOON 54 VERBIS AuT RE 1/2021

sellesse, kuidas saab ja mismoodi, siis takistusi küll 
ei ole.

Kooli ajal tegid sporti, mainisid spordikooli.
Sattusin isa jälgedes võrkpalliga tegelema ja käisin 
umbes kümme aastat spordikoolis, mängisin võrk-
palli. Lisaks võrkpallile isa suusatas ja tegi kõike 
nii palju kui võimalik. Ikka kõik Tartu maratonid ja 
muud asjad. Minul sellist ülevoolavat spordipisikut 
ei tekkinud, et ma peaksin seda sporti võistlusspordi 
ja tipptasemel tegema, mängisin ikka eeskätt enda 
jaoks. Pärast spordikooli oli valik, kas jätkata hobiga 
ja minna Tallinnasse Pedagoogikaülikooli kehakultuu-
riteaduskonda võrkpallioskusi edasi arendama või 
asuda professionaalsele teele, sest olin juba otsapidi 
päästevaldkonnas sees. Sisseastumiseksamid tegin nii 
Pedasse kui Väike-Maarjasse ja sain mõlemasse sisse.

Valisid päästjakutse. Miks siis?
Seda ei oskagi täpselt öelda, aga tuleb tõdeda, et ei 
kahetse. Tõenäoliselt tundus põnevam ja ka selts-
kond oli rohkem oma. Eks meie sõpruskonnas olid 
väga paljud seotud päästega, eeskätt vetelpäästega. 
Alustasin ju isegi vetelpäästest ja eks tundus võib-
olla loogiline asjade käik toona. Ja mis siin salata, ei 
näinud ennast kehakultuuri õppejõu või treenerina. 
Pole minus sellist rutiinitaluvust ja püsivust.

Vetelpäästja olid siis keskkooli ajal?
Jah. Paides oli tegev vetelpääste selts, mis oli pääs-
teteenistuse all, ja kuna seal sõbrad sellega tege-
lesid, siis kutsusid ka mind. Alguses asendajaks, see 
oli hooajaline töö, ja nii ta läks.

See oli 1990ndate lõpus. Kas olukord veeohutuses 
on võrreldes selle ajaga muutunud või on prob-
leemid ikka samad?
Eks muidugi on ohutuskultuur ja inimeste teadlikkus 
ohtudest ning riskidest ja nende maandamisest 
tänapäeval hoopis teistsugune. Õnnetuste põhjused 
on ehk samad, aga neid on vähem. Rumalust ja 
oma võimete ülehindamist ei ole nii palju. Erinevad 
ametkonnad on ennetustöösse ka väga palju panus-
tanud ja see hakkab juba oma vilja kandma.

Aga siis sa läksid päästesse tööle ja kooli.
Pärast keskkooli lõppu 1999. aastal läksin kohe 
päästesse tööle ja siis kohe kooli, Väike-Maarjasse. 

Niimoodi see kujunes – õppimine paralleelselt 
töötades.

Varem polnud päästes töötades haridus või 
kutse omandamine kohustuslik, nüüd see on. Ehk 
siis valides päästja ameti, vormistatakse sind esiteks 
päästeametisse tööle ja siis saadetakse kohe kooli 
ja seejärel teenistusse tagasi ehk esimene töötee-
nistus on õppimine.

Mis päästjaametist kõige eredamalt meelde on 
jäänud?
Ilmselt need olukorrad, kus on õnnestunud inimesi 
päästa. Meelde jäävad need olukorrad, kui inimene 
pärast ränka õnnetust ja vigastusi tõesti taastub. 
Näiteks on taastumine võtnud kuid või aastaid 

Pakistanis kohalike poistega juttu ajamas, 2005

Pakistanis teel otsingu- ja päästetööle, 2005
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ja siis, kui vigastada saanud inimene õnnetu-
sest taastub ja „jalad alla saades“ esimese asjana 
läheb lihtsalt poodi, ostab tordi ja sõidab teisest 
riigi otsast meid tänama. Niisugune vahetu inimlik 
soe tagasiside on alati meeldiv ja positiivne, mul 
on selliseid juhtumeid paar-kolm korda olnud ning 
need on need, mis meelde jäävad.

Tegutsesid päästjana, õppisid edasi, kuid sinna 
vahele sattusid ka missioonid. Käisid maavärina 
tagajärgi likvideerimas Pakistanis. Kuidas sa sinna 
sattusid?
2002. aastal oli mul võimalus liituda Eesti Pääs-
temeeskonna otsingu- ja päästemeeskonnaga ja 
sain sealt väljaõppe osalemiseks rahvusvahelistel 
õppustel ja missioonidel. 2005. aasta Pakistani 
maavärina eel olid suured üleujutused Ameerika 
Ühendriikides ja meie Eesti Päästemeeskonna liik-
metena olime juba valmisolekus, viisad passides, 
et minna Ameerikasse appi. Käisid juba diplomaa-
tilisel tasandil läbirääkimised, kuid siis toimus see 
suur maavärin Pakistanis ja Eesti pakkus oma pääs-
temeeskonna näol abi. Et katastroof oli nii ulatuslik, 
siis Pakistan võttis abi vastu ja Eesti saatiski oma 
päästemeeskonna kohale. Pisut üle kahe nädala 
olime seal.

Milles teie tegevus seisnes?
Olid muidugi otsinguoperatsioonid, aga 
kuna selle piirkonna infrastruktuur oli 
selline, et tõenäosus kedagi elusana leida 
oli väga marginaalne, siis väga suur rõhk 
läks välihaiglate ehitamisele ja tervis-
hoiusüsteemi toetamisele, mis oli oluli-
selt kriitilisem. Aga need asjad käisid 
käsikäes.

See oli esimene missioon.
Tulles esimeselt missioonilt tagasi, 
ütlesin, et Pakistani ma enam kunagi 
ei lähe. Eks see oli tingitud värskest 
emotsionaalsest peegeldusest, 
suurest katastroofist, inimeste kanna-
tustest ja tagajärgede ulatusest. 

Kuid möödus pool aastat ja oli siiski 
vaja tagasi minna, kuna sõber, kes ennast missioo-
nile üles andis, ei saanud perekondlikel põhjustel 
minna ja palus end asendada. Nii see läks ja ma olin 
taas teel Pakistani, aga siis juba teises rollis, ehkki 
samasse piirkonda. 

Osalesin missioonil laagri tehnikuna International 
Humanitarian Partnershipi laagris. See organisatsioon 
on rahvusvaheline partnerlus, mis pakub nii ÜRO kui 
ka Euroopa Liidu organisatsioonidele laagriteenust. 
Koos taanlastega korraldasime laagrit 150 inimesele. 
See oli telklaager, kus olid magalad, kontorid ja kõik 
hügieeniks vajalik. Seal viibisin paar kuud.

Seejärel oli omajagu Välisministeeriumi aren-
gukoostööprojekte: küll Moldovas, mitmel korral 
Ukrainas. Nende raames on õnnestunud ka Pales-
tiinas käia. Koolitasime seal ja tõime palestiinlasi ka 
siia koolitama – et niisugune kogemuste jagamine 
riikide ja organisatsioonidega. 2019. aastal osalesin 
Gruusias Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehha-
nismi hindamismissioonil ehk eesmärgiga kirjeldada 
Gruusia päästeameti koolituskeskuse võimekuse 
hindamise ja arendamise võimalusi. 

Eesti võttis pärast taasiseseisvumist väga palju 
abi vastu, kuid täna oleme ise doonorriigi rollis. 
Meie pluss on, et mäletame veel, kuidas on olla 
abisaaja. Me ei lähe viima pelgalt vajalikke vahen-
deid või valmis toodet, vaid arvestades abisaaja 
kultuurilist ja õiguslikku tausta, pakume vastuvõtja 
riigile ja/või organisatsioonile parimat võimalikku 
tuge ja koostööd.

Ema joonistus „Eesti 100“ puhul. Vasakult vend  
Pavel Ivanov, isa Valeri Ivanov, tädipoeg Juri Karus, 
onu Anatoli Ivanov, taga Vadim Ivanov
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Kuidas Eestit selles valdkonnas hinnatakse?
Eesti panust hinnatakse väga kõrgelt. Eesti panustab 
väga palju ja väga erinevates valdkondades. Et 
väikse riigina me teeme laias maailmas väga palju 
ja suuri asju, ei paista võib-olla kohe silma, aga neid 
tegevusi on palju. Näiteks on Sisekaitseakadeemia 
koostöös Soome politseiakadeemiaga ju sisuliselt 
Kosovo sisejulgeoleku kooli üles ehitanud. Ja sama-
sugune koostöö käib praegu albaanlastega. Pluss 
veel Türgi projektid ka: vanglateenistuse arenda-
mine jms. Meid on tunnustatud maailmas, meid 
tuntakse ja seda teadmist kasutatakse ja kasvatakse 
aina rohkem.

Kas sul töövälist aega ka on ja millega seda 
sisustad?
Kuidas seda võtta – jah ja ei. Mul on kuidagi 
sattunud niimoodi, et töö on osutunud hobiks ja 
eluviisiks. Nüüd selle pandeemia ajal on natukene 
keerulisem, aga ka Sisekaitseakadeemia kaudu 
oleme nüüd juba viis aastat Euroopa Liidu elanik-
konnakaitse mehhanismi raames koolitanud 
Euroopa Liidu eksperte meeskonna juhtimise 
kontekstis ja turvalisuse valdkonnas. Sinna on 
kulunud oma aeg, mis tähendab minimaalselt nelja 
nädalat aastas, mil tuleb ära olla ja sellega tegeleda. 
Aga eks ole ka vaba aega, mida sisustan sportimi-
sega. Oma kolme lapsega käin ujumas, kelgutamas, 
jalutamas, lihtsalt väljas – neile meeldib. Maised 
asjad.

Mis seisus on Eesti päästeharidus praegu?
Päästehariduse ja selle temaatika kontekstis on 
olukord hea. Meil on professionaalsed standardid, 
kutsestandardid. Need kirjutatakse viie aasta pers-
pektiiviga ehk Päästeamet koostöös Sisekaitsea-
kadeemiaga peab juba ette prognoosima, millist 
päästjat viie aasta pärast vajatakse, ja siis selle 
põhjal tehakse või kohandatakse vastav õppekava. 
Selle järgi ka koolitatakse ja hinnatakse päästjaid, 
päästemeeskonna juhte, operatiivkorrapidajaid, 
vanemoperatiivkorrapidajaid – niisugune täisring. 
Me mitte lihtsalt ei koolita ja see pole mitte selle 
haridustee või ametikoha lõpp, vaid inimene peab 
kogu aeg ennast täiendama ja vähemalt iga kolme 
aasta tagant läbima niisuguse hindamise, et oleks 
selge, kas ta on oma positsioonil piisavate tead-
miste ja oskustega. Maailmas minu teada pole väga 

palju selliseid praktikaid, aga mina leian, et see on 
väga hea: hoiab teenistuses olevaid inimesi kogu 
aeg tasemel ja eesmärk on ju alati see, et abivajaja 
saaks parima võimaliku päästeteenuse.

Kindlasti on ka siin parandusvõimalusi, sest kui 
paranduskohti enam ei näe, siis sa oled vales kohas. 
Alati igal positsioonil, igas ametis on võimalik teha 
midagi paremini, midagi efektiivsemalt. Ja kui võib-
olla saavutatakse niisugune hea ja rahuldav tase, 
siis väikeste asjade ümberkujundamine, nende 
lihvimine annab kas või ajalist võitu ja parema 
tulemuse.  

Rektor Marek Link (paremal) Vadim Ivanovile 
Sisekaitseakadeemia tänukirja üle andmas,  
31. august 2020. Foto: Sisekaitseakadeemia kogu

Läti ja Leedu päästemeeskonna kolleege 
koolitamas, 2014
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Sisekaitseakadeemia uurimisgruppide alguseks 
saab lugeda 1. septembrit 2010, mil moodus-

tati ehituslike tuleohutusnõuete uurimisgrupp, 
mida juhtis prof Helmo Käerdi. Gruppi kuulsid 
veel prof Feliks Angelstok, Kadi Luht-Kallas ja Alar 
Valge. Aasta lõpuks valmis uurimisgrupil akadeemia 
esimene suurem rakendusuuring, mida arutati Sise-
kaitseakadeemia doktoriõppes õppivate või juba 
teaduskraadiga töötajatest koosnevas doktorikojas. 

Ohutuse tagamine

2010. aasta lõpus valmis päästekolledži uuri-
misgrupil Siseministeeriumi tellimusel raken-
dusuuringu „Ehituslike tuleohutusnõuete 

asjakohasuse analüüs“ lõppraport. See on jätku-
valt väga aktuaalne teema, kuna alles 2020. aasta 
lõpus võeti riigikogus vastu tuleohutuse seaduse 
muudatused. 

Tollases rakendusuuringus keskenduti tõsias-
jale, et aja jooksul on tuleohutusalased nõuded 
muutunud, aga hoone ohutu kasutamine peab 
olema jätkuvalt tagatud. Uuringus toodi välja 
peamiste tuleohutusnõuete ajalooline areng 
ja taust Eestis alates Nõukogude ajal kehtinud 
SNiP normidest (1985), iseseisvuse taastamise 
aegsetest EPN-idest (1994) kuni 2010. aastal 
kehtinud nõueteni. Lisaks Eesti normidele ja 
nende arengule vaadati ka piiri taha, nii üle mere 
(Soome ja Rootsi) kui ka lõunanaabrite (Läti) 
poole. Tuleohutusnõuete võrdluse kohta avaldati 
2011. aastal Sisekaitseakadeemia Toimetistes 
artikkel „Eesti, Soome ja Rootsi tuleohutusnõuete 
võrdlev analüüs“. 

Teiste riikide praktikate uurimise käigus 
selgus, et Eestis on tekkimas vajadus toimivus-
põhise tõendamise ehk siis mitte ainult objekti 
normile vastavuse tagamise, vaid konkreetse 
hoone tegelikele vajadustele vastava ohutuse 
tõendamise (nt riskihindamise ja arvutimodel-
leerimise kasutamine) järgi. Samuti ilmnes, et 
ainult riikliku järelevalve kasutamine tuleohu-
tuse tagamisel ei ole efektiivne ja on tekkimas 
vajadus kaasata erasektor (nt tuleohutusvald-
konna kutsestandardid ja spetsialistide-eksper-
tide tööpõhimõtted). 

Juba pisut rohkem kui kümme aastat tagasi moodustati Sisekaitseakadeemia pääste-
kolledži esimene uurimisgrupp, mille liikmed on valdkondlike uuringutega aktiivselt 
tegelenud praeguseni. Päästekolledži vanemlektor KADI LUHT-KALLAS (PhD) annab 
ülevaate tehtust. 

KÜMME AASTAT 
TuLEOHuTuSALASEID uuRINGuID 

PÄÄSTEKOLLEDŽIS 

Uurimisgrupi liikmed Alar Valge ja Kadi Luht-Kallas 
külastamas Rootsi SP Träket uurimislaborit koos 
sealse töötaja Alar Justiga 2011. aastal
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Praeguseks on Sisekaitseakadeemia tegutsenud 
tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutse andjana 
juba rohkem kui viis aastat ja tuleohutuse seaduses 
on jõustumas regulatsioonid, mis kaasavad tuleohu-
tusülevaatustesse ja tuleohutusteenustesse erasek-
tori. Tuleohutusspetsialistide ja -ekspertide kutsete 
andmisest saab lugeda põhjalikumalt Verbis Aut Re 
2020. aasta kolmandas numbris ilmunud artiklist 
„Esimene ring on täis saanud“. 

Selleks et arendada toimivuspõhist tõenda-
mist, oleme päästekolledži õppetöösse kaasanud 
tulekahju arengu ja evakuatsiooni modelleeri-
mist võimaldavad programmid. Tulekahju arengu 
modelleerimiseks kasutame programmi PyroSim, 
mis võimaldab kogu hoone virtuaalselt üles 
ehitada ja sõltuvalt põlevmaterjali ning konst-
ruktsioonide omadustest modelleerib programm 
suitsu ja kuumuse leviku ruumis või hoones. 

Evakuatsioon

Esimese uuringu raames saime hulga mõtteid, 
mis näitasid, et evakuatsioon on üks prioriteet-
seid teemasid, ning uurisime võimalusi, kuidas seda 
arvutis modelleerida. Akadeemia soetas programmi 
Pathfinder litsentsi. Seda programmi on edukalt 
kasutatud hilisemates uuringutes, tellimus- ja 

teadustöödes ning litsentsi uuendatud ja osaletud 
koolitustel.

Evakuatsiooni temaatikat uuriti põhjaliku-
malt 2011. aasta Sisekaitseakadeemia innovat-
sioonipäeval läbi viidud evakuatsiooniõppusega, 
millele tuginedes avaldasime Sisekaitseakadeemia 
Toimetistes artikli „Evakuatsioon hoonest tule-
kahju korral, õppus Sisekaitseakadeemias ja selle 
matemaatiline modelleerimine“. Tehtud töid käsit-
leti ka akadeemia 2011. aasta konverentsil. Nime-
tatud artiklis on välja toodud evakuatsiooniprot-
sessi kirjeldav joonis, mis jõudis 2018. aastal stan-
dardisse EVS 812-7:2018.

Evakuatsiooni teemadel kirjutamist jätkati, 
tuues eriti esile erinevad evakuatsiooni lahen-
damise viisid, mis 2018. aastal jõudsid ka sise-
ministri määrusesse nr 17 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veeva-
rustusele“. Erilist tähelepanu pöörati etapilisele 
evakuatsioonile ravi- ja hoolekandeasutustes, 
seda koos magistrant Leonid Pahhutšiga. Selle 
tulemusena avaldati 2011. aastal artikkel „Mana-
gement of phased evacuation in healthcare and 
welfare buildings“, milles analüüsiti Põhja-Eesti 
regionaalhaigla ühe osakonna keskselt ruumide 
kasutajate võimekust, evakuatsiooni läbivii-
mise protseduure ning modelleeriti selle põhjal 
evakuatsioon. 

Uurimisgrupi liikmed Sisekaitseakadeemia doktorikojas esimese uuringu tulemustest ülevaadet andmas. Paremalt: 
uurimisgrupi liikmed Kadi Luht-Kallas, Alar Valge ja Helmo Käerdi ning doktorikoja esindajana Ramon Loik



TEADuS 1110 VERBIS AuT RE 1/2021

Ravi- ja hoolekandeasutused

Ravi- ja hoolekandeasutuste tuleohutuse tagamise 
uurimisteema sai hoo sisse seoses Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammist ajavahemikul 15.11.2010–
31.08.2014 rahastatavale projektile „Looduska-
tastroofide ärahoidmine ja ohjamine – tuleohu-
tuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses 
olevates ravi- ja hoolekandeasutustes“, mille elluvii-
jaks oli Päästeamet. 

Päästekolledž viis läbi selle projekti rahas-
tatud kaheteistkümnest tööst kaks: „Ehitusnõuete 
analüüs vastavalt haiglate ja hooldekodude eripära-
dele“, mis toetas varasemat kogemust tuleohutus-
nõuete analüüsimises, ja „Koolitussüsteem haiglate 
ja hooldekodude personalile ja klientidele“, mis oli 
meie jaoks uus uurimisteema. Mõlemad projektid 
lõppesid meie uurimisgrupi jaoks 2012. aastal. 
Töödesse olid kaasatud lisaks Sisekaitseakadeemia 
personalile ka Tallinna Tervishoiukõrgkooli, Tallinna 
Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli eksperdid (nt 
meie pikaajalised koostööpartnerid prof Targo 
Kalamees ja prof Alar Just). 

Uurimisgrupi tööde ja teiste kaasuvate hangete 
tulemusena on senini kasutusel haiglate ja hoole-
kandeasutuste töötajate e-koolitused (mida plaa-
nitakse tuua akadeemia Moodle’i platvormile) 
ja sise ministri 2017. aasta määrusega nr 17 on 
toodud sisse erand, et „III kasutusviisiga hoones 
määratakse väljumistee piisav laius analüütiliselt 

või arvutuslikult, lähtudes hoone ruumide 
kasutusotstarbest“. 

