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Kõik me saame  
Ukrainat aidata
Sõjapõgenike vastuvõtukeskuses on tihe liik-
lus. Just saabus maja ette buss mitmekümne 
põgenikuga. Hetkega tekib ukse taha laialival-
guv järjekord, kus näeb enamasti emasid, kes 
kannavad kaenlas samal ajal nii kohvreid kui 
ka oma lapsi. Paljud on üle väsinud. Enami-
ku saabujate tervis on rahuldavas seisus, kuid 
leidub ka neid, kes pingele ja pikale sõidule 
vastu ei pea. Mõni oksendab, mõni pannakse 
tilguti alla, mõni viiakse haiglaravile. 

Kõik on murelike nägudega. Põgenike kõr-
val on need, kes vastuvõtukeskuses töötavad: 
politseinikud, sotsiaalkindlustusameti töötajad, 
meedikud, vabatahtlikud ja teised. Keegi ei 
varja, kui silmad mõne põgenikuga tegeledes 
pisaraid täis valguvad. See on inimlik. Selleks 
aga, et Ukrainas toimuva tõttu mitte vihast või 
valust lõhki minna ja lihtsalt nutma puhkeda, 
tegutsetakse kuuendal käigul selle nimel, et 
abivajajaid aidata. 

Kogu selle tundeküllase sagimise keskel 
haarab silm enamasti üldpilti. Aega lihtsalt na-
pib, et detailidesse süveneda. Siis jääb aga 
pilk kõigi kümnete keskel pidama vanahärral, 
kel on seljas pruunikas päevinäinud nahktagi. 
Hallikahuse habemega mees istub ühe söögi-
laua taga, pilk pisut klaasistunud. Nopib sõr-
meotsaga suhu laual olevat leivapuru. Tunne 
ütleb kohe, et midagi on valesti. 

Asja uurides selgub, et soliidses eas vana-
härra on dementne. Ta ei saa arugi, miks ta 
siin on. Ta ei tea ka käimasolevast sõjast. Olu-
de sunnil saadeti ta Ukrainast teele, et mees 
jõuaks Soome lähedaste juurde, kus ta saaks 
turvaliselt oma elu viimased aastad veeta. Lä-
heb hästi, sest vastuvõtukeskus saab kontakti 
härra lähedastega Soomes. Vanahärra tütar 
puhkeb telefoni otsas nutma, kui kuuleb, et isa 
on mingit moodi jõudnud elusa ja tervena juba 
Eestisse. Vastuvõtukeskus korraldab kõik, et 
mees Soome pärale jõuaks. 

Nagu ütleb selle Radari inter vjuus Elmar 
Vaher, siis me ei saa peatada 
raketti, mille agressor Putin 
heidab Ukraina inimeste 
ja riigi vastu. Küll saame 
aidata ukrainlasi ning 
ehitada seeläbi ka Eestit 
tugevamaks riigiks. Võtke 
teiegi hetk, et ringi vaa-
data ja üksikasju mär-
gata. Nii haarab silm 
paremini neid, kes 
eriliselt meie abi va-
javad. Kõik me saa-
me Ukrainat aidata.   

Kerly Virk
Radari   

peatoimetaja

6 20

4844



4

FO
TO

D
: R

EE
LI

K
A

 R
IIM

A
N

D

Valgas näidati kohaliku 
arestimaja aardeid

Põnevad leiud Valga arestimaja 
ruumidest näitasid ilmekalt, kui 
piiritu võib olla ahtale alale ahelda-
tud inimeste leidlikkus. 

Valga politseimaja töötaja Hanno Vald-
mann on aastate jooksul kogunud põ-
nevamaid avastusi kohaliku arestimaja 
seintelt, laest, vooditelt, raamatutest ja 
mujalt ning on pannud püsti näituse, 
mida saaksid kõik uudistada. Kunagisest 
miilitsa kainestusmajast leidis ta 1958. 
aastal avatud ENSV siseministeeriumi 
albumi korrarikkujate piltidega. Lisaks on 
ajapikku kogutud kinnipeetavatest maha 
jäänud esemeid, näiteks isemeisterdatud 
kaardipakk, leivast tehtud täringud ja kae-
lakee jm. 

Ka toodi näitusele erisuguseid joonis-
tusi, kirjeid ja kraapeid, mille õigusrikkujad 
omal ajal kambri seintele endast ja oma 
raskest saatusest maha jätsid. Sõnumite 
„Olen loll”, „Istun nüüd siin” ja „Igav on” 
kõrval võib näha ka sarvikut ja madonnat. 

Sel kevadel filmiti Tartu linna-
servas esimesed kaadrid piirivalve 
sajandale aastapäevale pühenda-
tud filmist, milles astuvad tuntud 
näitlejate kõrval üles ka piiri-
valvurid ise. 

Piirivalve juubeliaastale pühendatud lina- 
teoses on kolmes osas jutustatud põ-
nev lugu piirivalve kujunemisest ja üles-
annetest ajal, mil piirivalve loodi. Juba 
esimesel võttepäeval läks lavastus 
küllaltki tuliseks, kui ühes metsaservas 
lavastati Eesti eriüksuslaste ja Omoni 
vastasseisu. 

Valmib piirivalve juubeliaastale 
pühendatud film

Tartusse tuleb PPA kopteribaas

UUDISED

Filmis astuvad üles tuntud näitle-
jad Hannes Kaljujärv, Andres Mähar ja 
Merle Jääger ning lisaks PPA töötajad 
piirivalvurite või teiste kõrvaltegelaste-
na. Üks kandvaid rolle filmis on näiteks 
Saatse kordoni juhil Arvi Suvel, kes täi-
dab kinolinal nagu päris eluski Eesti riigi 
piirivalvuri ametit. 

Filmi režissöör on Ain Mäeots, ope-
raator Mait Mäekivi ja kunstiline juht 
Siim Sareal ning suurem osa filmitiimist 
on seotud sarja „ENSV“ tootmisega. 
Piirivalvefilmi esilinastus on novembris, 
mil tähistatakse piirivalve loomise aas-
tapäeva. 

PPA ostab lisaks kaks kopterit, et 
tagada ööpäevaringne valmisolek 
meditsiinilendudeks. Neist üks 
hakkab paiknema Tartu kopteri-
baasis kohalikus lennujaamas. 

„Aastas teevad politsei- ja piirivalve-
ameti lennusalga kolm kopterit 200 
tunni jagu meditsiinilende. Tegelik va-
jadus on sellest suurem, sest kui tekib 
ootamatu olukord, võivad kopterid olla 
muude ülesannetega hõivatud. Eesti 
tervishoiuekspertide hinnangul on kiiret 
abi osutavate meditsiinilendude vajadus 
isegi kuni 600 lennutundi. Et püsivalt val-

mis olla, ostetakse kaks kopterit juurde,“ 
ütles peadirektori asetäitja Egert Be-
litšev. „Eesmärk on ehitada Tartusse tei-
ne baas, kus saaks tagada ööpäev läbi 
kopteri kohaloleku ja esmased hooldu-
sed ning luua meeskonnale tingimused 
selleks, et sealt saaks ööpäevaringset 
väljalendu teha. Lisaks sellele laienda-
me Tallinnas PPA kopterite baasi ning 
värbame ja koolitame kopterimeeskonna 
liikmeid.“ 

Uued kopterid peaks Eestisse jõud-
ma 2025. aastal. Projekti kogumaksu-
mus on umbes 46 miljonit eurot ning seda 
rahastatakse Euroopa Liidu taasterahas-
tu NextGenerationEU toel.
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PPA noppis värbamisturundusau-
hindade jagamisel parima karjää-
rilehe ning parima karjäärivideo 
auhinna. Ühtlasi saadi esikoht 
personaliprojektide konkursil töö-
ampsude idee eest. 

Parimaks personaliprojektiks nime-
tatud PPA tööampsud pakuvad 
PPA inimestele terves Eestis eri-

nevaid projektipõhiseid tegevusi, milles 
kaasa lüüa. Need võimaldavad igaühel 
väljuda oma igapäevarutiinist ja panna 
end proovile mõnes uues projektis või 
tegemises või kohtuda veel mõne uue ja 
toreda kolleegiga. 

Lisaks ampsajate päevade rikasta-
misele aitavad ampsud ka neid, kes abi 
otsivad. Oma kogemust kirjeldab paras-
jagu kaht tööampsu pakkuv Mihkel Miller: 
„Oma töös otsin sageli osalejaid sisekait-
seakadeemia erinevatesse õppega seo-
tud komisjonidesse, mis eeldab tihti üsna 
ajamahukat otsesuhtlust võimalike osale-
jatega. Kuigi hääde kolleegidega suhtle-
mine on alati rõõm, võib see tööpäevast 
hammustada suure tüki, enne kui leiad 
õige inimese, kes on ka valmis osalema. 
Nii aitavad tööampsud mul edaspidi roh-
kem kokku hoida aega, mida saan ka-
sutada teiste ja veelgi ägedamate tööde 
korraldamiseks.“

Kadi Mäe ja Kairi Kreek, kes on kesk-
konnateemade hoidjad PPAs, nägid 
kohe suurepärast võimalust, kui nad tut-
vusid tööampsude projektiga: „Keskkon-
nateemadega alguse tegemine PPAs on 
olnud parasjagu keerukas ülesanne ning 
samavõrd ka nende inimeste leidmine, 
kes meiega sel teemal kaasa mõelda 
tahaks. Mitte et neid PPAs poleks, vaid 

PPA personaliprojektid 
püüavad pilke

kust nad üles leida! Tööampsuga on en-
dast meile märku andnud juba nii mõnigi 
kolleeg kogu Eestist.“ Tööampse saab 
PPA siseveebis ampsata ja uusi lisada 
järjepidevalt. „Oleme oma inimestele lu-
banud rohkelt võimalusi ning harukord-
seid tegemisi. Nüüd on meie asi neist 
võimalustest kinni haarata,“ kutsub töö-
ampsude koordinaator Liis Kass kõiki 
ampsama.