Koolituse arendamine

Kuna koolitussüsteemiga tegelemine pakkus mees-
konnale huvi, siis töötati EnSaCo projekti raames 
välja merereostustõrje koolitusprogramm, mille 
kohta avaldati 2012. aastal konverentsiartikkel 
„Development of marine and coastal pollution 
training curriculum for master’s study level“, milles 
anti ülevaade nii Läänemere elustikust, ohtlike 
ainete transpordist, toimunud ning võimalikest reos-
tustest ja reostustõrjeks vajalikest teadmistest, 
oskustest ja vahenditest. Välja töötatud õppekava 
teemasid ja materjale kasutatakse ka praegu 
akadeemia naftareostustõrje õppes. 

Koolituse arendamise alla kuulub ka 2019. aastal 
avaldatud päästekolledži õppurite praktika aren-
damist kirjeldav konverentsiartikkel „Internship 
process – the crucial part of a curriculum: the 
example of Rescue college of Estonian Academy of 
Security Sciences“. Vaatluse all oli kutsehariduse ja 
kõrghariduse viie aasta jooksul toimunud praktikatel 
osalenute antud tagasiside erinevates kategooriates: 
enese, kooli, praktikakoha, praktika sisu ja juhen-
daja hindamisena, mida võrreldi õppekava ja muude 
toimunud muudatuste kontekstis. Olulisi erinevusi 
ilmnes nii õppevormis, praktika tüübis (osalemine 
või vaatlemine). Suurim järeldus oli aga see, et tehes 
mõistlikke ja põhjendatud muudatusi dokumen-
tatsioonis ning ainete ja praktika järgnevuses, on 
õppurite tagasisides statistiliselt olulised muutused 
(positiivses suunas).

Riskihindamine

2014. aastal tuli korrakaitseseaduses kasutusele 
ohuprognoosi mõiste ning sellest tulenevalt tekkis 
päästealal vajadus tuleohutusülevaatuste subjektide 
valikut selgemalt põhjendada. Selles valdkonnas on 
päästekolledž viinud läbi analüüse ja töötanud välja 
metoodikaid tulenevalt andmete kogumise ja kasu-
tamise võimaluste paranemisest. Välja on töötatud 
metoodikaid eluhoonete ja mitteeluhoonete tule-
ohutuse hindamiseks. 

Sisekaitseakadeemia vana õppe- ja administratiiv-
hoone evakuatsiooni modelleerimine programmis 
Pathfinder
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Kuna eluruumidele on esitatud väga vähe tule-
ohutusalaseid nõudeid ja nendest üks ja ainus 
kõigile kehtiv on vähemalt ühe töötava tulekahju 
avastamisseadme tagamine eluruumis, siis on vaja 
eluruumi riske kuidagi komplekssemalt analüü-
sida. Päästeameti tellimusel viidi 2014. aastal läbi 
rakendusuuring „Eluhoonete tuleohutuse riskihin-
damise metoodika ja tuleohutusülevaatuste lahen-
duse väljatöötamine koos õigusliku analüüsiga“, 
mille puhul kaasati õiguskantsleri nõunik Monika 
Mikiver. Teda on uurimisgrupi töödesse kaasatud 
ka hilisemates uuringutes, sest eluruumide tule-
ohutusega seonduvad faktorid on väga tugevalt 
seotud inimeste põhiõigustega, nende võimaliku 
riive ning ühiskonna ohutuse ja turvalisuse tagami-
seks vajalike otsuste tegemisega. 

Päästeamet on viinud juba alates 2007. aastast 
läbi kodude tuleohutusalast nõustamist, kuid 
selle tulemused ja võrreldavus ei olnud algus-
aastatel tagatud. Seetõttu töötas meie uurimis-
grupp 2016. aastal koos tublide abilistega meie 
oma kolledžist välja eluruumide riskihindamise 
ankeedi. Seejuures tugineti nii teaduskirjandusele, 
Eesti tulekahjude statistikale kui ka Päästeame-
tist kaasatud ekspertgrupi arvamusele. Projekti 

lõpptulemusena toodi välja 18 kodu tuleohutust 
mõjutavat parameetrit, mida on vaja hinnata, et 
määrata objektile tuleohu koondrisk. Metoodika 
on igapäevaselt Päästeameti kodunõustamistel 
kasutusel ning selle esimese aasta testimise kohta 
on avaldatud teadusartikkel: „Elaboration and 
testing of the methodology of risk assessment and 
home visit questionnaire for dwellings“. 

2016. aastal valmis „Tuleohutusülevaatuste 
subjektide valiku metoodika“, millega töötati 
välja intervall tuleohutusülevaatuse läbiviimiseks 
objektil, mis on Päästeametis ka praegu ohuprog-
noosina tööplaani koostamise üks alus. Mõlemat 
nimetatud metoodikat on järgnevatel aastatel 
edasi arendatud. Kui 2016. aastal lähtus tuleohu-
tusülevaatuse subjektide valiku metoodika hoone 
kasutusotstarbest, siis praegu on väljatöötamisel 
metoodika, mis lähtub konkreetsest ehitisest.

Kuna tulekahjudega kaasneb alati ka häving, 
siis 2017. aastal valmis „Hoonetulekahjudel pääs-
tetööga ärahoitud varakahju hindamise metoo-
dika“, millesse kaasati lisaks päästekolledži tööta-
jatele ka finantskolledži professor Indrek Saar. Ühe 
olulise lisatulemina toodi projektis välja seni kasu-
tatava varakahju hindamise metoodika kitsaskoht 

Ravi- ja hoolekandeasutuste projekti raames proovisime lohisti kasutamist evakuatsiooni olukorras.  
Foto: autori erakogu 
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(et hoone väärtus võib aja jooksul muutuda nulliks 
või isegi negatiivseks), mida on asutud lahen-
dama. Hetkel käib Päästeametis koostöös SMIT-iga 
töö, et andmebaasi põhjal arvutaks süsteem ise 
nii tekkinud varakahju kui ka ärahoitud varakahju 
sarnasel ja võrreldaval põhimõttel. Töö kohta 
on avaldatud ülevaateartikkel „Developing the 
methodology to assess the value of real estate 
property saved in rescue operations in Estonia“. 

Ennetustöö

Kuna efektiivne ennetustöö on võtmetegur tulekah-
jude ja nendes hukkunute arvu vähendamisel, on 
tulekahjude ja veeõnnetuste ennetamiseks kirju-
tatud päästekolledži õppuritele 2014. aastal õpik 
„Tule- ja uppumisõnnetuste ennetus“. Teema põhja-
likumaks analüüsimiseks on lisaks osaletud mitmes 
uurimisgrupis ning avaldatud tule-, vee- ja liiklus-
alast riskikäitumist käsitlevaid artikleid. 

Just nende kolme valdkonna ennetustege-
vuste uurimine on uurimisgrupi huviorbiidis olnud 
juba aastaid. 2018. aastal sai valmis mitmeaas-
tane uuring „Tule- ja veeohutusalase teadlik-
kuse uuringu tulemuste klasteranalüüs ning tule-
kahjudes ja veeõnnetustes hukkunute analüüs“. 
Uuringu andmed tuginesid Päästeameti tellitud 
teadlikkuse uuringutele ja töö tulemusena eristati 
elanikkonna grupid, kellest osade puhul on 

riskeeriva käitumise ennetamisega vaja väga kiirelt 
ja tõsiselt tegeleda. Toodi välja mitmed hetkel 
aktuaalsed ohutusalased probleemid. Eriti teravalt 
tulid esile probleemid vanemaealiste seas, kes ei 
ole huvitatud info saamisest ega pea vajalikuks 
ka ohutuslahenduste kasutamist kodus. Samuti 
ilmnes ohtlik tendents veeohutusalases käitu-
mises, kus tuli välja, et inimesed ei pea ujumisos-
kust vajalikuks, kui nad ei käi ujumas. Samas on 
toimunud sündmuste statistikast selgelt ilmnenud, 
et suur hulk uppumissurmasid leiab aset olukor-
dades, mis ei olnud seotud ujumisega. 

Tule-, vee- ja liiklusohutusalase käitumise uuri-
miseks astus uurimisrühma liige Kadi Luht-Kallas 
2013. aastal Tartu Ülikooli doktoriõppesse ning 
osales nii mitmes suurprojektis. Näiteks projektis 
TerVE kool, milles uuriti kuuendate klasside 
õpilaste riskikäitumist erinevates valdkondades 
ning seda mõjutavaid tegureid. Kadi Luht-Kallas 
keskendus tule-, vee- ja liiklusega seotud riskide 
võtmisele ning on selle projekti raames avaldanud 
kaks teadusartiklit. 

2018. aastal avaldatud artiklis „Personality, 
personal related factors and health related beha-
viour as predictors of pre-injury risk-taking beha-
viour in schoolchildren“ on välja toodud, et kõigis 
kolmes valdkonnas on riskeeriv käitumine seotud 
vähese tähelepanu juhtimise oskuse ja enesekont-
rolliga ja suurema elamuste otsimisega. Samuti tuli 
välja, et riskidega seotud oskuste omandamisel on 
väga oluline arendada ka ohutusalaseid teadmisi 
ja oskuseid. 

Uurimistööd tehti koos Lõuna Päästekeskuse 
juhi Margo Klaosega ning 2019. aastal ilmunud 
artiklis  „Development and Prevention of Juvenile 
Fire-related Risk Behaviour in the Social Learning 
Process“ uuriti süvendatult just tuleohutusega 
seotut. Selgus, et koolilaste tulega mängimise 
suurimad mõjutajad on vanemad ning suuremat 
tikkudega mängimist raporteerivad suurema 
tulega seotud kogemustega õpilased. 

Riskeeriva käitumise uurimiseks on kasutatud 
veel mitme teise projekti andmeid. Näiteks pika-
ajaliste seoste uurimiseks kasutati andmeid projek-
tist ELIKTU, mille Tartumaa lastest ja noortest 
koosneva valimiga on viidud kordusuuringuid 
läbi juba alates 1998. aastast. Doktoriõpingute 
fookuses olid riskide võtmine liikluses ja sellega 

Kadi Luht-Kallas (vasakult esimene) Tartu Ülikooli 
prof Jaanus Harro (keskel) juhitava neuropsühhofar-
makoloogia uurimismeeskonna liikmena 2019. aasta 
talvel. Foto: Jaanus Harro erakogu
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seotud bioloogilised ja psühholoogilised tegurid. 
Riskikäitumist mõjutava sekkumise uuringu jaoks 
osaleti TerVE VIGA uuringu läbiviimisel, kus uurita-
vateks olid autokoolide õpilased oma õpingute ja 
esimeste juhiaastate jooksul. 

Tule- ja veeohutusalaste riskide võtmist saab 
mõõta peamiselt uuritavate enda raporteeritud 
andmete põhjal ning tõendatav statistika tegeli-
kust riskikäitumisest tekib üldiselt vaid õnnetuste 
toimumisel. Liikluskeskkonnas on rohkete reeglite 
olemasolu tõttu võimlik hinnata ka väiksemate rikku-
miste esinemist, mis annab võimaluse uurida seoseid 
tegeliku riskikäitumise ja selle võimalike mõjute-
gurite vahel. Samas, võrreldes erinevates valdkon-
dades vastaja enese raporteeritud ja andmebaasidest 
kogutud andmeid, saab siiski välja tuua, et riskeeriv 
käitumine tule-, vee- ja liiklusolukordades põhineb 
sarnastel isiksuse näitajatel, mis suurel määral põhi-
nevad meie pärilikel ja bioloogilistel näitajatel, aga 
mille mõju saab suunata, kui anda uuritavale teada, 
millised tegurid tema käitumist mõjutavad, ja aidata 
arendada enesekontrolli oskusi. 

Riskeeriva käitumise ennetamise teemal 
on Kadi Luht-Kallas kaitsnud 2020. aastal Tartu 
Ülikoolis väitekirja pealkirjaga „Relationship with 
personality and markers of heritability, and an 
intervention to prevent unintentional injury“. 

 

Kokkuvõte

2020. aasta sügisel jõuti tagasi algusesse ning 
moodustati ametlikult tule- ja kemikaaliohutuse 
uurimisgrupp. Grupi eesmärk on kasutada maksi-
maalselt ära akadeemia uue õppehoone tule- ja 
keemia labori võimalusi ning lisaks varasematele 
paljuski normide ja statistiliste andmete uurimisele 
laiendada oma tegevust katsete ja eksperimentide 
kasutamisele. Selle õppeaasta jooksul valmib üks 
rakendusuuring ja jõuab kirjastamisele eelretsen-
seeritav õpik tuleohutuspaigaldistest.

Kuna riskeeriv käitumine on väga kompleksne, 
vajab ennetustöö suund samuti iseseisvat uuri-
misgruppi ning laiapõhjalist koostööd erinevate 
teiste valdkondadega. Selle kohta on esitatud grupi 
moodustamise ettepanek. 

Artikli autor tänab kõiki uurimisgrupi liikmeid 
ning teisi töödes osalenuid ja toetajaid. 

Päästekolledži uurimisgrupil on koostöös teiste 
kõrgkoolide ja asutuste töötajatega kümne aasta 
jooksul valminud kaheksa rakendusuuringut.

1. Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Luht, Kadi; 
Valge, Alar; Ambel, Anneli (2010). Ehituslike 
tuleohutusnõuete asjakohasuse analüüs. 
Tallinn: Sisekaitseakadeemia*

2. Luht, Kadi; Valge, Alar; Kalamees, Targo; Just, 
Alar; Angelstok, Feliks. (2012). Ehitusnõuete 
analüüs vastavalt haiglate ja hooldekodude 
eripäradele. Päästeamet

3. Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Tammpere, Pille; 
Möldri, Margus; Lass, Janek; Vanari, Kätlin; 
Eberg, Enn; Valge, Alar; Näpp, Epp; Liivaleht, 
Karin; Pruul, Kairi (2012). Koolitussüsteem 
haiglate ja hooldekodude personalile ja 
klientidele. Tallinn: Sisekaitseakadeemia

4. Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Luht, 
Kadi; Tammepuu, Ants; Karafin, Ain; 
Mikiver, Monika (2014). Eluhoonete 
tuleohutuse riskihindamise metoodika 
ja tuleohutusülevaatuste lahenduse 
väljatöötamine koos õigusliku analüüsiga. 
Tallinn: Sisekaitseakadeemia

5. Valge, Alar; Luht, Kadi; Käerdi, 
Helmo; Angelstok, Feliks (2016). 
Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku 
metoodika

6. Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Tammepuu, 
Ants; Valge, Alar; Kull, Tarmo; Mumma, 
Andres. (2016). Eluruumide tuleohutuse 
riskihinnastamise metoodika ja kodukülastuse 
ankeedi väljatöötamine. Sisekaitseakadeemia

7. Luht Kadi; Käerdi Helmo; Angelstok Feliks; 
Saar Indrek; Valge Alar; Mumma Andres 
(2017). Hoonetulekahjudel päästetööga 
ärahoitud varakahju hindamise metoodika

8. Luht, Kadi; Käerdi, Helmo (2018). Tule- 
ja veeohutusalase teadlikkuse uuringu 
tulemuste klasteranalüüs ning tulekahjudes 
ja veeõnnetustes hukkunute analüüs. 
Sisekaitseakadeemia

*  Aruande täistekst on kättesaadav 
Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumi 
kodulehtedel ning samuti Rahvusraamatukogu 
digitaalarhiivis DIGAR. Viimasest on 
11.01.2021 seisuga aruannet alla laetud 1407 
korral.
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Ohutuse ja kriisiuuringute seminar
Päästekolledž korraldas 5. novembril ohutuse ja krii-
siuuringute seminari „Tähelepanu, valmis olla, kriis!“. 
Tegemist oli teist korda toimuva akadeemia uurin-
gute seminariga, kuhu olid kokku kogutud nii kõrgha-
ridus- kui ka magistriõppe lõpetajate ning akadeemia 
töötajate pääste-, ohutuse ja kriisireguleerimise vald-
konda puudutavad uuringud. Seminari eesmärk oli 
edendada teadus- ja arendustegevust, tutvustada 
siseturvalisuse valdkonna arenguvajaduste aktuaal-
seid teemasid ning teadus- või tehnoloogilisele prob-
leemile pakutavaid lahendusi.

Seminaril sai kuulata ettekandeid Häirekeskuse 
tööandja sisemisest kuvandist, naispäästjatest pääs-
tekomandos, päästetöö kvaliteedi tagamisest, demi-
neerijate õigusest kasutada vahetut sundi, kuidas 

mõõta ajakriitilises olukorras otsustamist, mehitamata 
õhusõidukite kasutamise võimalustest Eestis liiklus-
õnnetuste andmete kogumisel, Euroopa elanikkonna-
kaitse alasest koostööst projektiideede testimisvõime-
kuse loomisel. Räägiti ka riskikäitumise ennetamisest 
tule-, vee- ja liiklusriskide võtmisel, alkoholi tarbimi-
sest Baltikumis, tubakaalaste regulatsioonide mõjust 
tuleohutusele, hirmu ja paanika motiivist Venemaa 
Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutuste-
gevuses ning Valgevene arengute mõjust Balti riikide 
siseturvalisusele.

Sisuka päeva lõpetuseks avati uus õpikeskkond 
– tule- ja keemialabor. Avamine toimus mitte linti 
lõigates, vaid labori eesmärgile tuginedes – põletades. 

Seminar toimus nii akadeemia Tallinna õppe-
hoones kui ka veebis.

Konverents „Kodakondsus ja ränne –  
täna ja homme“
Sisekaitseakadeemias toimus 27. oktoobril EMN 
Eesti konverents „Kodakondsus ja ränne – täna 
ja homme“. Konverentsi fookuses olid Euroopa 
Liidu liikmesriikide kodakondsuspoliitika valikud. 
Tutvustati nii üleeuroopalisi arenguid kui ka 
näiteid Soomest, Iirimaalt, Ühendkuningrii-
gist ja Eestist. Konverentsi teine pool oli pühen-
datud vastvalminud iga-aastasele Eesti rände- ja 

kodakondsuspoliitika raporti esitlusele. Raport 
andis lisaks rändetrendidele kiire ülevaate 
Euroopa Komisjoni 2020. aasta septembris avali-
kustatud uuest rändepakti ettepanekust. 

Tegu oli hübriidkonverentsiga, mis tähendas, et 
osaleda sai nii kohapeal kui ka veebi vahendusel. 
Konverentsi ning esitatud ettekandeid on võimalik 
järele vaadata EMNi koduleheküljelt: https://
www.emn.ee/event/emn-eesti-konverents-koda-
kondsus-ja-ranne-tana-ja-homme/.
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Endiste siseministrite debatt
Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones 26. 
oktoobril toimunud endiste siseministrite debatil 
arutleti turvalisuse hetkeseisu ja tuleviku üle. 
Vahetati mõtteid turvalisuse tagamise väljakutsete 
ning võimaluste üle. Debatti oli võimalik jälgida ka 
veebi vahendusel.

Debatist võtsid osa Kalle Laanet, Andres Anvelt, 
Marko Pomerants ja Hanno Pevkur, arutelu juhtis 
akadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki 
Koort.

Endine siseminister Andres Anvelt tunnetas, 
et ühiskond on kiires muutumises. „Ühiskond 
on kandumas üle küberkeskkonda ja see 
toimub tohutult ruttu. Kõik see toob kaasa uute 

kuriteoliikide kasvu. Inimene ei oska kübermaa-
ilmas oma raha ja varaga enam käituda, seega 
peame olema valmis ning harjuma uute riskidega.“ 

Sisekaitseakadeemia hariduse väljakutse-
test rääkides leidis Hanno Pevkur, et akadeemia 
ülesanne on aidata kaasa inimese kujunemisele. 
„Ükskõik millises ametis te olete, puutute te kokku 
teiste inimestega. Otsuste langetamisel mõelge, 
kuidas see teist osapoolt mõjutab. Teil on eelis 
teha riigi nimel otsuseid, mis toob endaga kaasa 
ka suure vastutuse ning mitte keegi teist ei tohi 
seda vastutust ega õigust kuritarvitada. Kui oskate 
ennast ja lähedasi kaitsta ning oskate inimeseks 
jääda, on Sisekaitseakadeemia oma eesmärgi 
täitnud.“



ÕPPIMINE 1716 VERBIS AuT RE 1/2021

J aanuaris kaitsti Sisekaitseakadeemias 
teadustöö metodoloogia aine raames kõrghari-

dusõppe lõputöö kavasid. Tegemist on esimese nn 
vahefinišiga, mis näitab ühelt poolt tudengite ette-
valmistuse taset lõputöö kirjutamiseks, teisalt toob 
välja ka lõputöö protsessi üldisemad kitsaskohad, 
millega oleks oluline tegeleda.

Lõputööde protsessina käsitletakse perioodi 
alates töö teema valimisest ja kinnitamisest kuni 
lõpliku kaitsmiseni ning see koosneb erinevatest 
etappidest. Etapid on kolledžites erinevad ning pole 
kohati selgelt hoomatavad. Teadustöö metodo-
loogia aine viimase kursuse sügissemestril on üks 
osa protsessist, mille raames antakse tudengitele 
baasteadmisi ja oskusi lõputöö kirjutamiseks ning 
toetatakse lõputöö kava valmimist meetodite ja töö 
üldkontseptsiooni loogika koha pealt. Aine õppe-
jõududena on meil selle protsessi käigus olnud 
võimalus teha tähelepanekuid ja analüüsida põhju-
seid, miks on protsessi läbimine osa tudengite 
jaoks kordades vaevalisem kui teiste jaoks, ja kuidas 
saaks võimalikke karisid ennetada. 

On märgata, et kolledžites, kus protsess on läbi 
mõeldud ning lõputöö kirjutajat toetav, on tuden-
gite motivatsioon algusest peale kõrge. Teisalt, kui 
tudengid on jäetud üksi toimetama või kui loode-
takse ainult metodoloogia aine peale, tekib ka 
õppuritel käegalöömise tunne ning prioriteedid 
kipuvad minema mujale. Sellest tulenevalt leiame, 
et akadeemias oleks oluline saavutada olukord, kus 
lõputöö kirjutamise protsess oleks tudengi jaoks 
süsteemne ja toetav kogu õpingute aja vältel ning 
toimuks ka kolledžite lõikes samasugustel alustel.

Teema valik

Probleemide ringis esimeseks võib pidada 
lõputöö teema valikut. Selle vajalikkust tutvusta-
takse osades kolledžites juba esimesel kursusel, 
mil palutakse huvipakkuvatel valdkondadel kogu 
õppetöö vältel silma peal hoida. Arvatavasti aga 
unustatakse see kohe ära, sest esimesel kursusel 
tundub lõputöö kirjutamine tudengi jaoks veel 
kauge tulevikuna. Siin saavad palju ära teha 
õppejõud ja õnneks on häid näiteid erialaõppejõu-
dudest, kes räägivad loengutes võimalikest uuri-
misteemadest ning suunavad teoreetilisi allikaid 
otsima ja lugema. Seetõttu on mõnel tudengil 
juba varakult juhendaja olemas.

Enamasti toimub aga teema valimine siiski 
kolmanda kursuse sügisel: septembris saadetakse 
tudengitele meeldetuletus, et on vaja novemb-
riks sobiv teema ja juhendaja leida. Kui tudeng ei 
ole varem teemade üle mõelnud, võib tal hakata 
kiire ja tihti vahetatakse teemat lühikese aja 
jooksul mitu korda või on kaks-kolm huvipakkuvat 
teemat, mille vahel ei suudeta valida. Siin ongi 
põhiline probleem ajanappus, mis tuleneb sellest, 
et teemat hakatakse valima liiga hilja ja puudub 
piisav aeg süvenemiseks.

Probleeme on ka lõputöö teemade nimekir-
jaga, mis oleks tudengitele suureks abiks. Mõnes 
kolledžis ei ole seda nimekirja üldse või ei ole see 
ametitega kaasajastatud. On juhtunud, et nime-
kirjas olevad teemad on aktuaalsuse kaotanud või 
on võimalik juhendaja töölt lahkunud. 

Sisejulgeoleku instituudi õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor MAIRIT KRATOVITŠ 
ja juhataja-lektor ANNE VALK heidavad kahe viimase aasta kogemuste põhjal pilgu 
lõputööde protsessi telgitagustesse, toomaks välja olulisi aspekte ja protsessi 
arendamise võimalusi. 

VÕLUD JA VALUD
LÕPuTÖÖ KOOSTAMISE PROTSESSI 
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Juhendaja olulisus

Üks keerukus tudengi jaoks võib olla ka juhendaja 
valik. Kuigi juhendamine kuulub lektori tööko-
hustuste hulka, ei ole määratud, mitut tudengit 
ta peaks juhendama, mistõttu on õppejõudude 
juhendamiskoormus erinev. Tudengi jaoks võib 
see aga tähendada, et tema valdkonda potent-
siaalselt juhendada võiv inimene ütleb talle ära, 
teda suunatakse teiste õppejõudude poole, kes 
samuti võivad juhendamisest keelduda. Lõpuks 
võidakse leida ennast olukorras, kus on saadud 
mitu äraütlevat vastust ning ei teata enam, kelle 
poole pöörduda. Kui tudeng oma ummikseisust 
kolledžile teada annab, saab ta mõnikord abi. 
Aga on ka juhtumeid, kus eeldatakse, et juhen-
daja valik on üliõpilase ainuvastutus, ja ta peab ise 
sellest ummikseisust välja tulema. Niisiis esitatakse 
teemade kinnitamise komisjonile sageli teema 
ilma juhendajata. See on aga probleem, kuna 
novembris peaks juba koos juhendajaga sisulist 
tööd tegema. Antud olukorra lahendamise hea 
näide on ühe kolledži praktika, kus kõik juhendaja 
leidmisega kimpus juhtumid jagatakse kolledžisise-
selt erialaõppejõudude vahel ära ja tudeng ei pea 
enam muretsema. Aga nagu eelpool mainitud, siis 
on ka juhtumeid, mil kolledž appi ei tule.

Tuginedes varasemale praktikale, sooviksime 
rõhutada juhendaja rolli just lõputöö kava koos-
tamise perioodil. Kohtame kahjuks sageli sellist 
suhtumist, kus juhendaja ei pea vajalikuks osaleda 
lõputöö kava koostamisel ja jätab tudengi üksi 
pusima, soovitab pöörduda metodoloogia aine 
õppejõu poole ning annab teada, et vaatab kava 
siis, kui see on valmis. Samas ei ole metodoloogia 
õppejõud töö juhendaja ja ei jõua juba füüsiliselt 
pidevalt kõigi hädasolijatega tegeleda. Lõputöö 
kava koostamise etapp on lõputöö protsessis kõige 
olulisem – siis tuleb saada paika uuritava teema 
fookus – ja see eeldab tihedamat suhtlemist juhen-
datavaga kui mõni muu etapp. Kui fookus on 
paigas, saab tudeng hakata koostama teooriaosa 
ja liikuda kirjutamise protsessiga edasi. Tegelikkus 
on paraku tihti see, et juhendajalt tuge ja tagasi-
sidet ei tule ning pikka aega ollakse tupikseisus, 
oskamata sealt edasi liikuda. Tulemuseks on moti-
vatsiooni langus ning lõputööd ei jõuta õigeks 
ajaks valmis.

Rollide jaotus lõputöö protsessis

Niisiis soodustab lõputöö sujuvat koostamist kolled-
žipoolne koordineerimine, mis vajaks kohati ühtlus-
tamist. Esiteks tuleks rääkida läbi rollide jaotus. 
Üldiselt on eristatavad kolm osapoolt: 1) vastutav 
erialaõppejõud, kes korraldab kolledžisiseseid 
lõputöö seminare ja toetab tudengeid sisulistes küsi-
mustes; 2) kolledži direktor, kes loob üldise tausta 
lõputöö olulisuse kohta ja lahendab vajadusel prob-
leeme; 3) õppekorralduse spetsialistid, kes jagavad 
korrapäraselt ja süsteemselt infot. 

Vastutav õppejõud on määrava tähtsusega 
inimene, kellest paljuski sõltub, kas ja kuidas 
tudengid tunnevad kolledži toetust. Tema ülesanne 
on lõputööde protsessi koordineerida, juhtida ja 
korraldada toetavaid seminare. Aruteludest on välja 
tulnud, et vastutav õppejõud võiks olla suure koge-
musega, teadlik Sisekaitseakadeemia nõuetest ning 
tuttav teadustöö nõuetega, viitamisega ja allikaot-
singuga. Kindlasti ei peaks see olema nn roteeruv 
ülesanne (st igal aastal erinev õppejõud, kes seda 
rolli täidab), akadeemias on ka sellist praktikat. 
Ideaalis võiks seminarijuht olla ka natuke psühho-
loogiline nõustaja, kes aitab hätta sattunud tuden-
geid sisulistes küsimustes, julgustab ja toetab neid. 
Tudengite tagasisidest võib järeldada, et mõnel 
juhul ei olegi kolledžis sellist rolli kandvat õppe-
jõudu ja sellest tuntakse suurt puudust. 

Kolledži direktoritel on suur roll selles, kuidas 
kolledžis lõputöösse suhtutakse. Direktor saab palju 
ära teha teaduse propageerimisega ja tähtsustami-
sega. Tudengite hulgas saab teha selgitustööd, miks 
teadustöö on vajalik ja kuidas see mõjutab tudengi 
edasist karjääri. Samuti saab ta ärgitada erialaõp-
pejõudusid kasutama oma loengutes ja semina-
rides rohkem teadusartikleid. Õppejõud ja tudengid 
ootavad kolledži direktoritelt huvitundmist, lõputöö 
seminaridel/kaitsmistel osalemist ja tunnet, et 
nad ajavad olulist asja ja neid ei jäeta probleemide 
korral üksi. 

Õppekorralduse spetsialistidel on oluline roll 
info jagamises, toetamises ja kaasamises. Oleks 
hea (ja õnneks see ka paljuski nii on), kui lõputöö 
on õppekorralduse spetsialisti südame asi ehk siis 
jagab süsteemselt infot, tuletab meelde tähtaegu 
ja suhtleb osapooltega. Hiljemalt teise kursuse 
kevadel võiks infot jagada sügisel algava lõputöö 
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protsessi kohta ja kolmanda kursuse sügisel teavi-
tada tudengeid teema ja juhendaja valiku tähtaega-
dest, võtta ühendust eksternidega ja selgitada välja 
nende plaanid seoses lõputöö kirjutamisega. 

Aastaid tagasi akadeemia lõpetanud vajavad 
sageli metodoloogilist tuge, mistõttu on oluline 
ka nemad suunata sügisel algavasse teadusme-
todoloogia ainesse, kus on lisaks metodoloogia 
alaste teadmiste saamisele võimalik alustada 
aine raames varakult ka lõputöö kava koostami-
sega. On häid näiteid, mil õppekorralduse spet-
sialist on personaalselt ühendust võtnud kõigi 
eksternidega, kutsunud neid teadustöö ainetes 
osalema, informeerinud neid kuupäevadest ja 
esitatavate tööde nõuetest. Aga nagu ikka, on 
ka siin olnud juhtumeid, mil eksternid on jäänud 
infosulgu ning pole õigel ajal protsessi kaasatud 
ja ilmselt on nii mõnigi seetõttu rongist maha 
jäänud.

Lõputöö seminaride läbiviimine

Eraldi teema on lõputöö seminarid, mis toimuvad 
kolledžites ja mida organiseerib vastutav 
õppejõud. Lõputöö seminare on praegu kaks kuni 
kolm (iga kolledž otsustab ise). Sügisel tutvusta-
takse tavaliselt teemasid ja toimub kohtumine, 
kus selgitatakse kogu protsessi, antakse teada 
kontaktisik, kelle poole vajadusel abi saamiseks 
pöörduda, ning vastatakse tudengite küsimustele. 
Jaanuaris jälgitakse üldist edasiminekut ja veeb-
ruaris on fookuses ka uuring. Lisaks sügisesele 
esimesele kokkusaamisele toimub alates septemb-
rist-oktoobrist üldaine „Teadustöö metodoloogia“, 
kus tehakse samuti mitmeid vaheseminare. 

Kohati on aga koostöö vastutava õppejõu ja 
aine õppejõudude vahel nõrk ja see viib selleni, 
et lõputöö seminar ja „Teadustöö metodoloogia“ 
seminar kattuvad omavahel ning tudengid on 
pigem segaduses, miks on kaks sarnast seminari 
peaaegu ühel ajal. Samas on ka häid näiteid, 
kus seminaride kronoloogiline järgnevus on läbi 
räägitud, seminarid täiendavad üksteist ja õppe-
jõudude vahel on tihe koostöö. Hea näide selleko-
hasest praktikast on finantskolledž, kus protsess 
toimub algusest peale süsteemselt ja koordi-
neeritult. Metodoloogia õppejõududena peame 

oluliseks, et lisaks lõputöö kava kaitsmisele 
teadusmetodoloogia aine raames toimuks tuden-
gitel ka kolledžites samal perioodil erialaõppe-
jõududega seminar, kus tegeletakse lõputöö 
kavadega erialasest vaatest. Finantskolledž pakub 
seda võimalust. Metodoloogia õppejõud ei valda 
kõigi kolledžite spetsiifikat ja seetõttu on tuden-
gitele väga oluline just oma kolledži õppejõudude 
toetus ja suuniste saamine lõputöö kirjutamise 
ajal. Iseenesest on võimalik need kaks seminari 
ka ühendada, kuid tudengite jaoks on tähtis oma 
kolledži sellekohane seminar, kus neid enam ei 
hinnata, vaid pigem nõustatakse ja jälgitakse 
teema arengut.

Aruteludest tudengitega koorus välja ka 
probleem, mis on seotud tudengite toetamisega 
kevadsemestril. Jaanuaris lõpeb aine „Teadustöö 
metodoloogia“, veebruari alguseks on toimunud 
ka kolledži seminarid. Seega veebruarist kuni kaits-
miseni ei ole tudengil enam koolipoolset tagasi-
side võimalust. Kindlasti oleks vaja, et kevadel oleks 
veel mõni seminar või konsultatsioon. Vajadus lisa-
seminariks tekib näiteks ka siis, kui lõputöö kirju-
tajal tekib uuringuga seotud spetsiifiline küsimus, 
mille kohta ka juhendaja ei oska nõu anda. Sel 
juhul oleks tudengil hea saada nõu vastava ala 
õppejõududelt.

Teadusmetodoloogia aine  
pole võluvits

Viimase teemana tahaksime puudutada ainet 
„Teadustöö metodoloogia“. Õppejõududena 
oleme seda aastaid õpetanud ja igal aastal vaata-
mata pingutustele kooruvad välja ühed ja samad 
probleemid: 1) lõputöö eesmärgistatus (uurimis-
probleem, uurimisküsimused, eesmärk ja uurimis-
ülesanded) jääb segaseks vaatamata loengutes ja 
seminarides antud selgitustele; 2) allikaotsing on 
takerdunud või olematu (ei leita oma valdkonnas 
teadusartikleid); 3) viitamine ja vormistamine on 
problemaatiline; 4) vähene lugemus teadustöö 
meetodite kohta. 

Kuigi teadusmetodoloogia ainet peab ja saab 
õppemetoodiliselt edasi arendada, jääb ometi 
vahel tunne, et ootus ainele on ebarealistlik ehk 
justkui kogu lõputööga seonduv peaks selgeks 
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saama ainult selles aines. See aga pole nii, sest 
aine maht on näiteks kaugõppes vaid 24 ak tundi 
ja selle raames jõuab anda ülevaate peamistest 
teemadest, millega tudeng peab hiljem paljuski 
iseseisvalt edasi tegelema.

Lõputöö kirjutamisega seotud probleemide 
teket tuleks senisest rohkem analüüsida: mis 
on need teadmised ja oskused, millest tudengil 
puudu jääb, ja millest see lünk on tekkinud? Kui 
see on tekkinud vajadusest mõnda teadusmeto-
doloogia aspekti aines rohkem selgitada, siis on 
see teadusmetodoloogia õppejõudude ülesanne. 

Kui aga teadmiste lünk on seotud millegi muuga, 
siis võiks kolledž nende põhjustega tegeleda juba 
eos, suunamaks kadetti suuremale iseseisvusele 
ja vastutuse võtmisele.

Õppejõududena näeme probleemide tekki-
mise taga sageli vähest pingutamist, lugemust ja 
Sisekaitseakadeemia juhendmaterjalide mitte-
tundmist, suur probleem on ka kirjaliku enese-
väljendamise oskus. Samas on just kirjalikku ja 
suulist eneseväljendusoskust võimalik järjepide-
valt arendada kolme aasta jooksul toimuvates 
eri alaainetes.  

Peamised arendamisvajadused

• Kolledž võiks lõputöö kirjutamise prot-
sessi läbivalt koordineerida ja toetada 
ning edasi arendada.

• Rollide jaotus (vastutav õppejõud, direk-
tor, õppespetsialistid) ei ole veel kõigis 
kolledžites välja kujunenud.

• Tudengid vajavad suuremat abi ja toetust 
teemade valimisel. Teemade nimekiri 
on mõnes kolledžis saadaval, aga mõnes 
kolledžis ei ole. Vaja oleks kolledžipoolset 
abi nendele, kes juhendaja või teema 
leidmisega hätta jäävad.

• Tudengid vajavad juhendajatelt suuremat 
tuge lõputöö kavade koostamise perioo-
dil, kolledž saab juhendajatele saata 
vastava pöördumise ja palve tudengitele 
toeks olla.

• Tudengite toetus kevadsemestril oleks 
vaja läbi mõelda ja vajadusel tekitada 
lisakonsultatsioone. 

• Vaja oleks kooskõlastada üldaine „Tea-
dustöö metodoloogia“ ja kolledži lõputöö 
seminarid. 

• Kolledžil on oluline analüüsida lõputöö 
kirjutamisega seotud iga-aastaseid prob-
leeme ja nendega tegeleda.

• Järjepidevalt tuleks tegeleda potent-
siaalsete juhendajate koolitamisega ja 
nõustamisega.

Lõputööde protsessi soovitatavad 
etapid

Lähtudes praegustest parimatest praktikatest 
ning tudengite ja kolledžite esindajate tagasisi-
dest, pakume välja lõputöö protsessi võimalikud 
etapid.

 
1. Hiljemalt II kursuse kevadel võiks olla igas 

kolledžis määratud lõputöö protsessi eest 
vastutav koordinaator, kelleks oleks soovita-
valt kolledžis õpetav põhikohaga õppejõud. 
Seda seetõttu, et koordinaatori roll eeldab 
nii Sisekaitseakadeemia lõputööde koos-
tamise nõuete tundmist kui ka erialaseid 
teadmisi. Koordinaatori ülesanne oleks pla-
neerida ja viia läbi lõputöö seminare, toe-
tada tudengeid juhendajate leidmisel ning 
lahendada jooksvaid küsimusi. Samuti teeks 
koordinaator koostööd teadusmetodoloo-
gia aine õppejõududega ning oleks peamine 
infokanal kolledži direktori, ametkonna 
ning õppeosakonna jaoks. Lisaks suhtleks 
koordinaator pidevalt potentsiaalsete 
lõputöö juhendajatega, sh tutvustaks neile 
Sisekaitseakadeemia pakutavaid võimalusi 
juhendajate koolitusteks ja kaasaks neid 
lõputöö seminaridesse. Siia kuulub ka töö 
kolledži enda õppejõududega, sh nende 
potentsiaalsete juhendamisteemade kaar-
distamine. 

Leiame, et tegemist peaks olema püsiva 
tööülesandega, mis ei tohiks igal aastal n-ö 

jätkub pöördel >>
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roteeruda. Ajaga tuleb suurem kogemus ja 
teadmised ning kujunevad kindlad rutiinid, 
samuti on siis lõputöödega seotud teadmi-
sed kindla inimese käes. Kui koordinaatorit 
igal aastal vahetada, ei teki järjepidevust ja 
õppejõududel puudub ka huvi sellist ajutist 
rolli täita. 

Kindlasti tuleks lõputöö protsessi eest 
vastutava koordinaatori rolliga seonduvaid 
tegevusi arvestada õppejõu koormuses, 
vähendades sellest tulenevalt tema loengu-
koormust.