Lisaks sellele sai PPA värbamisturun-
dusauhindade KICKOFF 2022 jagamisel 
parima karjäärilehe ning parima karjääri-
video auhinna.

„Mul on väga hea meel, et meie te-
gelik sisu on jõudnud ka vormi ning 
veel sellisesse, mis köidab tähelepanu 
ja mille üle saame uhked olla,” jagas 
peadirektori asetäitja Janne Pikma, PPA 
tööandja turunduse mentor, oma mõt-
teid auhindade uudiste kohta. Nii PPA 
karjäärivideod kui ka karjäärileht on pi-
kaaegse pingutuse tulem, et näidata ini-
mestele tööturul, mida politseis tehakse, 
kes on need inimesed politseivormis ja 
-märgi taga ning mis väärtusi nad oma 
igapäevatöös loovad.

Auhinda käis vastu võtmas personali-

büroo uus värbamisturunduse spetsialist 
Liis Kass. „Omamoodi uhkeks teeb, et 
parima video esikohta jagasime Boltiga. 
Et suudame avaliku sektori esindaja-
na tööjõuturul ükssarvikuga rinda pista, 
teeb tunnustuse kuidagi eriti magusaks,” 
muigab Liis. Karjäärilehte võib vaadata 
kui politsei värbamise südant. See koon-
dab kogu info, mis tulevasi töötajaid ja 
vabatahtlikke PPA juures huvitada võiks. 
Lehel on näha, mille nimel politseis tööd 
teeme, keda enda ridades näha soovime 
ja kuhu need inimesed paigutame. „Hea 
karjäärileht ongi nagu filter: tutvustab 
ausalt meid ja laseb samas tööotsijal ot-
sustada, kas see on õige koht just tema 
jaoks,” selgitab Liis.

Parima video auhinna pälvinud 13 kli-
pist koosnevas videoseerias on tutvus-
tatud lähemalt mõningaid eriilmelisi töid, 
mida politseis tehakse, ja kuldaväärt ini-
mesi, kes neid teevad. „Seda auhinda ei 
oleks kindlasti ilma meie inimesteta, kes 
aitasid leida võttepaiku, organiseerisid 
tehnikat ning astusid ise üles ja rääkisid 
oma loo,” tänab videote valmimisse kaa-
satud Kairi Kreek kommunikatsioonibü-
roost kõiki asjaosalisi.

PPA karjäärileht: 
karjaar.politsei.ee 

 Karjäärivideod leiab 
PPA YouTube’i kanalil

Kairi Kreek Liis Kass

Janne Pikma Mihkel Miller

UUDISED
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Hädaolukorra lahendamise juht Elmar 
Vaher ütleb, et kuigi Eesti ei saa peatada 

raketti, mille agressor Putin heidab  
Ukraina inimeste ja riigi vastu, saame  

aidata sõja eest põgenevaid ja sõda  
pidavaid ukrainlasi ning ehitada seeläbi 

ka Eestit veel tugevamaks riigiks. 
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FOOKUS

Kuidas jõudis teadmine sõja 
algusest sinuni?

Seda, et sõda kindlasti tuleb, 
sain teada mõni nädal enne 

selle puhkemist. Olin parasjagu Ukrai-
nas, kus kohtusin sealse piirivalve- ja 
politseijuhiga. Juba siis ütlesid nad, et 
pole kahtlustki, et sõda tuleb. Küsimus 
olevat ainult, mis päeval täpselt. 

Ka Eesti oli korralikult valmistunud 
siinseteks tegevusteks, kui sõda peaks 
algama. Kui siis 24. veebruari hommi-
kul kell 4.30 sain telefonikõne, et Vene-
maa ründaski Ukrainat. 
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Panime oma juhtimiselemendi püs-
ti, tugevdasime piirikontrolli ning käi-
vitasime muud tegevused infovahetu-
seks ja avaliku korra tagamiseks. 

Milline näeb välja hädaolukorra 
lahendamise juhi tööpäev?

Sündmusterohke. Lisaks tuleb kontak-
tis olla ja palju uusi kontakte luua ini-
mestega, kellega varem kokkupuudet 
ei ole olnud. Eriti just sotsiaalvaldkon-
nast, mis on muide väga põnev ala. Hä-
daolukorra lahendamise juhina on üks 
minu suurimaid vastutusi läbi mõelda 
ja luua toimiv rutiin nii, et igaüks teaks, 
mis on selles kriisis tema roll. Kui seda 
selgust pole, tekitaks peataolek piltli-
kult öeldes meile Eestisse veel ühe uue 
hädaolukorra. Jagasime rollid ja tekita-
sime rutiinid. Edasi tuli juba usaldada 
meie üleriigilise staabi juhte, kriisijuhte 
regioonides ja kõiki partnereid. Mul on 
hea meel, et meie meeskond teeb oma 
tööd südamega ja pühendunult. 

Kokkuvõtteid on kaugelt vara teha, 
aga mis on seni kriisi lahendamisel 
läinud paremini, kui ootasid? Mis 
on olnud suuremad proovikivid?

Tähtis murdepunkt oli mõistmine, et 
tuhandeid riiki saabuvaid sõjapõge-

nikke saame paremini aidata siis, kui 
kuulutame Eestis välja hädaolukorra. 
Nii saime asuda üheskoos kriisi lahen-
dama, võttes aluseks massilise sisserän-
de hädaolukorra lahendamise plaani. 
Olgugi et alguses oli palju küsimusi 
ja kriitilisi kohti, läks oodatust ladu-
samalt ukrainlastele mõeldud majade 
avamine Tartus ja Pärnus, kus oleme 
sõjapõgenikke vastu võtnud. Ootama-
tu oli, et meie tehnoloogia ei olnud hä-
daolukorra alguses nii vastupidav, kui 
arvasime. Lühikeseks ajaks lakkas töö-
tamast mõni andmebaas, mida parajas-
ti vajasime. Nende tõrgete ilmsiks tulek 
andis aga võimaluse valmistuda järgmi-
seks korraks veelgi paremini. 

24.02
PPA käivitab stratee-
gilise staabi, tugevdab 
piirikontrolli ning võtab 
valve alla Venemaa ja 
Ukraina saatkonna.

27.02
Piiril juhendatakse 
Eestisse saabuvaid põ-
genikke. Lapsi tervita-
takse mänguloomaga.

27.02
PPA saadab Poola- 
Ukraina piirile infot  
vahetama oma juhtiv-
missiooniohvitseri 
Heigo Reineki. 

02.03
Ukraina suursaadik Ees-
tis käib PPAs, et tänada 
osutatava abi eest.

03.03
Eesti-Läti piiril kehtes-
tatakse ajutine kontroll 
ja avatakse piiripunktid 
põgenike abistamiseks. 

04.03
PPA saadab  
Ukrainasse seitse 
kaubaalust kiivrite, 
kuulivestide, toidu- 
pakkide ja muuga.

04.03
PPA lõpetab Vene  
Föderatsiooni Föde-
raalse Julgeolekutee-
nistusega ja Valgevene 
Vabariigi Riikliku 
Piirivalvekomiteega 
koostöölepingu, mille 
alusel vahetati infot  
väikelaevade kohta.

Eks omamoodi proovikiviks on ka 
olukord, kui kriisi keskmesse satub 
ametkond, kelle igapäevatöö ei ole 
kriise lahendada. PPAs oleme saanud 
kriise juhtida ning lahendada küll ja 
enam. Kui alles paar aastat tagasi sat-
tusid koroonakriisi tõttu täiesti uud-
sesse olukorda terviseameti kolleegid, 
siis kordus põgenike kriisis sama olu-
kord sotsiaalkindlustusametiga. 

Praegu on põgenikevoog piiril vä-
henenud, aga siia jõudnud tuhandetele 
põgenikele tuleb Eestis leida turvaline 
ajutine kodukoht. See töö ei ole sugugi 
kergete killast ja teeme kõik, et sot-
siaalkindlustusameti partnereid neis 
küsimustes võimalikult hästi toetada. 

On sul olnud võimalust mõne siinse 
põgenikuga ka juttu teha?

Jah, olen ukrainlastega suhelnud nii 
Tallinnas kui ka Ikla piiripunktis. Muu-
hulgas rääkisin mehega, kes ei põgene-
nud sugugi Ukrainast, vaid Venemaalt 
sealse režiimi ja tagakiusamise eest. Ta 
tõi oma pere ja kõik ettevõtted Eestis-
se, sest tajus, kuidas Putini režiimi vas-
taseid hakati aina rohkem Venemaal 
taga kiusama. Kõige emotsionaalsem 
kohtumine oli aga ühe perekonnaga, 
kus sirgus 9aastane poiss. Kinkisin tal-
le oma õlalt politsei embleemi. Pereema 
oli Eestis saadud abi eest pisarateni tä-
nulik. Ta ütles: „Teate, kui hea on süüa 

FOOKUS
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VENE PASSIGA MEES 
ESITLES END UKRAINA 
SÕJAPÕGENIKUNA
Märtsis saabus Venemaalt Eestis-
se 64aastane mees, kes esitles end 
Ukraina sõjapõgenikuna ning esitas 
selle tõestuseks Ukraina riigisisese 
passi. Eestis püüdis mees mõni päev 
hiljem sama passi esitades osta Tal-
linna lennujaamas lennupiletit, kuid 
kuna Ukraina riigisisene pass ei ole 
kehtiv reisidokument, siis talle seda 
ei müüdud. Lisakontrolli käigus tun-
nistas mees politseinikele, et tal on 
topeltkodakondsus ning kehtiv Vene-
maa pass. Selgus, et mees oli Ees-
tisse tulles Venemaa passi peitnud 
oma jope sisevoodrisse, tema sõnul 
oli ta niisuguse soovituse saanud Ve-
nemaa poolel sealselt FSB töötajalt. 

Politsei tegi mehele ettekirjutuse 
riigist lahkuda, toimetas ta Venemaa 
piirile ja vormistas viieaastase sis-
sesõidukeelu Schengeni alale.