2. II kursuse kevadel (aprill-mai) võiks toimuda 
lõputöö koordinaatori ja kolledži direktori 
eestvedamisel ning kõigi kolledži õppejõu-
dude ja tulevaste metodoloogia õppejõudude 
osavõtul I sissejuhatav seminar. Seminaril 
tutvustatakse ees ootavat lõputööde prot-
sessi, motiveeritakse lõputööd kirjutama ning 
juhendama ja pakutakse välja teemade valik, 
mis on eelnevalt ametitega ja erialaõppejõu-
dudega koostöös uuendatud. Võimalus on 
kutsuda atraktiivseid esinejaid varasemate 
lõpetajate näol ning tutvustada tulevasi 
metodoloogia õppejõude. Õppekorralduse 
spetsialistid helistavad läbi potentsiaalsed 
eksternid ja lisavad lõpetada soovijad eda-
sisse infolisti. Eriti oluline on selline seminar 
nendes kolledžites, kus on valida lõputöö ja 
lõpueksami vahel.

3. Septembri alguses (1.-2. nädal) võiks toimuda 
lõputöö protsessi koordinaatori eestvedami-
sel II seminar, kus räägitakse protsess ülevaat-
likult veelkord läbi ja kaardistatakse esialgsed 
teemade valikud, nõustatakse tudengeid 
täiendavalt teemade ja juhendajate leidmisel, 
vastatakse tekkinud küsimustele.

4. Septembri lõpuks on teemad valitud ja algab 
teadusmetodoloogia aine. Aines toimuvad 
loengud kogu grupile ja seminarid osarüh-
madele. Osarühmas on u 10 tudengit ja osa-
rühmal on oma seminarijuht (metodoloogia 
õppejõud), kes oma rühma tudengite lõputöö 
kavasid erinevates etappides pidevalt tagasisi-
destab. Aine raames toimub päevaõppes kaks 
seminari ja kaitstakse lõputöö kava, kaugõp-

pes üks seminar ja kaitstakse lõputöö kava. 
5. Oktoobris toimub juhendajate seminar, mida 

viivad läbi metodoloogia õppejõud. Kolledžite 
(lõputöö protsessi koordinaatori ja kolledži 
juhi) roll on suunata seminarile nii majaväli-
sed kui ka sisesed juhendajad.

6. Novembri alguses kinnitatakse teemad ja 
juhendajad metodoloogia aines koostatud 
esialgsete lõputöö kavade põhjal.

7. Jaanuari alguses/keskpaigas toimub lõputöö 
kavade kaitsmine metodoloogia aine raames 
(töö üldkontseptsioon ja metoodilised aspek-
tid, osa teooria peatükist). 

8. Jaanuari lõpus võiks toimuda III lõputöö 
seminar kolledži õppejõududega (erialased 
aspektid), kus tutvustatakse metodoloogia 
aine raames valminud kava ja arutatakse 
sisulisi küsimusi, mis on seotud konkreetsete 
teemade analüüsiga erialasest aspektist. Tööd 
saab jagada õppejõudude vahel tagasiside 
andmiseks ära.

9. Märtsi alguses või keskel võiks toimuda 
IV lõputöö seminar kolledži õppejõudu-
dega, vajadusel osaleksid ka metodoloogia 
õppejõud (vaadatakse tööde seisu, antakse 
nõuandeid enne eelkaitsmist). Sellel seminaril 
vastatakse peamiselt tudengite küsimustele, 
mis on vahepeal töö kirjutamisel tekkinud, ja 
antakse nõu eelkaitsmise edukamaks läbimi-
seks, võetakse maha pinged. 

10. Aprilli alguses/keskpaigas esitataks lõpu-
töö akadeemiaülesele eelkaitsmisele, kus 
osalevad erinevate kolledžite erialaõppejõud, 
ametite esindajad ja metodoloogia õppejõud. 
Metodoloogia õppejõudude osalemine selles 
etapis on vajalik, kuna peale seda on veel 
võimalik töid täiendada ja parandada. Ame-
tite esindajate osalemine oleks oluline töö 
aktuaalsusele hinnangu saamiseks ning töö 
praktilise väärtuse kohta kinnituse saamiseks.

11. Juuni alguses oleks lõputööde akadeemia-
ülene kaitsmine, kus osalevad erinevate 
kolledžite erialaõppejõud, ametite esindajad 
ja vajadusel metodoloogia õppejõud.
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K evadel viisid Päästekolledž (PÄK) ja Politsei- ja 
Piirivalvekolledž (PPK) oma õppejõudude ja 

õppurite seas läbi distantsõppe tagasiside küsitluse. 
Päästekolledži küsitluse tulemustest ilmnes, 

et enamasti kasutati loengu läbiviimisel Moodle’i 
keskkonda. Seal olid olemas kõik kursused, aga 
mitte kõik õppejõud polnud seni seda keskkonda 

kasutanud. Moodle’i võtsid kasutusele ka Politsei- 
ja Piirivalvekolledži õppejõud.

PÄK-i õppejõud leidsid järgmist: hindamised 
polnud samal tasemel; ei osatud kasutada kesk-
konna kõiki võimalusi; abi polnud kogu aeg kohe 
kättesaadav; veebiloengute ettevalmistus oli 
ajamahukas ning aega nappis; segasid keskkonna 

Sisekaitseakadeemia jaoks oli kevadel toimunud distantsõpe uus väljakutse nagu 
teistegi koolide jaoks, kuna üleminek toimus ootamatult. See-eest andis see kogemusi 
sügiseseks hübriidõppeks. Haridustehnoloogid ALINA GAVRIJAŠEVA ja ARLEE 
KAUGEMAA teevad tagasiside põhjal toimunust ülevaate.

KOGEMUSED  
DISTANTS- JA HÜBRIIDÕPPE 

Üksi tühjas klassiruumis veebitundide läbiviimise hõlbustamiseks leiti Paikuse õppekeskuses nutikas lahendus: 
klass täideti mänguloomadega ja õppejõul oli, kellele otsa vaadata
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kasutamisega kaasnevad piirangud. Samas leidsid 
õppejõud, et tagasiside andmine oli kerge, mater-
jalid olid ühes kohas ning õppejõudude IT-alased 
teadmised kasvasid. 

PPK õppejõud tundsid enim puudust vahetust 
suhtlusest õppuritega ning tõid ka välja, et erine-
vate keskkondade kasutamise oskusest jäi puudu. 

Õppurid leidsid, et oleks soovinud vahetut 
kontakti õppejõudude ja rühmakaaslastega.

PÄK-i õppurite sõnul oli Moodle’i kasutamine 
paindlik ja andis rohkem vabadust. Nad olid ülla-
tunud, et jõuti kõik ülesanded õigeks ajaks ära 
teha. Ka õppejõud ei arvanud, et õppurid päriselt 
lahendavad ülesandeid ja arutlevad foorumites. 

Kõige rohkem puututi tehniliste probleemidega 
kokku PPK-s. Õppejõud leidsid, et edaspidi peaks 
teineteisega rohkem rääkima ja jagama nii häid kui 
ka halbu kogemusi.

PPK õppurite meelest sai Sisekaitseakadeemia 
kevadel kõigele vaatamata distantsõppega väga 
hästi hakkama.

Õppetöö sügisel

Sügis tõi uusi väljakutseid: algas periood, kus 
õppejõud pidid hakkama saama hübriidõppega. 
Selle puhul on õppejõud klassiruumis koos osa 
õppuritega ning teine osa on kodus, aga teeb ka 
loengus kaasa. Selliste loengute läbiviimiseks paigu-
tati enamikesse Tallinna, Paikuse ja Väike-Maarja 
õppekomplekside klassidesse silmkaamerad. 
Õppejõud ei pea neid ise sisse lülitama, vaid need on 
vaikimisi seotud klassiruumides olevate lauaarvuti-
tega. Kaamerate saabumine hõlbustas hübriidõppe 
läbiviimist. 

Õppejõud kasutasid endiselt Moodle’i kursusi 
ning viisid loenguid läbi sealse BigBlueButto-
niga (BBB). See andis neile võimaluse kasutada 
õppetöö läbiviimisel rühmatöö ruume, mida 
sel hetkel Teamsi või Skype’i keskkondades 
kasutada ei saanud. 

Tehniliste oskuste arendamine

Sügisel viisid Sisekaitseakadeemia haridustehno-
loogid läbi mitu Teamsi, BBB ja Moodle’i kasutamise 

koolitust. Kõik materjalid ja seminaride salvestused 
on leitavad Moodle’i kursuselt „Moodle õppejõudu-
dele“, kuhu sisenemiseks on vajalik Moodle’i konto 
ja võti: SKAoppejoud.

Kursust arendame pidevalt vastavalt õppejõu-
dude tagasisidele. Ka edaspidi toimuvate semina-
ride salvestuste lingid lisame sinna kursusele. 

Lisaks kursusele panid haridustehnoloogid 
õppeosakonnaga kokku Gagne’i õppetunnimu-
delil põhineva tabeli, mis on leitav Sisekaitseaka-
deemia kodulehelt https://www.sisekaitse.ee/et/
teenused-0. Tabelis on tasuta tarkvarasid loengute 
läbiviimise hõlbustamiseks. Ka seda tabelit täien-
dame vastavalt õppejõudude tagasisidele. 

Plaanis on luua meie siseveebi blogi-sarnane 
rubriik, kus õppejõud saavad omavahel jagada 
kogemusi tarkvarade või loengute läbiviimise 
kohta. Ka neid saab edaspidi linkida tabelis olevate 
tarkvaradega. 

Hiljuti jõudsid akadeemiasse graafikalauad, mis 
on hetkel katsetamisel. Selle asemel, et suunata 
kaamera paber- või nutitahvlile, et õppurid näeksid, 
mida õppejõud seinale kirjutab või joonistab, on 
graafikalaua pilt ühenduses Moodle’i või teiste 
keskkondadega. Sellega on pilt kaugühenduses 
olevatele õppuritele selgem ning ka klassis olevad 
õppurid näevad sama nutiekraanilt. 

Õppejõudude tagasiside

Nii kevadine distants- kui ka sügisene hübriidõpe on 
toonud päevavalgele erinevaid probleeme nii õppe-
jõududele kui ka õppuritele. Toome siinkohal välja 
õppejõudude kommentaarid ja tähelepanekud.

Triin Roosve, õigus- ja 
sotsiaalteaduste keskuse 
lektor: „Mulle meeldib 
veebiõpe (mitte hübriid)!“

Kevadine distantsõpe sujus 
kenasti. Loengud-seminarid viisin 

läbi Moodle’i BBB-platvormi kasu-
tades. Ka materjalid, testid ja kodused ülesanded, 
tagasisidestamised toimusid Moodle’i kaudu. Kuna 
tegu oli väikese ja väga õpihimulise rühmaga, oli 
kevadine distantsõpe väga meeldiv kogemus. 

https://www.sisekaitse.ee/et/teenused-0
https://www.sisekaitse.ee/et/teenused-0
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Kasutasin korraga laua- ja sülearvutit. 
Mõlemas logisin end BBB-sse sisse. Lauaarvutiga 
kuvasin tahvlile ja kodudesse sama pildi. Sülear-
vutist nägin, mis toimus n-ö kasutajavaates. Kuna 
seminarides toimusid ettekanded, siis andsin ette-
kandjale auditooriumis lauaarvuti ja kodusele 
ettekandjale host’i rolli üle – nii nägin sülearvu-
tist toimuvat ja sain ka seal rahulikult vajadusel 
tšättida. 

Ettekannete puhul palusin esitlused varem ära 
saata ja laadisin need BBB-s esitluste alla – nii said 
tudengid neid komplikatsioonideta ja ajaraiskami-
seta järjest esitada.

Minu eesmärk oli, et kodusõppija ja auditoo-
riumis olija peavad olema võimalikult võrdselt 
koheldud. Võtsin ettekannete teemade valimi-
seks kasutusele ka Google Docsi (muidu oleks seda 
auditoorselt teinud) ja padlet-tahvli osade kodu-
tööde püstitamiseks, et kõik näeksid ühekorraga 
(kodus ja auditooriumis) kõigi töid ja saaksid vaja-
dusel ka padlet-tahvlile teiste tööde kohta hinnan-
guid anda.

Hannes Udde, maksunduse 
ja tolli õppetooli juhataja-
lektor: „Midagi ületamatut 
ei olnud.“

Sisuliselt päevaga tuli ümber 
mõelda, et mida, kuidas ja 

mismoodi. Oluline oli stabiilsus. Kuna 
ma ei tahtnud lisada täiendavaid stressiallikaid nii 
tudengitele kui ka iseendale, jäin Skype’i juurde 
kevadsemestri lõpuni. 

Distantsõppe puhul kahjuks ei jõudnud kõigi 
tudengiteni. Samas püüdsin ikka küsimustega 
konkreetsetele tudengitele fookust seada.

Kadi Luht-Kallas, kriisiregulee-
rimise ja tule ohutuse õppe-
tooli vanemlektor: „Väga 
kiidan seda, et Moodle’i 
kasutamine on saanud 

kokkuleppeks.“

Moodle’i keskkond on minu jaoks 
tavapärane juba selle kasutuselevõtu algusest. Juba 
aastaid on kõik materjalid ja tegevused olnud seal. 

BBB varasem kasutamise kogemus puudus, kuid 
kiirelt said selgeks ka selle head ja vead. 

Õppemoodulites, kus oli võimalik distant-
sõpe, kasutasin peamiselt eelnevalt loodud 
e-õppe lahendust. Et moodulil on olemas õpik ja 
õpikus on ka välja töötatud erinevad ülesanded, 
siis ei olnud väga keeruline suunata õppurid seda 
kasutama. Lisaks sai iga teema kohta tehtud 
lühike videoloeng PowerPointi salvestisena, milles 
toodi välja teooria põhipunktid ning oodatava töö 
teemakäsitlused. 

Sõltuvalt käsitletavast teemast ja õpetamis-
metoodikast on hübriidõppe kasutamisel omad 
head ja vead. Hübriidõppe kasutamine sõltus väga 
palju õppuritest. Kui tegemist on pigem teoreeti-
lise tunniga, kus on konkreetsed slaidid, arutelud, 
diskussioonid, siis on võimalik seda päris edukalt 
teha hübriidis, aga praktiliste ülesannete lahenda-
mise puhul peab midagi muud välja mõtlema.

Helle Koitla, maksun-
duse ja tolli õppetooli 
nooremlektor: „Mõni 
asi oli isegi parem.“

Arvan, et distantsõpe 
kulges kevadel päris hästi, 

arvestades, et see oli minu 
jaoks esimene kord. Õppematerjale tuli ümber teha 
ja anda loengu jooksul ka rohkem ülesandeid. Tuli 
arvestada, et kuulamise aeg ei oleks liiga pikk.

Väljakutse oli teha praktilisi õppedepoo tunde 
(politsei piirikontroll) veebi kaudu, aga lõpuks 
leidsime, et isegi mõni asi oli parem – rohkem 
õppureid sai sõna ja ülesannete lahendamisel olid 
kõik õppurid aktiivsed.

Tehniline valmidus polnud just kõige parem, 
aga kui mul tekkis probleem, siis sain haridusteh-
noloogidelt alati abi.

Ülle Vanaisak, korra-
kaitse õppetooli lektor: 
„Mõnikord oskasin  
juba ise kolleege 
juhendada.“

Üldiselt läksid esimesed 
hübriidõppe loengud hästi. 
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Alguses kasutasin ka kõige elementaarsemaid 
vahendeid.

Tõenäoliselt jäi nii mõnelgi korral julgusest 
puudu nuppe näppida, aga mõnikord oskasin juba 
ise kolleege juhendada – kuidas saada näiteks heli 
tööle. 

Meeldis oma õppetooli sisene Teamsi koolitus 
– harjutasime rühmade moodustamist, videote 
jagamist. Saime kõik oma oskusi jagada ning erine-
vaid küsimusi lahendada.

Silvia Luige, vangistus-
korralduse õppetooli 
vanemlektor: „Tege-
vuste mitmekesisus. 
Pingevaba  

õhkkond.“

See oli unustamatu positiivne 
kogemus. Õppejõuna olen märganud, et kui 
suhtlus toimub ekraani vahendusel, siis valehäbi 
kaob ja tuleb juurde julgust end kiiremini 
verbaalselt väljendama hakata. Keeleõpe tuttavas 
keskkonnas isikliku kohvitassi taga soodustab 
õppimist. Samas arenevad digi pädevused ja 
sotsiaalsed oskused.

Eriti lemmikuks osutus Skype’i vestlusaken, 
kus oli võimalik diskussiooni ajal esitada küsimusi 
nii suuliselt kui ka kirjalikult. Küsimuste kirju-
tamise kiirust võis kadestada isegi vene keelt 
emakeelena kõnelev inimene. 

Võrdse kohtlemise tagamiseks jälgisin, et kõik 
saaksid sõna sekka öelda, nii väga aktiivsed kui ka 
tagasihoidlikud. Sõnavara areng oli tohutu.

Tegevuste mitmekesisus. Pingevaba õhkkond. 
Avatud, sõbralik ja vastutustundlik õppija. Õppija 
leidlikkus. Soov näidata oma loomingulisust, 
tehes audiosalvestusi ja videoklippe, mõeldes 
välja ülesandeid rühmakaaslastele. 

Ülesande täitmisel Moodle’is oli võimalik 
anda protsessi juhtimine üle, vabatahtlikke oli 
alati palju.

2020. aasta ei olnud õppimise ja õpetamise 
valguses lihtne. Samas soodustas distants-
õppe periood võimalust areneda erinevates 
aspektides: nii enda õppeaine õpetamise prot-
sessis, kasutatavate tehniliste vahendite 

ümbermõtestamises kui ka planeerimises. 
Õppejõud nimetasid järgmist.
• Tahaks loenguid salvestada, proovida simu-

latsiooni ka veebis kasutada. Võimalusel 
osaleda mõnel koolitusel.

• Arvan, et edaspidi, olenemata koroonast, 
on mõttekas teha teatud mahus hübriidõpet 
just teooriaosade puhul.

• Sisekaitseakadeemias peaksid olema ühtsed 
reeglid distantsõppe kohta, mis ka ametli-
kult kinnitatud. Alates sellest, kas me võime 
nõuda kadetilt kaamera ja kõrvaklappide 
kasutamist kuni distantsõppe kui eraldiseisva 
õppemeetodi arvestamisega koormustabelis 
ja mujal.

• Hübriidõppe puhul on tarvis kaht õppejõudu 
korraga ühe loenguga tegelema. Õppijate 
suhtes oleks õiglane püüda akadeemiaüle-
selt kasutada üht ja kõige toimivamat ning 
töökindlamat keskkonda.

• Distantsõppes on loengumaterjali (digima-
terjali) ettevalmistamine ja loengu käigu 
läbimõtlemine tohutult aega ja energiat nõu-
dev loominguline protsess. Lisaks tehnilistele 
vahenditele ja erinevatele õpikeskkondadele 
on oluline materjali loomisel pingevaba õhk-
kond, tahe ja inspiratsioon.

• Suurim probleem minu jaoks oli ikkagi silm-
side ehk vahetu kontakti puudumine. Sa ei 
saa tunnetust, kas tudengid on oma mõtetes 
sinuga või tegelevad muude asjadega. Puu-
duvad emotsioonid, kehakeelt ei ole võimalik 
jälgida.

Arendusosakond on alati valmis tuge pakkuma 
nutikate lahenduste leidmisel ja loomisel nii 
distants- ja hübriidõppe kui ka kontaktõppe läbi-
viimisel. Õppematerjalide loomisel soovitame 
kasutada Sisekaitseakadeemia ainulaadseid 
võimalusi, näiteks simulatsiooni, multimeedia 
keskust jne. Pakutavate tehniliste vahendite 
valik on pideval täiendamisel vastavalt õppejõu 
põhjendatud soovidele. Jätkame õpetajate digi-
pädevuste arendamisega, mille raames on plaanis 
viia läbi (veebi)koolitusi ja praktikume, näiteks 
Moodle, Teams, Zoom jt. 

Täname kõiki õppejõudude, kes vastasid ja 
oma kogemusi jagasid. 
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S isekaitseakadeemias on alates 2010. aastast 
rakendatud keelekeskuse ja kolledžite 

koostöös LAK-õpet. Tegu on lõimitud aine- ja keele-
õppega (ingl keeles Content and Language Integ-
rated Learning või CLIL).