06.03
PPA avab telefoniliini 
oma töötajatele, et aida-
ta neid kolleege, kel on 
Ukrainas lähedasi.

08.03
Eesti lubab sõjapõgeni-
kele ajutist kaitset ehk 
elamisluba. Tuhandeid 
taotlusi hakkab menet-
lema PPA. 

09.03
Eesti piiri on ületanud 
10 000 sõjapõgenikku.

11.03
PPA otsusel ei saa 
e-residentsuse prog-
rammiga enam liituda 
Venemaa ega Valgevene 
kodanikest esmakord-
sed taotlejad.

11.03 Piiripunktides ja 
mujal hoiatatakse vae-
nulike eriteenistuste 
värbamiskatsete eest. 

11.03
PPA võtab kasutusele 
massilise sisserände 
hädaolukorra lahenda-

mise 

mise plaani ja hakkab  
juhtima kriisi kogu 
riigis.

sooja toitu. See on meil viimase kahe 
nädala jooksul esimest korda nii.“

Kuidas lastega sõjast rääkida?
Oma 14aastase pojaga arutasin olukor-
da juba enne sõda. Ta on üsna meedia-
teadlik, loeb ise palju ja seda suurem 
on minu vastutus aidata tal toimuvat 
mõista või vajaduse korral sellest üle 
olla. Ma ei kahtle, et mu pojal on tugev 
empaatiavõime. Näen, et ta on löödud 
Ukrainas toimuva tõttu. Näiteks olin 
nädala jagu välislähetusel ja saabusin 
koju vastu ööd. Ometi istusime pojaga 
veel trepil, et juttu rääkida. Proovisin 
aru saada, kuidas ta end tunneb ja mis 
talle muret teeb. 

Minu sõnum talle ja teistelegi on 
olnud, et inimene saab vastu võtta täp-
selt nii palju infot, kui talle on vaja, 
et teada, kuidas käituda või vajaduse 
korral ka midagi oma käitumises muu-
ta. Tuleb keskenduda sellele, mida siin 
Eestis olles saame ära teha selleks, et 
tugevat Eesti riiki ehitada. Oma pojale 
selgitan, et tema töö on hästi õppida, 

FOOKUS

teha sporti, olla riigi patrioot, seadus-
kuulekas ja hea inimene.

Täiskasvanutega on samamoodi. 
Tuleb lugeda riigi infokanaleid tasa-
kaalustatud uudistega ning teha seda, 
mis meist endast sõltub. Me ei saa pea-
tada seda raketti, mille agressor Putin 
heidab Ukraina inimeste ja riigi vastu. 
Küll saame siin Eestis aidata nii sõja 
eest põgenevaid kui ka sõda pidavaid 
ukrainlasi. Samuti saame ehitada Ees-
tit selle kaudu senisest veelgi tugeva-
maks riigiks. 

Kui Ukrainas toimuvat vaadata, kas 
on Eestile ka praegu mingit ohtu?

Eestis peame valmis olema kaheks stse-
naariumiks. Neist üks on võimalus, et 
Putini režiim ja tema jõustruktuurid 
avavad oma piiri illegaalidele, nii nagu 
tegi seda Lukašenka Läti, Leedu ja Poo-
la vaates. Teiselt poolt peame juhtima 
Eestis elavate inimeste emotsioone nii, 
et tänavatel ei tekiks massilisi rahutusi. 
Et seda ei juhtuks, saame ise väga pal-
ju ära teha. Võimalusi selleks jagub, sest 

meil on tugev meeskond ja asjatundli-
kud partnerid. 

Palju jagatakse väärinfot. 
Putini režiim on kogu aeg püüdnud 
Eestis valeinfot levitada. Praegu on liht-
salt sõda nii tugev sõnum, et inimesed 
loevad ja otsivad rohkem infot ning on 
ka mitu korda tähelepanelikumad iga 
infokillu vastu. Instinktina on see õige: 
loeme ju rohkem selleks, et ise valmis 
olla või võimaluse korral ära hoida. 
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Et provokatsiooni mitte toita, ei 
tohi valeinfot ise võimendada. Seda iga 
provokaator ootabki. Kui provokat-
siooniga kaasa ei minda, siis vastase 
võim raugeb. Selle kõrval on tähtis, et 
mistahes turvatunnet õõnestavatest väi-
detest politseile alati teada antaks. Meie 
veebipolitseinikud reageerivad kiirelt, 
kontrollivad info tagamaid ning anna-
vad kindlustunde, kus on tõeline oht ja 
mis on pahatahtlik provokatsioon. 

Kui palju sa jälgid uudiseid sõjast?
Sõjauudistest ei saa üle ega ümber, aga 
olen ajapikku püüdnud meedia osa 
vähendada. Argipäevadel saan tööks 
vajamineva teabe otseallikast, sõja-
väeluurelt ja välisluureametilt ning 
nädalavahetustel hoian end avalikku-
se jaoks olulisemate teemadega kursis 
„Aktuaalse kaamera” uudissaate va-
hendusel. 