LAK-õpet defineerib teadlaskond kui kahesuu-
nalist (kahe fookusega) hariduslikku lähenemisviisi, 
milles nii sisu kui ka keele õppimiseks ja õpetami-
seks kasutatakse täiendavat keelt ehk õpetamis- ja 
õppeprotsessis keskendutakse mitte ainult sisule, 
vaid ka keelele või kui aineid õpetatakse võõrkeele 
kaudu. Kokkuvõtlikult võib öelda, et LAK-õpe = 
ainesisu + keel + õpioskused. Nende kolme aspekti 
seost ja osakaalu võib esitada Venni diagrammi 
kujul (vt joonist).

Vajalikud on sarnased 
tõekspidamised

Aeg ja kogemused on näidanud, et selline õpe on 
tõhus moodus omandada võõrkeeli teisi aineid 
õppides (või vastupidi). Praegu on meil igal erialal 
õppeaja jooksul vähemalt 36/24 (päevaõpe/
kaugõpe) tundi integreeritud võõrkeeleõpet. Tuden-
gite tagasiside on hea, õppejõudude vahel valitseb 
enamasti tõhus koostöö ja sünergia, arenetakse 
vastastikku, tudengid on protsessi kaasatud, käsit-
letud teemad ja olukorrad on elulised ning arenda-
takse üldpädevusi. 

Samas tõdeme, et arenguruumi veel jagub, sest 
lisaks tudengite erinevale keeleoskustasemele, mis 

Kuigi LAK-õppest on Sisekaitseakadeemias palju räägitud, ei ole meil veel ühtset 
arusaama. Keelekeskuse õppejõud ELEN LAANEMAA, TIINA MEOS, KERLI LINNAT ja AIDA 
HATŠATURJAN selgitavad täpsemalt, millega tegu.

LAK-ÕPE?  
MIS LOOM ON 

LAK- 
ÕPE

KEELAINESISU

ÕPIOSKUSED
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teeb õppeprotsessi keerulisemaks, puudub meie 
LAK-õppel süsteemsus ja ühtne arusaam LAK-õppe 
põhimõtetest. Tuleb meeles pidada, et LAK-õpe 
saab olla tulemuslik üksnes siis, kui õppejõu-
dudel on sarnased tõekspidamised – kui peetakse 
võrdselt tähtsaks nii keelt, ainesisu kui ka õpioskusi.

Mis on ja mis pole LAK-õpe?

Tartu Ülikooli professor Martin Ehala sõnul on funkt-
sionaalne keeleoskus muutunud tänapäeva ühis-
konnas tuumpädevuseks: „Kui industriaalühis-
konnas tootis inimene lisandväärtust oma kätega, 
siis tänapäeval teeb ta seda suuga.“ Ta rõhutab: „Kui 
inimene ei õpi arusaamisega lugema ja oma mõtteid 
selgelt väljendama, on see talle karjääri mõttes 
täielik katastroof. (…) olukorras, kus funktsionaal-
sest keeloskusest on saanud üldpädevus, on kõikide 

õppeainete õpetajad ühtlasi keeleõpetajad.“ (Raivo 
Juurak „Lõimitud aine- ja keeleõppest ei pääse mitte 
kuhugi“, Õpetajate Leht, 3. mai 2019). Ideaalses 
maailmas see ilmselt nii ka on, kuid arvestades 
õpetajate-õppejõudude üsnagi suurt töökoormust ja 
ajanappust, läheb sinnani jõudmiseks veel omajagu 
aega. Siin tulebki appi LAK.

2016. aasta sügisel lõppes akadeemia keele-
keskuse üheaastane NORDPLUS projekt, mille 
eesmärk oli luua Balti- ning Põhjamaade vaheline 
LAK-võrgustik. Koos projektipartnerite Vilniuse 
ülikooli ja Soome mere- ja piirivalvekooliga 
jõudsime ühiste arusaamade ja tulemusteni. 
Projekti üks olulisemaid ja põhimõttelisi väljun-
deid oli luua ühtne arusaam LAK-õppe, oskus-
keele ja võõrkeele kui õppekeele mõistetest ning 
neid selgitada. Projekti tulemusena valmis tabel, 
mille abil saab selgeks teha, mis on ja mis ei ole 
LAK-õpe (vt tabelit)․

LAK-õpe ON LAK-õpe EI OLE LAK-õpe EI OLE

Oskuskeel (LSP) Inglise keel õppekeelena (EMI)

Integreeritud keele- ja aineõpe Oskuskeel/erialakeel Inglise keel õppekeelena

Aineõppejõud loob keskkonna ja 
konteksti, kus sõnavara teatud 
viisil kasutatakse

Keeleõppejõud loob keskkonna 
ja konteksti, kus sõnavara teatud 
viisil kasutatakse

EMI-õppejõud õpetab erialaainet 
sihtkeele kaudu. EMI-loeng on 
tavaline loeng, kus põhirõhk on 
erialateemal, mitte keelel.

Aineõppejõud on ettevalmistusega 
seotud

Aineõppejõud võib olla ettevalmis-
tusega seotud

Tunni valmistab ette aineõppe-
jõud, keeleõppejõud pole seotud 
(keeleõppejõud võib aineõppe-
jõudu kursuse ettevalmistamisel 
aidata)

Aineõppejõud võib läbi viia 
LAK-ülesandeid; keeleõppejõud 
annab keelesisendi; õpetamine 
= koostöö keele- ja aineõppejõu 
vahel

Kõik tegevused viib läbi ainult 
keeleõppejõud

Kõik tegevused viib läbi ainult 
aineõppejõud

Keelemetodoloogia tugi (keeleõp-
pejõult aineõppejõule)

Ainult keeleõppejõud Keelemetodoloogiat ei rakendata

Tagasisidet võib anda kummaski 
keeles

Tagasisidet antakse peamiselt 
sihtkeeles (sõltub õppijate 
keeletasemest)

Tagasisidet keelele ei anta või 
antakse vaid vähesel määral 
(tagasisidet antakse sõnavarale ja 
mõistetele, mitte grammatikale)

Autentsed materjalid (keskkond), 
90% sisu ja 10% keele hindamine

Olemasolevad õpikud ja õppejõu 
koostatud jaotusmaterjalid 
(võimalikult autentsed)

Autentsed materjalid (keelele kas 
ei keskenduta või keskendutakse 
vaid vähesel määral)
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LAK-õpe on lai mõiste, mis koondab enda alla 
mitu lahendust (keelekümbluse, keelelaagrid, 
keelekohviku praktikad, rahvusvahelised vahe-
tused ja muud üritused jne). Lahendused erinevad 
üksteisest nii pikkuse, intensiivsuse kui vormi 
poolest. Ka akadeemias oleme rakendanud erine-
vaid vorme:

• praktilisi tegevusi (rollimänge, simulatsioone, 
päästekorraldajate õpet);

• seminare;
• üliõpilaskonverentse;
• keelekohvikuid;
• loenguid (nn passiivset LAK-i, kus õppurid 

saavad endale selgeks erialase terminoloogia 
kolmes (eesti, inglise ja vene) keeles).

Kunstlik LAK-õpe ei tööta

Vaatamata rohkem kui 10-aastasele LAK-õppe 
praktiseerimisele akadeemias, edulugudele 
ja koostööle kolledžitega, on siiski murekohti, 
mis takistavad meil LAK-õpet ühtselt ja tule-
muslikult rakendamast, ehkki aasta-aastalt on 
lõimitud aine- ja keeleõppe tundide arv õppe-
kavades suurenenud ja tudengite tagasiside posi-
tiivne ning selle õppevormi populaarsus kasvanud. 
Akadeemia õppurid rõhutavad LAK-loengute 
praktilist väärtust, mis võimaldab õppida ja 
arendada võõrkeele oskust otseses seoses tule-
vaste töö kohustustega. Kohati on aga LAK-õppe 
loengud ikkagi kunstlikud, sest tihtipeale puudub 
eriala õppejõududel meetodist selge arusaam ja 
valmidus seda rakendada või pole tudengitele 
suudetud piisavalt hästi selle eesmärke selgitada.

Positiivsed näited õppekavadest

Meie edulood tulenevad õppejõudude koostöö-
valmidusest, sünergiast ja õppurite valmisolekust. 
Hea näide on päästekorraldajate õpe, kus loomu-
liku õppekava osana menetletakse sarnaselt eesti-
keelsetele hädaabikõnedele ka vene- ja ingliskeel-
seid kõnesid nagu igapäevases tööeluski. 

Tulemusliku keeleõppega integreeritud 
õppe näited on ka justiitskolledži õppekavas 
ning finantskolledži ning politsei- ja piirivalvekol-
ledži õppeainetesse põimitud praktilises õppes, 
kus mängitakse läbi võimalikke tööalaseid situat-
sioone ja rõhk on võrdselt nii keele- kui ka erialase 
oskuse arendamisel. 

Ettepanekud LAK-õppe 
tõhustamiseks

• LAK ei pea olema kunstlik, vaid seda tuleb 
rakendada vastavalt vajadusele, st õppeka-
vad ja õppeplaanid tuleb kriitilise pilguga üle 
vaadata, mis ainesse, mis mahus ja mis keelt 
aineõppesse integreerida.

• Tuleb analüüsida, mis aines, mis kursusel sel-
lest tõesti kasu on ja milline LAK-õppe vorm 
on kõige sobivam ja tulemuslikum.

• Ei saa ja ei tohi tegevusi teha linnukese pärast 
ja täita üksnes õppekava statuudis ettenäh-
tut, vaid koostöös õppekava juhtide ja eriala-
õppejõududega tuleb leida need ained või 
aineosad, kuhu keeleoskuse arendamine sisse 
sobib. Ainult siis saab tegevus olla tulemuslik.

• LAK-õppejõud on nagu hall kardinal, tugi 
aineõppejõule, mistõttu LAK-tunnis on 
erialaõppejõud see, kes juhatab õppetööd, 
ning keeleõppejõud aitab n-ö rea peal püsida 
ja annab asjade sujumiseks nõu. LAK-i tehes 
pakub keeleõppejõud tuge ja abi, aga tasub 
meeles pidada, et keel ei ole siin väljund 
omaette (vt tabelit). Tulemusliku LAK-õppe 
üks võtmesõna on koostöö: koostöö õppejõu-
dude vahel, koostöö kolledžite vahel. 

• LAK-õpe ei pea olema tingimata nii, et kee-
leõppejõud tuleb erialaainesse juurde, vaid 
saab olla ka nii, et kui erialaõppejõud tunneb, 
et tema aines on abi vaja, siis erialaõppe-
jõud lisab võimalusel vastava teema/teemad 
keeleõppesse.

• LAK-õpe nõuab pidevat koostööd õppe-
jõudude vahel, kes peavad teineteise tööd 
toetama. Aineõppejõud tegutseb samaaeg-
selt ka keeleõppejõuna ja keeleõppejõud 
peab siduma keeleõppetegevused spetsiifilise 
ainekeelega. 
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Viimase aja poliitiliste vaidluste valguses ei ole küll 
kena jälle küsitlustest rääkida, ent üks mure rõhus 
Keelekeskust juba tükk aega ning lootsime väikese 
küsitluse abil selgust saada ja loodetavasti ka luua. 
Nimelt on LAK-õpe olnud ühel või teisel moel ja 
määral Sisekaitseakadeemia õppetöös juba kümme-
kond aastat. Meid on koolitatud nii teooria kui ka 
praktika poole pealt, kuid keeleõppejõududena 
leidsime end aeg-ajalt ikka olukorrast, kus selgus, et 
arusaam LAK-ist on ehk liialt laiaks valgunud. Tege-
likult on see ka arusaadav – inimesed vahetuvad, 
õppekavad arenevad, ained on erinevad ning sageli 
suuresõnalised LAK-teoreetikud ei tee asja sugugi 
lihtsamaks. Ent siinkohal ei ole liigne paindlikkus 
ehk enam voorus. Ja lubage meil ka veidi rasvast 
trükki ja palume vabandust juba ette, kui see kedagi 
pahandab, kuid LAK-õpe ei ole võõrkeeletund, vaid 
eeskätt ikka erialatund, mis toimub kindlal põhjusel 
(peaasjalikult) võõrkeeles. 

Koroonakevadel märkasid ehk paljud akadeemia 
õppejõud postkastis palvet osaleda meie LAK-küsit-
luses (lubatud kommid oleme anonüümsetele 
vastajatele siiani võlgu, astuge julgelt läbi B-221, 
maskid tagavad anonüümsuse ka praegu). 

Esitasime ühtekokku 19 avatud ja suletud 
küsimust, millega soovisime teada saada, kuidas 
akadeemia aineõppejõud LAK-õpet mõistavad ja 
läbi viivad ning millised on nende kogemused ja 
ootused. Osales küll vaid 15 õppejõudu, ent samas 
olid esindatud kõik kolledžid ning ka kogemusi oli 
neil nii vene kui inglise keele integreerimisest.

Kõige kõnekamad olid ehk küsimused LAK-õppe 
definitsiooni, meetodite ning keele- ja aineõppe-
jõudude panuse/koormuse kohta. Nimelt palusime 
vastanutel valida viie definitsiooni seast need, mis 
ühtivad kõige enam nende arusaamaga LAK-õppest. 
Vastustest nähtus, et võrdselt valiti nii traditsiooni-
lise LAK-õppe kui ka erialakeele (LSP ehk Language 
for Specific Purposes) definitsioone. Ühtviisi oluli-
seks peeti aga ka erialase terminoloogia omanda-
mist ja tööalastes situatsioonides kasutust. 

Pealtnäha on ju kõik nagu peab, ent siin tulebki 
välja antud akronüümide sisuline erinevus – erialase 

oskuskeele loengud toimuvad meil üldjuhul eraldi 
ainena ning nende raames omandatakse tõepoo-
lest olulisi mõisteid ja termineid, ent nende prak-
tiline rakendamine peaks toimuma just erialaspet-
sialistiga LAK-loengus. Seda kinnitasid ka õppejõu-
dude vastused avatud küsimusele selle kohta, mis 
rolli integreeritud õpe akadeemias kannab: seitsmel 
juhul rõhutati keele praktilist rakendust tööelu 
võimalikult reaalselt imiteerivates olukordades ning 
kolmel juhul rõhutati keele- ja aineõppe sünteesi, 
mille toel arendada kumbagi tahku. Ent saime ka 
üksikuid vastuseid, kus markeeriti eeskätt taas 
erialase terminoloogia omandamist.

Rõõm oli tõdeda, et vastanute kogemused LAK-
õppest olid üldjuhul ikka positiivsed, mille põhju-
sena toodi välja muuhulgas tegus õhkkond ja elulä-
hedased olukorrad, pingelõdvendus võrreldes 
tavapäraste loengutega, õppejõudude tugi nii 
teineteisele kui ka õppijale. Miinusmärgiga 
olukorrad tulenesid eeskätt õppijate motivatsioo-
nist, mille mõned kirjutasid vähese kommunikat-
siooni ning kohati puuduliku aine- ja/või keelos-
kuse arvele. Mis toobki meid kiirelt järelduste ja 
soovitusteni (palume taas vabandust rasvase trüki 
pärast) – kui kahtlete, kutsuge Keelekeskus külla! 
Vaatame koos, millistes ainetes oleks mõistlik ja 
paslik ainet ja keelt integreerida, lepime kokku 
vajalikus eeltöös ja eesmärkides ning selgitame 
seda kõike ka tudengitele.

Täpsema info uuringu kohta leiab siit:

Mida näitas koroonakevadine LAK-uuring?
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30 uut päästjat
30. oktoobril lõpetas Sisekaitseakadeemia 30 pääs-
tekolledži päästja eriala kutseõppes õppijat. Lõpe-
tajaid tervitasid ja õnnitlesid akadeemia rektor 
Marek Link, Päästeameti peadirektori asetäitja 
Tauno Suurkivi ning päästekolledži direktor Häli 
Allas. Lõpetajate nimel pidas kõne Ants Kari. Muusi-
kaliste vahepaladega esines päästekolledži pääste-
meeskonna juhi eriala õpilane Rudolf Kopti.

Rektor sõnas lõpetajatele: „Aktusel on mul 
kahetised tunded, sest mul on kahju, et meie 
juurest ära lähete, kuid tunnen rõõmu teie tuleviku 
üle. Töötate tänuväärses valdkonnas, kus on kõige 
tähtsam inimese elu, vara ja tervis. Soovin teile 
kaunist tulevikku – nii sõnades kui tegudes.“

Päästekolledži peadirektor tänas lõpetajaid 
paindlikkuse eest keerulisel aastal: „Aasta on 
olnud erakordne ning ma olen tänulik, et olen 
selle teekonna läbinud koos teiega. Kõigele vaata-
mata olete täna siin, edukalt jõudnud sihtpunkti, 
kust algab teie edasine teekond teenistuses. 
Annan teid teenistusele üle uhkusega. See, et 
olete selle aasta kiirete muutustega kaasa tulnud, 
on erakordne.“

Päästeameti peadirektori asetäitja märkis: 
„Lõpetajad olete te vaid kooli jaoks, teenistusele 
aga hoopis alustajad. Alustate tööd, mis sisaldab 
endas palju teadmatust. See amet ei ole lihtne, 
kuid on tänuväärne. Päästeamet on tööandjana 
paindlik ning just paindlikkust soovin ka teile.“
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Tallinna õppekeskuse vanade hoonete 
lammutamine
Jaanuarist alates käivad Kase tänava endise 
administratiivhoone ja õppehoone lammutus-
tööd, mida viib läbi Crushtec OÜ. Juba õppe-
aasta alguses alustati hoonete tühjendamisega 
mööblist. Suurem osa sellest läks Kase tänava ühis-
elamutesse, kus vahetati välja kõik vana mööbel, 
osa aga viidi ka Paikuse õppekeskusesse.

Oktoobri alguses alustati hoonesiseste lammu-
tustöödega. Eemaldati kogu puit, metall, juhtmed 
jne. Välise karbi lammutamine algas selle aasta 
jaanuaris. Tööd on plaanis lõpetada aprilliks. 

Endise A-hoone asemele tuleb u 70 parki-
miskohta ning B-hoone asemele muruväljak. 
Pääs territooriumile hakkab toimuma taas Kase 
tänavalt, milleks ehitatakse ka uus sissepääs. 

President külastas  
Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskust
President Kersti Kaljulaid tegi jaanuarikuu lõpus Lääne- ja 
Ida-Virumaale kahepäevase maakonnavisiidi, mille käigus 
kohtus vallajuhtide, kohalike ettevõtete ja organisatsioo-
nide ning haiglatega, sh külastas Sisekaitseakadeemia Narva 
õppekeskust.

Rektor Marek Link tutvustas ringkäigul presidendile 
õppekeskuse ruume ja võimalusi. President rõõmustas, et 
Narva kerkib uusi ja põnevaid hooneid. „Üks maamärk jälle 
juures – Sisekaitseakadeemia hoone keset Narva linna. Ja 
see hoone on eriline. Alustades tehnoloogiatest ja disai-
nist, sest tegemist on vähemalt arvutuslikult passiivmajaga 
ja suurima avaliku sektori puithoonega kogu Põhjamaades. 
Ütleme nii, et kadettide õppe- ja elutingimused on võrreldes 
minu ülikooliajaga üksjagu muutunud.“ 

Maja toimib mitme omaniku ja kasutaja koostöös: 
kolmandik hoonest kuulub Tartu Ülikoolile, mistõttu näeb 
seal Tartu Ülikooli tudengeid ja õppejõude. Lisaks moodus-
tavad maja püsiva kasutajaskonna akadeemia kadetid 
ning Politsei- ja Piirivalveameti Narvas töötavad piirival-
vurid ja kiirreageerijad. Akadeemia kadettidele korralda-
takse tutvumis-, avaliku korra kaitsmise ja piirikontrolli prak-
tikaid. Kolm korda nädalas toimub sisekaitseõpe nelja Narva 
gümnaasiumi õpilastele, kus teadmisi käivad jagamas nii 
akadeemia õppejõud kui ka partner asutuste ametnikud. 
Terviklikest õppekavadest alustab peagi süüteomenetleja 
kutseõppe 5. tase. Veebruarist alustas õppekeskuses laupäe-
vane eesti keele kursus sisseastujatele.
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K onverentsi esimene päev oli ettekannete 
ja paneeldiskussioonide päralt. Arutleti 

kriisi mõjude üle erinevates eluvaldkondades, 
aga keskenduti eelkõige siseturvalisusele ja julge-
olekule. Hinnati valmidust uuteks kriisideks ning 
tutvustati ka naaberriikide kriisikogemusi. Konve-
rentsi esimesest päevast võttis videosilla vahen-
dusel osa 500 inimest 21 erinevast riigist. Hübriid-
konverentsi avas siseminister Alar Laneman 
videotervitusega.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link tõdes, 
et konverentsi toimumine on omamoodi väike ime. 
„Käesoleva pandeemiaga võitlemisel oli meil kaks 
valikut – kas põgeneda ja varjuda või kohaneda ja 
võidelda. Meie valisime teise variandi ning nuputa-
sime välja formaadi, kuidas teid kõiki kokku tuua, 
mõtteid vahetada ning uusi ideid luua. Konverentsi 
pealkirjaks sai valitud „Turvaliselt kriisis“ ning seda 
just erinevatest faktidest lähtuvalt, sest kriis võib 
olla ju mitmes erinevas emotsioonis, tundes või 
positsioonis.“

Kriis on muutnud meie teadaolevat maailma 
ning muudatused on toimunud majanduses, hari-
duses, tervishoius, julgeolekus ja töösuhetes. 
Mõtteid ja kogemusi jagasid Eesti oma valdkonna 
tipptegijad Priit Hõbemägi, Lavly Perling, Merike 
Saks, Tiit Land, Kätlin Alvela, Viola Murd, Lauri 
Tabur. Naaberriikide vaadet muutunud maail-
male tutvustasid Rootsi Kriisijuhtimiskeskuse 
peadirektori strateegiline nõunik Svante Werger, 
Soome kriisireguleerimise keskuse direktor Kirsi 
Henriksson, Läti siseministeeriumi kantsler Dimi-
trijs Trofimovs ning Venemaa demograaf ja rahvas-
tikuekspert Alexey Raksha.

Konverentsi teisel päeval toimus kolm töötuba: 
„1247: Horisontaalne ametkondadeülene koostöö 
eriolukorra ja kriisijuhtimise näitel“, juht Kätlin 
Alvela; „Tsiviilmissioonid ja arenguabi projektid 
muutmas maailma, kas kaos või kord?“, juht Lauri 
Tabur ja „Hariduse uus horisont pärast kriisi. Mis 
saab olema teisiti?“, juht Marek Link.

Täname kõiki eduka akadeemia hübriidkonve-
rentsi korraldamise eest, sealhulgas eriline tänu 
arendusosakonnale, sisejulgeoleku instituudile, 
politsei- ja piirivalvekolledžile, keelekeskusele, 
turundus- ja kommunikatsiooniosakonnale ning 
haldusosakonnale!

Töötoast „Horisontaalne ametkondade 
ülene koostöö eriolukorra ja kriisijuhtimise 
näitel“ annab ülevaate sisejulgeoleku insti-
tuudi esimese kursuse magistrant SERGEI 
ZELENIN.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela esitas 
ülevaate sellest, milles seisneb siseministeeriumi 
allasutuse Häirekeskuse töö olulisus ning kuidas 
kevadise eriolukorra ajal Häirekeskus oma tegevuse 
ümber korraldas.

Sissejuhatuseks tegi ettekandja lühikese kokku-
võtte Häirekeskuse mahukast igapäevatööst, kirjel-
dades, kuidas toimub töö jaotus asutuses ja kes 
saab kõige esimesena teada Eestis toimuvatest 
kriisi sündmustest. Vaatamata sellele, et sünd-
muste osakaal aasta-aastalt väheneb, ei ole kõne-
koormuste osakaal palju muutunud – see on 
endiselt keskmiselt 2600 kõnet ööpäevas. Pigem 
vähenevad kiiret lahendust vajavad küsimused 

Sisekaitseakadeemia korraldab 2002. aastast iga-aastaseid teaduskonverentse. 3.–4. 
detsembril toimus rahvusvaheline hübriidkonverents „Turvaliselt kriisis“, kus oma ala 
tippeksperdid Eestist ja naaberriikidest pakkusid parimaid õppetunde ja kogemusi 
siseturvalisusest, tervishoiust ja hariduse andmisest muutunud maailmas. 

SISEKAITSEAKADEEMIA 
16. TEADUSKONVERENTS
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ning suurenevad vaimse tervise ja sotsiaalsest 
olukorrast tekkivad probleemid, mille puhul teeb 
Häirekeskus 95% juhtudest koostööd sotsiaal- ja 
terviseasutustega.

12. märtsil kehtestatud eriolukord võimendas 
probleeme. Pidevate eriolukorrast tingitud küsi-
mustega (karantiini ja piirangute kohta käivad 
küsimused jm) vaevlev Häirekeskus lõi neli päeva 
pärast eriolukorra kehtestamist uue infoliini 1247, 
et anda kodanikele vastuseid keskkonnas, kus 
kiirus ei olnud prioriteet. Nii oli võimalik kiiret abi 
vajavate helistajate tarvis hoida kättesaadaval 
häireliin 112. Ametlikku riiklikku informatsiooni 
jagava kanali koosseisu astusid vabatahtlikud, kes 
said enne tööle asumist 20-minutilise väljaõppe ja 
kes soovisid seista silmitsi inimeste igapäeva prob-
leemidele lahenduse leidmisega. Siseministee-
riumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ja 
riigikantselei lõid tarukeskkonna, kuhu koondati 
kõik korduma kippuvad küsimused (KKK), et liht-
sustada ja kiirendada infosaamise protsessi. 
Kõneoperaatorid võimaldasid kasutada infoliini 
tasuta. 1247 oli edukas, kuna selle järgi oli kriitiline 
vajadus. Ei onud mõeldav lasta tekkida 112 liinile 
ootejärjekordi.

Infoliinile helistajate põhilised probleemid olid 
sotsiaalsed ja seotud vaimse tervisega. Vaimne 

tervis oli 2020. aasta üks aktuaalsemaid teemasid 
– inimeste hirm, depressioon ja enesetapud 
kasvasid murettekitavalt ja nendega pidid ka vaba-
tahtlikud Häirekeskuses tegelema, pakkudes psüh-
holoogilist abi. Vaimne tervis on oluline ka Häire-
keskuse päästekorraldajate jaoks, sest töökoormus 
ja ootamatud olukorrad on salajased depressiooni 
tekitajad ning depressioon võib omakorda viia 
järgmiste muredeni.

Minu jaoks on olulisemad punktid, kus Häire-
keskus sai erikolukorra ajal esmakordse kriisi-
juhtimise kogemuse, järgmised: 1) Häirekes-
kuses muutus tänu kriisile värbamine, sest 
olukord ei olnud etteaimatav ja oli vahel pain-
dumatu; 2) vabatahtlike kaasamine sai õigus-
liku aluse; 3) paranes operatiivteabe ja infoliiku-
mine; 4) tuleviku visioon sai selgemad juhised; 
5) paranesid partnerlus, koostöö, andmekasutus; 
6) paranes ka kriisideks valmisoleku võimekus. 
Kõigest sellest võib olla kasu tulevikus tekkida 
võivate kriiside korral, see oli justkui harjuta-
mine suurema kriisi jaoks. Minu valdkonnas on 
kriisid harjutamiseks ning olemasoleva ressursi 
testimine, seega pooldan esineja mõtet kriisist 
kui kogemusest. Pikemas perspektiivis, 5 või 10 
aasta pärast, on sellest kriisist rohkem kasu kui 
mistahes õppusest.

Töötubades sai osaleda ka veebi kaudu



KONVERENTS 3534 VERBIS AuT RE 1/2021

Minu arust oli ettekande kõige tähtsam aspekt 
vaimse tervise olulisusele rõhumine, sest eelmise 
aasta COVID-19 koroonaviirusest tingitud piirangud 
peatasid kogu ümbritseva maailma ja seda hoia-
tamata. Inimesel on raske leppida ootamatustega, 
mis piiravad nende vabadusi ja isoleerivad neid 
ühiskonnast. Mõned inimesed kaotasid töö, tervise 
või lähedase. Kui arvestada Häirekeskuse 1247 info-
liini kõnede hulka, siis võib julgesti väita, et selle 
liini ellukutsumise eesmärk sai täidetud – inimene 
võis saada operatiivselt informatsiooni eriolukorra 
kohta. Kui nende kõnede seas oli ka appihüüdeid 
ja vastajal tekkis võimalus osutada vaimset abi, siis 
oli kasu veelgi suurem ja inimesed said teha tööd 
suurema eesmärgi nimel.

Töötoast „Tsiviilmissioonid ja arenguabi 
projektid muutuvas maailmas, kas kaos või 
kord?“ annab ülevaate sisejulgeoleku insti-
tuudi teise kursuse magistrant HELEN VIILUP.

Tsiviilmissioone käsitlevat töötuba juhtis endine 
Sisekaitseakadeemia rektor, ettevõtja, koolitaja ja 

juhtimisnõustaja Lauri Tabur, kes alates 2012. aastast 
nõustab Lääne-Balkanil Kosovo Vabariigis avaliku 
sektori asutuste reforme ning on ühtlasi kohaliku 
Rotary Club Prishtina International liige.

Töötuppa oli oma kogemusi palutud jagama 
erinevates valdkondades pikaajalist rahvusvahelist 
kogemust omavad Krista Kimber Politsei- ja Piirival-
veametist, Mati Raidma Päästeametist, Kristi Kulu 
Sisekaitseakadeemiast ning Riko Roos PPA-st.

Äsja Kosovost naasnud ning põhjaliku ÜRO 
kogemusega Krista Kimber andis ülevaatliku pildi 
Kosovo missioonist ning tõi välja selle erinevuse 
teistest ÜRO missioonidest – kui ülejäänud tsivi-
ilmissioonid on keskendunud tsiviilelanikkonna 
kaitsele, siis Kosovo oma on ainus, kus mehitati 
kümne aasta jooksul kõik riiklikud funktsioonid. 
Ettekandest jäi kõlama idee, et missioonide puhul 
on üliolulisel kohal kohaliku kultuuri tundmine. 
Kosovo näitel eeldab see ajaloost ja etnilistest 
suhetest tulenevalt äärmiselt mitmekesise ja 
mitmekihilise tausta hoomamist. Ilma selleta on 
raske sealset olukorda täielikult mõista ja analüü-
sida. Samuti tõi ettekandja välja oskuse teadvus-
tada, et numbrite ja mõõdikute kaudu edasi antav 

Töötoas vestlemas Lauri Tabur, Krista Kimber ja Mati Raidma
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tulemus, mida EL tihtipeale olulisimaks peab, ei 
pruugi alati edasi anda reaalset olukorda, vaid stra-
teegiate toimimist tajub kõige adekvaatsemalt 
reaalse kogemuse kaudu. 

Kui Krista Kimber andis edasi pigem ÜRO julge-
olekumissioonidel kogetut, siis pikaajalise rahvus-
vahelise kogemusega Mati Raidma Päästeametist 
tutvustas humanitaarkriiside valdkonda. Oma ette-
kandes tõi ta muu hulgas välja humanitaarmissioo-
nide põhitõed – abivajajalt riigilt peab tulema indi-
katsioon ning valmidus abi vastu võtta ja pakkuval 
riigil peab olema tahe aidata, mille puhul on märk-
sõnaks missioonitunne. Missiooni eduka toimimise 
komponentidena tõi ka Mati Raidma välja kohaliku 
kultuuri ning sealsete probleemide tajumise oluli-
suse. Ehk missioonide edukuse tagamiseks tuleks 
tema kogemuse põhjal keskenduda esmalt piir-
konnale, kuhu minnakse, ning alles seejärel seatud 
nõuete täitmisele.

Pikalt Sisekaitseakadeemia välisprojektidega 
tegelenud Kristi Kulu mõtestas arengukoostöö 
ning rahvusvahelistumise tagamaid ja põhimõt-
teid hariduse aspektist. Rahvusvahelistumine hari-
dusmaailmas on väga vana nähtus – hariduse 

eesmärgil rännati juba sajandeid tagasi ning see 
on ka tänapäevase haridusmaastiku lahutamatu 
osa. Arengukoostöö ajenditena tõi Kristi Kulu välja 
nii missioonitunde, võimaluse üles ehitada part-
nervõrgustikke kui ka personaliarenduse aspekti. 
Oma ettekande näitlikustamiseks tõi ta välja, et ka 
Sisekaitseakadeemia on praegu seotud 22 aren-
guprojektiga, sealhulgas päästjate koolitamisega 
Moldovas ning Kosovo sisejulgeolekuvaldkonna 
hariduse uuendamise projektiga. Põhjus, miks 
võiks arengukoostöös olla võtmeroll just kõrgkoo-
lidel, võiks peituda selles, et hariduse abil saavu-
tatud tulemused on äärmiselt jätkusuutlikud ning 
laiaulatuslikud.

Tsiviilmissioonidelt naasnud ametnike 
kogemusi rakendanud Riko Roos käsitles missioo-
nilt saabunud ametnike tagasi organisatsiooni 
integreerimise ning abi pakkuva riigi kasusaamise 
temaatikat. Üks missioonidel osalemise eesmärk 
on kindlasti hankida kogemust ja teadmisi, mida 
oma koduorganisatsioonis hiljem ära kasutada. 
Et missioonil käinud ametnik aga missioonilt 
naastes midagi tagasi saaks anda, peaks organi-
satsioon esmalt olema kursis missiooni ning selle 

Töötoas „Hariduse uus horisont pärast kriisi. Mis saab olema teisiti?“ arutlesid (vaskult) haridustegelased  
Märt Aro ja Anzori Barkalaja ning rektor Marek Link 
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eesmärkidega. Ehk tegelikult oleks juba enne 
ametniku missioonile saatmist oluline läbi mõelda, 
kuidas hangitud kogemused ja teadmised võima-
likult efektiivselt missioonilt naasnud inimeselt 
tagasi küsida ning kuidas hangitud uut infot ja 
kogemusi võimalikult palju hiljem positiivselt ära 
kasutada.

Kokkuvõttes jäi ettekannetest kõlama kohaliku 
kultuuri ja olustiku tundmise olulisus, vastastikkuse 
kontakti loomise vajadus ning hilisem praktikate 
jagamine. Sealjuures läbis pea kõiki ettekandeid 
tõdemus, et nii tsiviilmissioonide kui ka arenguabi 
projektide puhul on olulisel kohal oskus algseid 
ambitsioone ümber hinnata ning mõista, et Eestis 
toimivad praktikad ja strateegiad ei pruugi toimida 
samal viisil teises kultuurikontekstis. 

Töötoast „Hariduse uus horisont pärast 
kriisi. Mis saab olema teisiti?“ annab 
ülevaate väliskoostöö projektijuht LIIS 
KÄÄMER.

Töötoas arutlesid Sisekaitseakadeemia rektor Marek 
Link ning haridustegelased Märt Aro ja Anzori 
Barkalaja.

Marek Link meenutas märtsikuud, kui loetud 
tundidega tuli õpe metoodiliselt ja tehnoloogiliselt 
ümber korraldada ning suunduda distantsõppele. 
Sisekaitseakadeemias mõõdeti õppijate kogemusi 
distantsõppel ning vastused ei tulnud üllatusena 
– pikem hommikune uni, vormikandmise kohus-
tuse puudumine ja hommikujooksu ärajäämine. 
Küll aga toodi negatiivse poolena välja distsipliini 
puudumine. 

Akadeemia tundis, et suurim koormus kogunes 
õppejõudude õlgadele. Oluliseks kujunes õpilaste 
motiveerimine ning emotsiooni sidumine õppe-
tööga. Toetada tuli õppija kognitiivseid protsesse, 
muutes õppimine probleemist lähtuvaks, haara-
vaks ja huvitavaks. 

Distantsõppega muutus õppejõu roll – ta oli 
pigem hea toetaja, suunaja ja mentor. Rektor 
leidis, et haridusinnovatsioon ei saa olla ainult 
tehnoloogiline, vaid muutuma peab ka õpikäsitlus, 
et ajaga kaasas käia.

Toreda mõttena pakkus ta välja digitaalse 
õppejõu välimääraja, mille järgi jagas õppejõud 

kahte rühma: „digitaalseteks emmedeks“ ning 
„küberissideks“.

„Digitaalsed emmed“ ammutavad oma õpime-
toodilisi teadmisi andragoogikast. Nende tööva-
hend on Moodle. Nad on head ja hoolivad, teavad, 
kui kaua püsib õpilase tähelepanu, millal teha 
rühmatöid või interaktiivseid harjutusi. Lisaks 
sellele pakuvad nad ka pidevat digiteenust. Need 
õppejõud saavad tavaliselt positiivse tagasiside 
ning ka head hinded. 

„Küberissid“ ei ole aga nii hoolsad, ent nemad 
tunnetavad suurt pilti ning ammutavad jõudu 
andragoogikast ja heutagoogikast. Nende tööva-
hend on Google, kus informatsioon on valmiskujul 
olemas ja õppuril tuleb see endal üles leida. Õppur 
määratleb ise oma õpistrateegia ning lepitakse 
kokku ka õpitulemus; kuidas aga sinna jõuda, on 
õppuri enda teha. Õppuriga lepitakse kokku ka see, 
kuidas teda hindama peaks. Õpiprotsessi käivita-
jaks on uudishimu. Tavaliselt need õppejõud head 
tagasisidet ei saa – õppurid kurdavad, et kõik tuli 
endal teha.  

Statistiliselt umbes 60% õppuritest eelistab 
„digitaalseid emmesid“. 

Kriisiga on saanud tuult tiibadesse haridus-
visionäärid ja -tehnoloogid. Märt Aro tõi välja 
NordicTechForum platvormi, mis ühendab Põhja-
maade haridusinnovaatoreid. Kriisi ajal tegid kõik 
osalevad ettevõtted omad haridustehnoloogilised 
platvormid tasuta kättesaadavaks. Aro tõdes, et 
oleme industriaalühiskonnast liikunud infoühis-
konda ning seetõttu oleks paslik üle vaadata, mida 
ja kuidas me hetkel õpetame. 

Ka Anzori Barkalaja tõi välja erinevate hari-
dusvõrgustike tähtsuse haridusinnovatsioonis 
ning tõdes, et koostöövõrgustikel on suur potent-
siaal võimendada innovaatilisi tegevusi. Ta rääkis, 
et toimumas on kiired muutused ja robotiseeri-
mine ning üha olulisem on fakt, et meie oskused 
ja haridus muutustele ka järele jõuaks. Rohkem 
tähelepanu on vaja pöörata ka isikuomadustele, 
sest kvaliteetne ja uuendusmeelne õpetamine on 
samaaegselt kaasahaarav ja tulemuslik ning peab 
keskenduma 21. sajandi oskuste arendamisele.

Töötoa lõpuks koorus välja huvitav küsimus: 
kas hariduse mõttes on olnud suurem suunamu-
dija trükimasina leiutaja Gutenberg või Facebooki 
asutaja Zuckerberg.  
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S isekaitseakadeemias on sel õppeaastal käivi-
tunud miniloengute sari „Tervelt ja turva-

liselt“, millest saab tuge ja häid soovitusi tervise 
hoidmiseks kaugtöö ja distantsõppe perioodil. 
Mitme vaimse tervise teema või ka ergonoomi-
liste asenditega seoses on toetavate teguritena 
mainitud tervislikku liikumist ja puhkamist. 

Magamist ja uneaega on  
palju uuritud

Ööunega taastab inimene kudesid, mis on päeval 
pingutamisega viga saanud. Tallinna Ülikooli spor-
dibioloogia professor Kristjan Port annab soovituse 
minna magama kindlal ajal ning puhata järjest 7–8 
tundi, sest muidu ei suuda järgmisel päeval tööl või 
õpingutes piisavalt keskenduda. Korraliku uneajaga 
võime tervist ja elu pikkust juurde võita.

Uuringutega on kinnitatud, et hea uni on 
vajalik nii parema füüsilise ja vaimse tervise kui 
kvaliteetsema elu jaoks. Sageli võib mittepiisava 
unega kaasneda ülekaalulisus, ärrituvus, ärevus või 
koguni depressioon.