Hinnati, et Eestis on 100 000 põge-
nikku realistlik prognoos. Mida see 
PPA jaoks tähendab?

Minu prognoos, et Eestisse tuleb 
60  000 põgenikku, on realiseerumas. 
Ei tohi unustada, et juba enne sõda oli 
Eestis umbes 30  000 ukrainlast, keda 
nüüd tõlgendame ositi ka põgenikeks, 
sest nemadki ei saa kodumaale naasta. 

Meie jaoks tähendab selline sõjapõge-
nike hulk oma igapäevaste tööde üm-
bermõtestamist kuni selleni välja, et 
võtame tööle usaldusväärseid Ukraina 
inimesi, kes tulevad meile appi sõjapõ-
genikke vastu võtma ja abistama. 

Samal ajal peame arvestama, et Pu-
tini režiim ei luba endale ebaõnnestu-
misi. Valmis tuleb olla nii küber- kui 
ka hübriidrünnakuks, isegi provokat-
sioonideks. Oleks naiivne arvata, et 
Venemaa ja Valgevene eriteenistused 
ei ole sõjapõgenike teekondi ära ka-
sutades suunanud nii Eestisse kui ka 
mujale oma inimesi, kes ootavad õiget 

hetke, et konflikte provotseerida. Poo-
la julgeolekuteenistused on ses osas 
teinud küll väga head tööd, aga niisu-
guse rahvamassi ja tempo juures ei saa 
välistada, et mõni end poolakatele põ-
genikuna esitlenud inimene ei ole päris 
see, keda väidab end olevat. 

Vaadates PPA teenindustes toimu-
vat, kus kohalike kõrval vajavad 
nüüd abi ka põgenikud, siis kas 
mullune teenindajate vähendami-
ne oli õige otsus?

Samamoodi võiks küsida, kas patrull-

politseinike või uurijate koondamine 
oli ikka mõistlik. Vastus on väga liht-
ne: PPA töötajad vajavad palgatõusu. 
Taotlen endiselt rahastust selleks, et iga 
tööd alustav politseinik saaks 1,2 kesk-
mist Eesti palka. Praegu on sellest ma-
hajäämus umbes 300 eurot. See on suur 
raha ja seda me PPA-siseste kokkuhoi-
dudega kokku ei korja. 

Et säärases kriisiolukorras toime 
tulla, on PPAs koolitatud paarisaja 
töötaja suurune menetlejate reserv. 
Lisaks käivad teenindustes abiks kol-
leegid teistest politseiüksustest. Piken-
dasime teeninduste lahtiolekuaegu, 

13.03
Eesti piiri on ületanud 
20 000 sõjapõgenikku.

14.03
Eesti Politsei Naisühen-
dus hakkab korraldama 
Ukraina korravalvurite 
lastele ja lähedastele 
elamispinna leidmist 
Eestis. 

15.03
Põgenike maju- 
tusasutustes  
alustavad tööd  
esimesed mobiil- 
sed menetlus- 
punktid, et kiire- 
mini ajutist  
kaitset anda.

16.03
PPA avab oma  
teenindused Ukraina  
põgenikele ka õhtusel  
ajal ning nädala- 
vahetustel.

17.03
PPA korraldab  
põgenike majutus- 
kohas meeleoluka  
perepäeva.

18.03
PPAs alustavad tööd esi-
mesed sõjapõgenikud, 
kes aitavad teeninduses 
ukrainlasi.

FOOKUS
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avasime põgenike majutuskohtades 
mobiilseid menetluspunkte ning sama-
suguse menetlusvõimekuse said kõigi 
teeninduste kõrval ka Tartu ja Pärnu 
vastuvõtukeskus. 

Ajutise kaitse saamine on põge-
nikele esmatähtis. Kas PPA oli 
piisavalt kiiresti valmis kõiki neid 
tuhandeid taotlusi menetlema, et 
põgenikele avaneksid sotsiaalsed 
garantiid?

Sõda algas 24. veebruaril ning kaks nä-
dalat hiljem, 9. märtsil tehti Eestis esi-
mest korda otsus, mis säärase ajutise 
kaitse andmist sõjapõgenikele lubas. 
Nii kaua, kui Eesti on olnud Euroopa 
Liidu liige, ei ole kunagi varem sellist 
meedet kasutatud. See, mida PPA nen-
de taotluste menetlemisel suutis, on Eu-
roopa rekord. Poolsada päeva sõja al-
gusest ja PPA on ajutise kaitse andnud 
enam kui 20 000 sõjapõgenikule! Riiki-
de võrdluses on Eesti korraldatud ajuti-
se kaitse menetluste arvu poolest selgelt 
esimeste seas. 

Kuidas mõjutab Eesti turvalisust 
asjaolu, et sõjapõgenikega seotud 
menetlusi aitavad korraldada erine-
vate üksuste politseitöötajad? Mille 
arvelt seda tööd tehakse?

Politseitöö on alati täis valikuid. Näi-
teks kui patrull saab väljakutse peretü-
li pärast ja kohapeal on suurem selts-
kond asjaosalisi, aitavad politseinikud 
alati ennekõike kõige haavatavamaid. 
Kui peretülisse on kaasatud laps, saab 
ilmselgelt tema esimesena abi. Teisisõ-
nu tuleb ka käimasoleva sõja valguses 
teha samamoodi valikuid. 