Ehkki Covid-19 perioodist on leitud lisaks 
otsese haigestumisega seotud muredele ka liiku-
misaktiivsuse langust, pikemaid istumistunde 
ning kehakaalu suurenemist, tõsteti ühes Šotimaa 
uuringus esile eelkõige kodus püsimise positiivseid 
nüansse, muuhulgas tunnistas seal 1/3 vastanuist 
varasemast paremat une kvaliteeti. 

India arstid ja teadlased leidsid eelmise aasta 
kevadises uuringus uneaja mõningast vähenemist 

võrreldes Covid-19-eelse perioodiga ning selle 
seost emotsionaalsete sümptomite kõrgenenud 
määraga, kuid polnud selge, kas vähem magamine 
põhjustas vaimseid probleeme või pigem 
vastupidi.

Uneaja pikkuse asjus ei ole soovitajad alati 
täpselt ühte meelt. Nii on üks sagedane soovitus 
(eriti madratsite müügikohtades), et kolmandik 
ööpäevast ehk 8 tundi on vaja veeta magades. 21. 
sajandi alguses Ameerika Ühendriikides tehtud üle 
miljoni osalejaga uuringus toodi aga näiteks esile, 
et täiskasvanute kõige parem ellujäämise osakaal 
oli 7-tunnise uneajaga rühmas ning suremuse 
oht suurenes 6 või vähem tundi ja 8 või rohkem 
tundi magajate seas. Kuna unetarve on aga indivi-
duaalne ja sõltub muuhulgas ka geenidest, on USA 
riiklik uneuuringute sihtasutus nimetanud eelmisel 
aastal täiskasvanute magamisvahemikuks 7–9 
tundi. Teadusajakirjanik Graham Lawton soovitab 
aga kauem magajatel proovida unetunde vähen-
dada ning jälgida, kuidas see mõjub väljapuhkami-
sele, sest sageli magatakse liiga palju harjumusest, 
mugavusest või igavusest. Vahel annab suur maga-
misvajadus märku ka haigestumisest.

Sisekaitseakadeemia  
inimeste uneaeg

Sisekaitseakadeemias 2020. aasta kevadel tehtud 
uuringust oli akadeemia õppurite ja töötajate 
uneaja kohta võimalik analüüsida 157 vastaja 
andmeid. Vastajate enesehinnangutest selgus, et 

Spordijuht EPP JALAKAS jagab uuringutest leitud andmeid ja soovitusi tervise jaoks 
olulisel magamisharjumuste teemal.

MAGAME 
TERVISE HEAKS!
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13% naistest ja 8% meestest magas öösiti kesk-
miselt rohkem kui 8 tundi, 38% naistest ja 30% 
meestest keskmiselt 8 tundi, 36% naistest ja 55% 
meestest vastas, et keskmiselt magavad nad pigem 
7 tundi ning 12%-l naistest ja 7%-l meestest jäi 
uneaeg 6 tunni piiresse või lühemaks. Seega enamik 
ehk 75% naistest ja 85% meestest magasid keskmi-
selt 7–8 tundi.

Kuigi uneaja täpsemaks hindamiseks soovita-
takse kanda aktiivsusmonitore ning neid kasutas 
küsitluse kohaselt vaid pool vastajatest, vajaks 
antud teema täpsemat uuringut. Küsitluse põhjal 
ei olnud aga erineva uneajaga gruppide puhul 
paljudes näitajates suuri erinevusi. Silma jäi, et 
lühema uneajaga naiste hinnangul avaldas eriolu-
kord pigem negatiivset mõju 75%-le vastanuist, 
samas kui üldvalimis oli see näitaja 35%. Väga 
väikesed olid ka gruppide vahelised erinevused 
sportimises, millega tegeles aktiivselt vähemalt 
3 tundi nädalas 7- ja 8-tunnise uneajaga vasta-
nutest vastavalt 50% ja 49%, pikema uneajaga 
vastanutest 44,4% ja lühema uneajaga vastajaist 
37,5%.

Tervisele ohtlikku ülekaalulisust (KMI>27 näidu 
järgi) keskmiselt 6 või vähem tundi või rohkem kui 
8 tundi maganute seas üldvalimist sagedamini ei 
täheldatud. Siiski tuleks märkida, et pooltel alla 7 

tunni magavatel meestel oli KMI üle 30, mis viitab 
rasvumisele.

Akadeemia ühekordse uuringu andmete põhjal 
ei saa väita, et meie inimestel oleks magamisest 
tingitult terviseprobleeme või neid kohe tekiks. 
Kuna aga eelmise aasta eriolukorrast on juba hulk 
aega möödas ning praegu on elu meie ümber ikka 
varasemate aastate harjumuspärasest erinev, siis 
oleks hea ka enda unerežiimi mõne aja jooksul 
jälgida ja vajadusel selles muudatusi teha, et 
tervist tugevdada ja päevast efektiivsust tõsta.

Parema puhkamise või  
uinumise nipid

Eesti Unemeditsiini Seltsi ja Hea Une Keskuse kodu-
lehtedel on asjalikke soovitusi, mida võiks uneprob-
leemide korral rakendada.
• Minge igal õhtul magama võimalikult samal 

ajal, arvestusega, et jõuate hommikuks välja 
puhata.

• Vältige alkoholi tarbimist ning ergutavaid 
aineid (nikotiin, kofeiin, šokolaad) 4 tundi 
enne magamaminekut.

• Vältige vahetult enne magama minekut kõhu 
täissöömist, rasvaseid, praetud, vürtsikaid ja 
väga magusaid toite.

Unetarve on individuaalne ja sõltub muuhulgas ka geenidest. Foto: Shutterstock
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• Planeerige igasse päeva mõõdukat kehalist 
koormus ja tegevust päevavalguse käes värs-
kes õhus, mis soodustab und. Vältige rasket 
füüsilist pingutust 4 tundi enne uinumist.

• Tuulutage regulaarselt magamistuba, vahe-
tage vähemalt iga kahe nädala järel voodi-
pesu, kloppige patju ja tõmmake madrats 
tolmuimejaga puhtaks.

• Minge voodisse alles siis, kui tunnete end 
unisena.

• Hoiduge nutiseadmete kasutamisest 1 tund 
enne magamaminekut, selle asemel lugege, 
olge koos lähedastega, proovige lõdvestushar-
jutusi, tehke koduseid töid või ettevalmistusi 
järgmiseks päevaks.

• Kui und ei tule, lõpetage püüe magama jääda 
ja ärkveloleku pärast muretsemine. Võite 
lamada avatud silmadega, kuni need hakkavad 
kinni vajuma, või tõusta voodist ja koristada 
mõnda sahtlit või lugeda une tulekuni. 

• Kui tunnete ärevust, proovige tähelepanu 
enda mõtetest eemale suunata ja keskenduge 
hingamisele. 

• Paremale unekvaliteedile aitavad kaasa jahe-
dam tuba, pimedus ja vaikus.

Öötöö vajab erilist unerežiimi

Kuna sisejulgeoleku valdkonnas on sageli vaja 
viibida vahetustega tööl, siis peaks enda tervist juba 
õpingute ajal sportimise ja tervisliku toitumisega 
täiendavalt toetama, et hiljem kuhjunud väsimusele 
paremini vastu pidada.

Teadusartiklite andmebaasides leidub hulga 
andmeid vahetustega töötamise ja öötöö eripä-
rade kohta ning neid on mainitud ka mitmes 
akadeemia lõputöös.

Öövahetuse eel on soovitav paaritunnine 
uinak ning kerge eine, vahetuse eel ja esimesel 
poolel viibimine eredama valguse käes. Vahetuse 
ajal on mõistlik tarbida piisavalt vett, süüa väikse-
maid toitvaid ja kergesti seeditavaid eineid, mitte 
liiga rasvast ega magusat toitu. Ergutavate ainete 
(kofeiini jt) tarvitamise soovitused langevad kokku 
tavalise magamisajaga ehk unele eelneval 4 tunnil 
peaks neid vältima.

Öötöölt koju naastes võiks kanda tumedaid 
prille (muidugi mitte siis, kui peate ise olema auto-
roolis) ning heita kohe puhkama pimedasse tuppa. 
Kui vahetuse järgset und jätkub vaid 4–5 tunniks, 
tuleks teha paaritunnine uinak ka õhtupoolikul. 
Üksikud uuringud on näidanud vahetustega tööta-
jail parema unekvaliteedi seost melatoniini manus-
tamisega, kuid teiste puhul on jäänud selle lisa-
efekt tõestamata.

Kõigil, kel võimalik, tasuks aga ärkveloleku ja 
uneaja planeerimiseks kasutada valguse loomu-
liku vaheldumise režiimi. Uuemaks suunaks enda 
uneaja paremal ettevalmistamisel võiksid saada 
hommikupoolsed valguspausid õues.

Muidugi ei ole magamine ainus salarelv tervise 
hoidmisel, nagu pealkirjas õhatud sai, aga kindlasti 
on see üks vajalik komponent enda keha tugevda-
miseks ning sellele võiks keerulisematel aegadel 
rohkem tähelepanu pöörata. 
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A bituriendina polnud mul õrna aimugi, kui 
kerge või raske on ülikooli sisse saada. 

Enesele kindluse loomiseks kandideerisin ma 
kokku seitsmele erialale kuues Eesti kõrgkoolis. 
Huvi tunnen ma paljude asjade vastu ning head 
õpitulemused lõid kõik eeldused kõrgkoolis 
hakkama saamiseks. Valikus oli näiteks Tartu 
Ülikooli vene keel või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
ämmaemanda eriala.

Umbes pool aastat enne kooli lõpetamist 
hakkasin ma üha rohkem pakutavatesse võima-
lustesse süvenema. Enesele loodud kriteeriu-
mite alusel uurisin kõigi kõrgkoolide kodulehte-
delt erialade kirjeldusi ning välistasin kõik ebahu-
vitavad. Pärast seda asusin ma uurima valitud 
erialade õppekavu, mille põhjal sain aru, kas 
eriala pakub mulle endiselt huvi või mitte. Nii 
kogunes ports erialasid, mida ma olin nõus õppima 
minema. 

Sisekaitseakadeemias õppimisest

Mulle meeldib see, et kogu õpitud teooria kinnista-
takse praktikatel ning praktilist õpet on palju. Prak-
tikate ajal tagavad vajadusel vanglad majutamise 
hotellides ning ka õppimise ajal on tagatud koht 
ühiselamus. Mulle meeldib see, et õpe toimub 
Sisekaitseakadeemia Tallinna uues ja innovaati-
lises hoones, ning see, et me kanname auditoorses 
õppetöös kooli antud vormiriietust.

Akadeemia kaasab kadette ka paljudele õppus-
tele. Nii on mul avanenud näiteks võimalus lennata 
helikopteriga, sõita soomukiga ja proovida kätt 
pantvangidraama lahendamises. 

Sisekaitseakadeemial on palju traditsioone 
– näiteks see, et uue õppeaasta ning vabariigi 
aastapäeva puhul rivistatakse kadetid pidulikult 
akadeemia lipuväljakul üles. Kõige uhkem tunne 
on olnud ilmselt marssida vabariigi aastapäeval 
kaitsejõudude paraadil. 

Kuna õppekava on mitmekesine, on raske 
millestki ära tüdineda. Lisaks enesekaitsele, 
jõukasutusele ja relvadele õpime ka palju õigust, 
psühholoogiat ning sotsiaaltööd. Õppides seda, 
mis väga meeldib, on lemmiktundi väga keeruline 
välja tuua. 

Tallinnas viibides veedan vaba aega üldiselt 
rühmakaaslastega midagi põnevat tehes. Näiteks 
käisime varem sagedasti kinos, bowling’us ning 
traditsiooniliselt igal kolmapäeval saunas. 

Kõige enam meeldib akadeemias vaba aja 
veetmise puhul ilmselt see, et on võimalus 
osaleda huvitavatel kursustel ja valikainetes. 
Soovitan kõigile huvilistele peotantsu – siis ei pea 
mõnel uhkel üritusel leppima igava õõtsumisega 
ja saab täiel rinnal pidu nautida.

Kindel ja põnev töökoht

Kooli kõrvalt asusin esimesel aastal tööle vangi-
valvurina Tartu Vangla esimeses üksuses. Esimene 
üksus tegeleb narkoprobleemidega kinnipeetava-
tega. Töö tegi seal põnevaks see, et sõltuvusprob-
leemidega kinnipeetavad soovivad meelemürke 
saada mingil moel ka vanglamüüride vahele ning 
selle takistamiseks peab vanglaametnik olema 
nutikas ning mõtlema loovalt. 

Justiitskolledži korrektsioonieriala teise kursuse kadett RAINER PUNGA kirjeldab 
õppimist akadeemias ja põnevat tööd vanglateenistuses.

KAALuTLETuD OTSuS  
ERIALA VALIKUL
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Põhiline tööülesanne üksuses valvu-
rina töötades on vangide üle järele-
valve tegemine – näiteks tuleb otsida 
läbi kinnipeetavaid, nende asju ja 
kambreid. Valvur kannab hoolt selle 
eest, et tema valvepiirkonnas valitseks 
kord ja toimuksid päevakavalised tege-
vused, nagu toitlustamine, loenduse 
läbiviimine, jalutamine, õppimine ja 
töötamine. 

Teisel kursusel õppides avanes 
võimalus liikuda karjääriredelil edasi 
ning asuda tööle järelevalveosakonna 
peavalvekeskuses valvuri-operaa-
torina. Nüüd on mu tööüles-
anne teha elektroonilist järele-
valvet jalavõrudega kriminaal-
hooldusaluste üle ning 
abistada kolleege tava-
pärastes toimingutes, 
aga ka erakorraliste sünd-
muste lahendamisel. Tööl-
käimine on justkui praktiline koolitund, 
kus saan käed ise külge panna ja anda 
enda panuse julgeolekusse, kinnistada 
juba omandatud teadmisi ning saada 
kogemusi.

Pärast korrektsioonieriala lõpeta-
mist pole minu karjääriredel piiratud ja 
ma saan edasi liikuda ka teistele ameti-
positsioonidele vanglateenistuses ja 
kriminaalhoolduses või muudele sise-
turvalisuse valdkonna ametikohta-
dele.  
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L õppenud spordiaastal peeti tavapärasest 
vähem võistlusi. Edasi lükkusid olümpia-

mängud ning pidamata jäi mitu rahvusvahelist ja 
ka vabariiklikku tiitlivõistlust. Kahjuks ei ole olnud 
võimalik osaleda ka Ylispordi sarjas, kust eelmisel 
õppeaastal aktiivsuskarika võitsime, sest viirusepii-
rangute tõttu ei ole toimunud suvemänge, Ylipalli 
ega ka 2021. aasta jaanuariks kavandatud talimän-
gude võistlusi. Samuti ei saanud Eesti Politsei Spor-
diliit korraldada eelmisel aastal kevadolümpiat ega 
sügisspartakiaadi.

Tänavu kevadest-suvest alates on suuremad 
politsei-, vanglateenistuse ning üliõpilasvõistlused 
ja ka edasi lükatud jõustruktuuride spordimängud 
taas kalendrites kirjas ning pärast piirangute 
leevendamist asume uuesti ka akadeemia meistri-
võistlusi läbi viima.

Tublid tulemused võistlustelt
Toimunud spordiüritustel olid akadeemia õppurid 
aga üldjoontes edukad, pea iga nädal võis info-
kirjas kiita uusi medalivõitjaid üliõpilaste ja amet-
kondlikelt võistlustelt. Eesti Akadeemilise Spor-
diliidu 2020. aasta meistrivõistluste kokkuvõttes 
sai Sisekaitseakadeemia punktiarvestuses Tartu 
Ülikooli järel kõrge teise koha, kuldmedalite arves-
tuses edestasid meid vaid TÜ ja TalTech. Meda-
litabelis kuulus akadeemiale seega kolmas koht, 
mis on samuti hea tulemus Eesti kõigi kõrgkoolide 
konkurentsis.

Spordiklubi võimalused
Kuna nii akadeemia, üliõpilaste kui ka ametkond-
likel võistlustel saab osaleda spordiklubisse kuulu-
mata ning akadeemial ei ole ka liigades osalevaid 
pallimänguvõistkondi, on spordiklubi ametlik roll 
tagasihoidlik, ehkki üliõpilasesinduse, spordiaktiivi 
ja vabatahtlike abiliste spordi valdkonna tegevuse 
võiks kaudselt kõik klubiliseks liikumiseks arvata. 

2021. aasta alguses on Sisekaitseakadeemia 
spordiklubi vaid Eesti Jõutõste Liidu ja Eesti 
Politsei Spordiliidu liige. See võimaldab 
korraldada politseispordi tegevusi ja annab 
akadeemia õppureile ning vilistlastele, 
kes ei treeni teistes klubides, võimaluse 
esindada Eesti Jõutõste Liidu korral-
datud võistlustel meie spordiklubi. 
Mõlemad liidud on EOK liikmed.

Eesti parim naisjõutõstja 
2020. aasta võis akadeemia spordiklubi esindaja-
tele Eesti meistrivõistlustel väga edukaks lugeda. 

Kuigi möödunud aastal peeti spordivõistlusi vähem, esinesid Sisekaitseakadeemia 
sportlased edukalt, kirjutab spordijuht EPP JALAKAS.

SISEKAITSEAKADEEMIA 
SPORDIKLuBI EDuKAIM ESINDAJA

OLI HELENA VEELMAA

Sisekaitseakadeemia medalivõitjad üliõpilaste 
lamades surumise meistrivõistlustel 2020. aastal. 
Keskel Helena Veelmaa
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Medaleid võitsid kõik kolm klubi eest jõutõstmise 
aladel võistelnud naist – akadeemia vilistlased 
Helena Veelmaa, Anni Kurik ja Agata Tarraste. 

Helena Veelmaa, kes on hoidnud juba mitu 
aastat akadeemiat jõualadel „pildil“, tuli alaliidu 
aasta kokkuvõttes ka Eesti parimaks naisjõutõst-
jaks ning valiti parimaks üliõpilassportlaseks. 

2020. aasta sportlase valimisel tõi Helenale 
eelkõige edu aasta alguses Prantsusmaal peetud 
üliõpilaste Euroopa karikavõistlustel klassikalises 
jõutõstmises saavutatud absoluutne võit naiste 
arvestuses. Kõik tollel võistlusel saadud tulemused 
olid ka uued Eesti rekordid ning Helena on enda 
nimele võtnud kõik kahe kaalukategooria rekordid, 
milleks on
• kuni 72 kg kaaluklassi rekordid klassikalises 

jõutõstmises: kükk 175 kg, surumine 100 kg, 
jõutõmme 182,5 kg. Kogusumma 457,5 kg 
(29. veebruar 2020 Merignacis Prantsusmaal);

• kuni 84 kaaluklassi rekordid klassikalises 
jõutõstmises: kükk 172,5 kg, surumine 100 kg, 
jõutõmme 185,5 kg. Kogusumma 458 kg (23. 
oktoober 2020 Tartus).

Helena treener on Kalev Arbus ning et nüüd 
on Helena akadeemia lõpetanud, siis põhitöö 
uute rekordite vormimiseks tehakse Viru vangla 
jõusaalis. Helena puhul aitab kõrge sportimismoti-
vatsiooni hoidmisele kaasa ka üldine aktiivne hoiak 
ning mitmekülgsus – ta on lisaks põhialale kaasa 
löönud paljudel teistel spordialadel.  

Helena Veelmaa naerul näoga järgmiseks katseks 
valmis, et absoluutvõitu püüda. 29. veebruaril 
2020 Prantsusmaal. Foto: European Powerlifting 
Federation

Spordiklubi saab toetada igaüks

Meie edukate vilistlaste jätkuvat võistlemist Sise-
kaitseakadeemia spordiklubi alt saab toetada, kui 
treenite jõutõstmise aladel ning ühinete Sisekait-
seakadeemia spordiklubi esindusega Eesti meistri-
võistlustel, et oleks võimalik osaleda ka võistkond-
likus arvestuses. Kes veel ise kõrgemal tasemel 
võistlemiseks valmis ei ole, võib panustada anne-
tusega Sisekaitseakadeemia spordiklubile võistlus-
tega seotud kulude katmiseks.

Arve omanik: Sisekaitseakadeemia spordiklubi
Arveldusarve: EE032200221026326767 
(Swedbank)
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K una aja jooksul on akadeemias piisavalt laia 
spektriga sündmusi juhtunud, siis tuleb teha 

valik, mistõttu on vaatluse all peamiselt Sisekaitse-
akadeemia esimesel 10–15 aastal toimunud ette-
võtmised. Ajaleht Verbis Aut Re on lühiduse mõttes 
märgitud VaR.

Vabariigi aastapäeva  
paraadil osalemine
Alates 1993. aasta veebruarist on akadeemia lipp ja 
allüksus osalenud vabariigi aastapäeva paraadidel. 
See tulenes olukorrast, kus akadeemia kadettidest 
oli algaastatel moodustatud õppepataljon ja kõigile 
toimis rivikord. Oli ju õppimine siis võrdsustatud 

teenistusega Eesti Kaitseväes. VaR 1997. aasta 
veebruarinumbris seisab: „EV aastapäeva paraadil 
Vabaduse väljakul on ERA rivis 109 kadetti. 28 
kadetti sõidab kaasa kuue miinipildujaga.“ 

Pole täpselt teada, kuidas osalejad paraa-
dile valiti, aga õppepataljoni ülema kohusetäitja 
nooremleitnant Anu Hallik kirjutas VaR 1997. aasta 
märtsinumbris: „Kui alguses tuli kadette poolvägisi 
välja ajada, siis lõpuks tuli nii palju tahtjaid, et kõik 
soovi avaldanud paraadile ei pääsenudki.“ Vabariigi 
80. aastapäeva paraadil osales 80 kadetti ja õppe-
kompanii ülema kohusetäitja kaitsekolledži kadett 
Mikk Pukk hindas VaR 1998. aasta märtsinumbris, 
et „iga aastaga on akadeemia tase tõusnud“ ning 
tänas paraadil osalenuid ja sellele kaasaaitajaid.

Akadeemia kadetikompanii vabariigi 77. aastapäeva paraadil Tallinnas Vabaduse väljakul 24. veebruaril 1995

TRADITSIOONIDEST
SISEKAITSEAKADEEMIA 

Akadeemia veteran VALDuR TALTS sirvis mälu turgutamiseks ajakirja Verbis Aut Re 
eelkäija, Sisekaitseakadeemia samanimelise ajalehe vanu numbreid, vestles endiste 
kolleegidega ning pani kirja, milliseid sündmusi akadeemias tähistati ning kuidas 
seda tehti.
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Eestiaegse traditsiooni elustamine
Teise maailmasõja eelse Tondi Sõjakooli tradit-
sioonide seas oli silmapaistval kohal kadettide 
kaitseväeline jalutuskäik linnas. Seda jätkab Kait-
seväe Akadeemia jalutuskäikudega Tartus iga aasta 
septembris. Tegelikult on tegu ka Sisekaitseaka-
deemia traditsiooni jätkamisega, sest Eesti Riigi-
kaitse Akadeemia 5. aastapäeva puhul äratati 
eestiaegne traditsioon 1997. aasta 15. aprillil 
uuesti ellu.

Puhkpilliorkestri saatel marsiti akadeemia 
lipuga Kaarli puiesteelt Harju ja Kullassepa 
tänavate kaudu Raekoja platsile. Kaitsekol-
ledži kadett Ramon Loik (4. lend) raporteeris rivi 
ees linnapea Robert Lepiksonile, kes seepeale 
tervitas kadette sõnadega: „Elagu Eesti Riigikaitse 
Akadeemia!“ Kadetid omakorda tänasid kolme-
kordse „Elagu!“ hüüdmisega ja marssisid sama 
teed tagasi. Kenal kevadpäeval äratas ennenäge-
matu ettevõtmine piisavalt linnarahva, turistide ja 
massimeedia tähelepanu. Siiski on VaR 1997. aasta 
mainumbris märgitud, et „rivilaul toona ei kõlanud 
veel väga valjult.“

1998. aasta maikuu VaR-is seisab: „I kursust 
ootas ees jalutuskäik Tallinna vanalinnas. Piiri-
valve Ameti puhkpilliorkestri saatel marsiti uhkelt 
Vabaduse väljakult Raekoja platsile, kus kadette 
tervitas linnapea Ivi Eenmaa.“ Edasi suunduti 
marsisammul Viru väravateni, kõrval ülevat tuju 

Pidulik jalutuskäik akadeemia 5. aastapäeva puhul on jõudnud Kullassepa tänava ja Raekoja platsi nurgale

Presidendi vastuvõtu avavalss
President Lennart Meri polnud eriline tantsija 
ning oli kolmel esimesel vastuvõtul avavalsi 
tantsimisest kõrvale hoidnud. Sestap palus 
kauaaegne vastuvõttude korraldaja Jüri Trei 
tantsuõpetaja Ants Taelal valida ja ette valmistada 
paarid noortest peotantsu kursuslastest 
presidendi asemikeks. Kuna akadeemia 
kadetid õppisid tantsimist samas tantsuklubis, 
sattusidki meie kadetid aastatel 1997 ja 1998 
tantsima avavalssi presidendi vastuvõttudel. 
1999. aastal piirivalve eriala lõpetanud, praegu 
Siseministeeriumis töötava Janek Mägi sõnul anti 
kadettidele teisel aastal lisaks ülesanne välisuksel 
külalisi vastu võtta, edasi juhatada ja hiljem pikalt 
treppidel ootejärjekorras seismisest minestanuid 
abistada. Meie kadetid tõmbasid presidendi 
vastuvõtu tantsupeo osa edukalt käima, mida 
tõendab akadeemia rektorile välisministeeriumist 
Jüri Treilt 1998. aastal saabunud tänukiri.
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ergutamas vanemate kursuste kadetid ning päid 
pööramas linnakodanikud ja turistid. 

Paraku polnud sellel traditsioonil tulevikku. 
Sama aasta suvel liideti Kaitseväe peastaabi 
väljaõppekeskus akadeemia kaitsekolledžiga, 
küll juba Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 
(KVÜÕA) nime all. Uus õppestruktuur, samuti 
KVÜÕA nimega, allutati Kaitseministeeriumile ja 
tegutses meie 3. ühiselamu hoones kuni ülevii-
miseni Tartusse, kus praegu tegutseb Kaitseväe 
Akadeemiana. 

Aastapäeva ballid
Akadeemia aastapäevaballid said alguse 1993. 
aasta aprillis akadeemia esimesel aastapäeval. 
Õppetöö oli juba pool aastat kestnud ja kadetid 
saanud tegeleda mitmesuguste vaba aja ettevõt-
mistega, sh kooli tantsuõhtutega. Ja kui plaaniti 
aastapäeva tähistamiseks üritusi, oli kadettide 
ettepanek: mitte lihtne tantsupidu, vaid ball! Ette-
panek tulenes asjaolust, et kaitsekolledži õppe-
kavas oli eraldi ainena peotants ning valikai-
nena said seda harjutamas käia ka teiste erialade 
kadetid. Loomulikult oli vaja õpitut kohe reali-
seerida ja seda tehtigi üheskoos kogu akadeemia 
rahvaga Glehni lossis. 

Nii tekkis igal aastal üliõpilasesinduse ja rekto-
raadi ühiselt korraldatavate akadeemia aasta-
päevaballide traditsioon. Seoses Eesti Riigikaitse 
Akadeemia ümbernimetamisega Sisekaitseakadee-
miaks ja selle demilitariseerimisega aastatuhande 
vahetuse paiku see traditsioon mõneks ajaks küll 
katkes, nii et 2001. aasta VaR märtsinumbris on 
kadetid toonud välja murekohtadena järgmist: 
„(…) Kui tahetakse kooli paremaks muuta, peaks 
traditsioone hoidma ja looma, mitte lõhkuma. 
Meie peame lauslolluseks, et akadeemia vana 
sümboolika kasutuselt maha võeti (…)“ ja sooviti, 
et „(…) aastapäeva balli traditsioon ei tohi katkeda 
(…)“. Pärast neid, „heitlikke aegu“ ballide tradit-
sioon siiski jätkus.

Vilistlaste seaski populaarseid balle on alati 
peetud esinduslikes kohtades. Nimetagem juba 
mainitud Glehni lossi (ka 2007 ja 2015) kõrval veel 
Mustpeade maja (1997, 2002), Maarjamäe lossi 
(1995), Lillepaviljoni (1999, 2001, 2008), Maardu 
mõisa (2003, 2006) ja Õpetajate Maja (2004, 2010, 
2012).

Rektori avakõnega tavaliselt kaasnenud 
parimate töötajate austamise järel esinesid nii 
akadeemia koorid või naisansambel kui ka külalis-
esinejad. Rikkaliku toidulaua toimet aitas neutra-
liseerida tants akadeemia instrumentaalansambli 
või mõne tellitud koosluse saatel. 

Akadeemia aastapäeva ball 1993. aastal Glehni lossis. Balliüllatuse valmistas akadeemia peotantsuring oma 
stiilse esinemisega
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Jüriöö tõrvikujooks ja lõke
1993. aasta aprillis tähistasid akadeemia kadetid 
Liivi ordumeistri von Dreilebeni raudmeeste ja 
eestlaste maleva vahel peetud lahingu 650. aasta-
päeva. Peeti tõrvikujooks, süüdati jüriöö lõke. See 
kujunes iga-aastaseks traditsiooniks. Vahel joosti 
ümber akadeemia territooriumi, lõkke juures 
esitati stiliseeritud rahvatantsu, lauldi menu- ja 
lorilaule, võisteldi köieveos, aga ei puudunud ka 
tee-kringel ning koguni diskotati. Tõrvikujooksu 
võitja sai lõkke süütamise au. Tähelepanuväärne 
on, et 1996. aastal võitis jooksu uurimise eriala I 
kursus, kes kordas oma saavutust 1998. aastal, siis 
juba III kursusena.

Akadeemia jüriööga seotud ettevõtmiste loogi-
liseks jätkuks kujunes kadettide kaasamine täht-
päevade tseremooniatele Lasnamäel Peterburi 
mnt äärde rajatud Jüriöö pargis. VaR 1998. aasta 
märtsinumbris on märgitud, et meie kadetid seisid 
tseremooniatel pronksmõõga monumendi juures 
auvalves juba kõrvuti Kaitseväe Vahipataljoni 
ajateenijatega. „Heitlike aegade“ saabumisel jüriöö 
tähistamise traditsioon akadeemias soikus.

Töötajate väljasõidud ja piknikud
„Heitlikel aegadel“ küll mitu traditsiooni katkes 
või lakkas, kuid midagi tuli ka juurde. Nimelt 

hakati sellest ajast igal suvel korraldama tööta-
jate ühepäevast väljasõitu huvitavate kohtadega 
tutvumiseks, millega tavaliselt kaasnes ka piknik 
looduses. Piknikutoidud valmistas akadeemia 
söökla juhataja Maie Teras koos kolleegidega. Kaasa 
veeti isegi vajalikud toidunõud ning ei puudunud ka 
asjakohased karastus- jm kergemad joogid. Väljasõi-
tudel külastasime nt Padise kloostrit, Palmse mõisa, 
Oandu loodusmetsa rada, Mahtra talurahvamuu-
seumit, Paldiski linna ja ümbrust, kaevandusmuu-
seumit Kohtla-Nõmmel ja Naissaart. 

Ühislõunad
Mitme elukutse puhul antakse ametivanne (arstid, 
politseinikud, kaitseväelased jne) ja ka akadeemias 
anti aastatel 1993–1998 vabariigi aastapäeva tähis-
tavatel rivistustel kadetivanne. Vande tekst loeti 
ette ja iga tekstirea lõpus kordasid esmakursus-
lased „Tõotan!“, misjärel kõik oma allkirja andmi-
sega vande teksti täitmiseks võtsid. Kuigi vande 
tekst polnud sisult militaarne, katkes kadetivande 
andmise traditsioon „heitlike aegade“ saabumise 
järel alates 1998. aasta vastuvõtust. 1999. aasta 
vabariigi aastapäeva puhul 23. veebruaril kutsus 
rektor Heiki Loot töötajaid ja kadette hoopis ühis-
lõunale akadeemia sööklasse. Rektor pidas päeva-
kohase kõne ja esines akadeemia segakoor.

Jüriöö tähistamine lõkketule ja tõrvikutega teatejooksu võistlusega 23. aprill 1996. Keskel rektor Eduard Raska
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Jõulujumalateenistused
Eesti Sisekaitse Akadeemia lipukangas naelutati 
varre külge 12. novembril 1992 ja selle õnnistas 
EELK peapiiskop Kuno Pajula Tallinna Toomkirikus 
22. detsembril toimunud akadeemia jõulujuma-
lateenistusel. Järgnevatel aastatel organiseeris 
akadeemia jõulude eel töötajate ja kadettide sõidu-
tamise kirikusse, kus jumalasõna ja akadeemia 
kooride laulmised lõpetasid jooksva semestri. 
Seoses eelpool mainitud muutustega alates 1999. 

aastast akadeemia jumalateenistusi enam ei 
peetud.

Jõulujumalateenistuste traditsioon taastati 
akadeemias 2012. aastal rektor Lauri Taburi ajal. 
Kuna akadeemia lipu õnnistamisest möödus 10 
aastat ja kõik kadetid ning rõhuv osa töötajas-
konnast olid vahetunud, siis otsustas juhtkond 
akadeemia kõige tähtsama sümboli tähtsustami-
seks see jõulujumalateenistusel taasõnnistada. 
Edasi toimusid jõulujumalateenistused igal aastal 
kuni 2016. aastani.

Jõulupeod
Mälestusväärsed on pea iga-aastased tööta-
jate jõulu- või uusaastapeod erinevates kohtades, 
ulatudes korduvalt Raplamaale nostalgilisse 
Nõmme kõrtsi, Virumaale Musta Täku Talli, Rapla-
maale viljaaidast renoveeritud Kuimetsa rahva-
majja jt huvitavatesse paikadesse. Meie „koos-
seisulise“ jõuluvana, haldusdirektor Aivo Viiloli 
hinnangul oli 2009. aasta jõulupeol Harku Kultuu-
rikeskuses rekordarv „akadeemikuid“ – vähemalt 
veerand tuhat!

Jõulutoitude kõrval oli alati kavas mitmeke-
sine kultuuriprogramm ja tants kutsutud muusikute 
saatel. Allüksuste isetegevuslikud ülesastumised 
jõulupakkide lunastamiseks said erilise hoo rektor 
Peeter Järvelaidi ajal ja jätkusid ka rektorite Priit 
Männiku ja Lauri Taburi aegadel. Algupäraste esine-
miskavade ja laulmise kõrval olid silmapaistvalt 
läbimõeldud ja viimistletud Paikuse kooli etteasted. 

Esimesed ühislõunad
Esimest korda toimus akadeemia töötajate 
ja kadettide ühislõuna 12. oktoobril 1993. 
Õppetöö alguse esimest aastapäeva tähistati 
akadeemias kadettide paraadmarsiga 
lipuväljakul ja toimus rektor Eduard Raska 
inaugureerimise tseremoonia äsja avatud 
600-kohalises sööklasaalis. Tseremooniat 
ilmestasid Kaitseväe peastaabi puhkpilliorkester 
ja laulis Sisekaitseakadeemia kadettide meeskoor. 
Seejärel pakkus rektor akadeemia külalistele, 
töötajatele ja kadettidele ühise lõunasöögi.

Toonane akadeemia kantsler, nüüdne 
emeriitprofessor Feliks Angelstok, meenutab, 
et taolist ühislõunat pakuti ka esimese 
lennu lõpupäeval 1996. aasta juunis. Pärast 
pidulikku rivistust lipuväljakul istutasid nelja 
kolledži lõpetajad oma tammed Kase tänavale 
akadeemia aia äärde, kuhu neid on iga lennuga 
aina lisandunud. Seejärel peeti ühislõuna ning 
suunduti Sakala keskusesse diplomeid vastu 
võtma.

Töötajad Eesti Riigikaitse Akadeemia 3. 
aastapäeva lõunal 12. aprillil 1995 akadeemia 
sööklas (eesmine laud vasakult paremale): 
Aarne Malling, Robert Suvi, Valdur Talts, 
Jaan Puskar, Feliks Angelstok, (tagumine laud 
vasakult paremale) Roland Tšerkassov, Eduard 
Raska, Peeter Lorents, Ivar Aimre 

Akadeemia lipu õnnistamine Toomkirikus. Paremalt 
Toomkoguduse õpetaja Ivar-Jaak Salumäe ja 
peapiiskop Kuno Pajula. Akadeemia lippu hoiab 
politseikadett Janno Perv (I lend)
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Töötajate sünnipäevad
Kollektiivi ühtekasvamises pole mitte vähetähtsad 
ka töötajate sünnipäevad ja juubelid. Akadeemia 
esimestel aastatel, kui töötajaid oli veel kasinalt, 
oli hea tava sünnipäevalapsele tema töökohal 
õnne soovida, mille järel viimane oma külalisi ka 
kostitas. Töötajate arvu kasvades muutus vastas-
tikune sünnipäevadel käimine pea igapäevaseks 
segavaks asjaoluks, mistõttu rektor Priit Männiku 
ajal alustati kord kuus kõikide jooksva kuu sünni-
päevalaste austamist rektoraadi saalis. 

Vältimaks piinlikku konkurentsi, mis võib 
tekkida, kui iga tähtpäevaline toob midagi 
ühisele lauale, hakkas juhtkond hoolitsema 
kringlite, suupistete ja jookide lauale tekitamise 
eest. Vahepeal oli hea tava õnnitlemise juurde 
koostada sünnipäevalapse iseloomustamiseks 
videoklipp või slaidiprogramm. Juubilarid aga 
otsustasid kokkuleppel juhtkonnaga ise, kuhu 
ja millal endale külalisi kutsuda. Praeguse uue 
õppehoone kohal asunud tudengikeskuse saal 
või saunaruum olid taolisteks kohtumisteks nagu 
loodud.

Suvepäevad
Alates 2002. aastast on peetud akadeemia 
suvepäevi, mille korraldamisel oli esialgu jäme 
ots üliõpilasesinduse käes. Tallinna Ülikooli 
Arbavere puhkebaasis peetud suvepäevade 
järgses VaR 2002. aasta juuninumbris loodab 
üliõpilasesindus, et „(…) sellega on pandud alus 

pikaajalisele akadeemia suvepäevade traditsioo-
nile“. Tõepoolest, suvepäevad on pea iga aasta 
toimunud, kuigi hargnesid hiljem tudengite gril-
lipeoks ja töötajate suveakadeemiaks. Nime-
muutus tulenes sellest, et lisaks sportimisele 
ja pikale õhtusöögile hakati vaimu turgutama 
tellitud loengute ja õppustega, samuti olid kavas 
juhtide ametialased ettekanded. 

Akadeemia teise lipu õnnistamine
Teise Eesti Riigikaitse Akadeemia lipu, mille 
annetas Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate 
Keskus, õnnistamine toimus 23. veebruaril 
1995 vabariigi 77. aastapäeval Siimu juures. 
Tseremoonia viis taas läbi Kuno Pajula, nüüd juba 
peapiiskop emeeritus. Annetajate kaassõnad 
lipule olid: „Sümboliseerigu Eesti Riigikaitse 
Akadeemia lipp truudust vabariigile, ausust 
akadeemiale, professionaalsust riigikaitsele.“ 

Ajaloolistel fotodel näeme, et akadeemia esimese 
lipu kinnitus varrele erineb lipu kavandaja 
Priit Herodese nägemusest. Seekord oli uue 
lipu kinnitus vardale tehtud vastavalt algsele 
kavandile. 

Akadeemia lipp heisati esimest korda õuemasti 
akadeemia esimesel sünnipäeval ja see toiming 
jäi aastateks igahommikuseks tseremooniaks.

Siimust vasakul seisavad peapiiskop emeeritus 
Kuno Pajula, rektor Eduard Raska, õppepro-
rektor Ivar Aimre, kolonelleitnant Rudolf Bruus, 
riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Rein 
Helme, sõjandusala prorektor Tõnu Toomepuu

Valdur Taltsi 55. sünnipäev 1999. aastal. Vasakult 
paremale etiketi professor Mall Poola, söökla 
juhataja Maie Teras, noor juubilar, personalispet-
sialist Aino Lodi, hingeteaduste prof Leonti Kährik, 
õppeosakonna juhataja Ene Pill



TULE 
SISEKAITSEAKADEEMIASSE!

Vaata lisa: 
sisekaitse.ee
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