See aeg, mis Ukrainas on sõda käi-
nud, ei ole meie pikas eluperspektiivis 
siin Eestis tekitanud suuri tagasilööke. 
Kui küsite otse, kas Eestis menetlused 
selle kriisi tõttu venivad, siis on vastus 
jah. Kas patrullid saavad reageerida 
niisama kiirelt kui enne sõja algust – 

21.03
Pärnus endises  
politseimajas  
avatakse põgenike 
vastu võtukeskus. 

24.03
Frontex saatis Eesti 
välispiirile piirivalvureid 
Soomest, Hollandist, 
Šveitsist ja Saksamaalt.

29.03
Tartus endises  
politseimajas avatakse 
teine põgenike  
vastuvõtukeskus. 

15.04
PPA on ajutise  
kaitse andnud enam  
kui 20 000  
põgenikule.

ei. Meil on taas palju uusi lisaülesan-
deid, aga teisi valikuid lihtsalt ei ole, 
sest ukrainlasi peab aitama. 

Esimene samm on, et põgenikel 
oleks leib laual ja katus pea kohal. 
Mis on järgmised tõsisemad prob-
leemid?

Eestis elavate inimeste arv küll ajutiselt 
suureneb, aga sellega seoses ma suure-
maid probleeme ei näe. Küll tuleb meie 
piirkonnapolitseinikel siin ja seal oma 
kogukonda ning selle uusi liikmeid 
tundma õppida. Kahtlemata peame 
olema eriliselt aktiivsed lapsi aidates. Ei 
piisa ühekordsest kontaktist, sest nad 
vajavad pikemaajalist abi. Tõsiseks mu-
rekohaks võib saada see, kui me ei mär-
ka sõjakoledusi näinud laste kannatusi 
õigel ajal ja nad peaks oma traumakü-
simustega üksinda jääma. Samas tean, 
et Eestis on lastega tegelevad spetsialis-
tid alati südamega oma töö kallal ning 
osatakse aidata ka neid, kes vajavad 
teistsugust kohtlemist või abi. 

Koroonakriis pole õigupoolest veel 
läbigi ja juba oleme järgmises krii-

FOOKUS

sis. Kuidas PPA sellises töörütmis 
üldse vastu peab?

Sama küsimus ongi PPA peadirektori 
peas kõige suurem ülesanne, mida iga 
päev lahendada. Muidugi olen veendu-
nud, et saame hakkama, aga mõistan 
ka, et keegi meist ei ole robot. Õigel 
ajal peab planeerima meeskondade va-
hetusi ja pakkuma võimalust aeg maha 
võtta. Õnneks on Eesti siseturvalisu-
se küsimustes hoolivuse tekk väga lai 
ja mitmelapiline, kus on oma õla kriisi 
lahendamisele alla pannud riigiametite 
kõrval väga paljud vabatahtlikud ja tei-
sed Eesti elanikud. 

Millal võiks oodata rahu?
Rahutunne on suuresti iga inimese 
mõtteviisi küsimus. Näiteks kui räägi-
me Eesti riigist ja eestlaseks olemisest, 
siis võib praegu võimsat rahutunnet lei-
da ainuüksi teadmisest, et kriisiolukor-
ras on Eestis sadu tuhandeid inimesi, 
kes hättasattunutele ühel või teisel moel 
oma abikäe ulatavad. 

Kerly Virk ja Britta Sepp
PPA pressiesindajad

Ukraina suursaadik Mariana Betsa ja 
konsul Nina Shvets visiidil Eestis
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Mitte kunagi ei ole maailma ajaloos olnud sõjalise 
konflikti puhul nii palju infomüra ja valeteavet.  

Kasutuses on kõik infosõja episoodid, kusjuures  
valeteabe levitamise taga on inimesi ka Eestist.
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Koroonaviirus tuli paljude ana-
lüütikute sõnul selleks, et jääda 
meiega veel pikaks ajaks või 

suisa igaveseks. Küsimus on, kuidas 
me viirusega ühiskonnana toime tu-
leme. Sama küsimus tekib Ukrainas 
toimuvat jälgides. Mõistagi ei tohiks 
ühtegi sõda üldse olemas olla, aga seal 
on paraku lähiajaloo ühed verisemad 
lahingud. Tahes-tahtmata sekkub Uk-
rainas toimuv kõigi meie igapäevaellu 
ja väga oluline on toetus ukrainlastele, 
mis kahjuks ei ole alati ühene. 

Nii nagu on koroonaviiruse puhul 
neid, kes ei soovi täita kehtivaid pii-
ranguid, pisendavad haiguse tõsidust 
või haigete hulka, on kahtlejaid ka Ve-
nemaa-Ukraina sõja tõsiduses, eesmär-
kides ning seni toimunud sündmustes. 
Nii kurb ja vale, kui see tundubki, 
leidub alati inimesi, kelle ülesanne on 
edastada teistele väärinfot ning esita-
da enda seisukohti tõe pähe hoolimata 
sellest, kui valed need ka ei ole. 

Kuidas on tekkinud olukord, et 
paljude inimeste jaoks ei võrdu üks 
pluss üks enam kaks? Õpikutõed, mis 
on omandatud põhikoolis, muutuvad 
mõne uskumatut jura ajava „spetsia-
listi“ tõttu täiesti usutavaks ning üm-
margune maa on seetõttu mõne inime-
se jaoks lame. Õige vastus on paraku 
see, et väärinfot, olgu ükskõik kui 
tundlikel teemadel, on alati vaja mõne 
ühiskonnarühma huvide kaitsmiseks. 

Desinformatsioon on eksitav või 
vale teave, mida levitatakse teadli-
kult kellegi kasuks. Desinformeerimi-
ne tähendab tahtlikult teisele poolele 
spetsiaalselt ettevalmistatud valeteabe 
edastamist. Seda mõistet kasutatakse 
salajast teabehanget ning sellele mit-
teõigustatud isikute ligipääsu tõkesta-
vate asutuste ning organisatsioonide 
tegevust kirjeldades. Ühe kuulsaima 
ja edukaima näitena on teada operat-
sioon „Infektion“, mille käigus levitas 
KGB teavet, just nagu oleks HIV ja sel-
le põhjustatav AIDS loodud Ameerika 
Ühendriikides biorelvana. 

Kelle huvides säärast  
infot luuakse?

Kriisid ning nendega toimetulek käivad 
kahtlemata mitmel rindel. Kui meedi-
kud annavad endast parima, et veen-
da inimesi käituma viisil, mis tõkestaks 
võimalikult efektiivselt viirushaiguse 
levikut, ning ennast vaktsineerima, lei-

dub neid, kes levitavad kas teadlikult 
või tahtmatult valeinfot, nagu oleks 
kogu koroonapandeemia üks suur pet-
tus ning välja mõeldud ainult selleks, 
et üks rühm inimesi saaks rikastuda ja 
kõigi teiste üle kontrolli saavutada. 

Sama kehtib praegu pooleli oleva 
Venemaa rünnaku kohta Ukrainasse. 
Kuigi iga päev levib õõvastavaid kaad-
reid Ukrainas toimuvatest ebainim-
likest rünnakutest, on väga palju ini-
mesi ometi Venemaal ning muudeski 
riikides vene kultuuriruumis veendu-
nud, et Ukrainas hävitatakse natsismi 
ning päästetakse kohalikke elanikke. 
Kahetsusväärselt suurel osal Venemaa 
elanikkonnast ei ole riigiaparatuuri 
kehtestatud piirangute tõttu võimalust 
või ka mujal riikides mõnel inimrüh-
mal soovi vaadata kanaleid ning uu-
diseid, mis Vene vägede ebainimlikku 
tegevust oma naaberriigis adekvaatselt 
kajastaks. 

Loomulikult tekitab mitmel rindel 
ärev aeg inimestes hirmu ning igasugu-
se väärteabe eristamine õigest on ko-
hati päris keeruline. Politsei- ja piiri-
valveameti kommunikatsiooniekspert 
Maarja Punak ütleb, et infosõjas ei saa 
kunagi olla kindel, mis infokild kelle 
huve täpselt teenib, sest üht pilti võib 
tõlgendada mitut moodi. „Samamoodi 
ei saa olla kindel, et sotsiaalmeedia-
konto, mis täna toetab sõnumitega 
Ukrainat, võib homme külvata kahtlu-
seseemneid Ukraina riigi tegevuse või 
otsuste kohta. Kõigele lisaks on kasu-
tajaid, kes ise on kuskilt loetud teavet 

valesti tõlgendanud ja selle edastami-
sega infosegadust tekitanud. See on 
aga kasulik ainult vaenulikule poolele, 
kes soovib riigisiseseid erimeelsusi,“ 
nendib Maarja.

Võib-olla kõige silmatorkavam sot-
siaalmeedia seisukohavõtt on lipu ku-
vamine Facebooki profiilile. See võib 
anda aimu inimese kallutatusest, kuid 
kindlasti ei tähenda, et sellest tuleks 
lähtuda. On kontosid, mis soovivad 
sellega võita usaldust ja hiljem kasu-
tavad loodud sidet ära inimese mõju-
tamiseks. Luuakse ka Twitteris juba 
tuntud Ukraina inimeste libakontosid, 
mille alt siis tasapisi valeinfot levita-
takse. Libakontode sulgemine võtab 
kahjuks aega ja nii võidakse nendega 
teha üsna palju kahju.

Z-täht kui sõjasümbol

Maarja lisab, et üks kaaperdatud süm-
bol selles sõjas on z-täht, mida kasuta-
takse nii meelsuse väljendamiseks kui 
ka trollimiseks. Algselt nähti z-tähte 
tankidel, mis sisenesid Venemaalt Uk-
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Maarja Punak:  
 „Infosõjas ei saa 

kunagi olla kindel, mis 
infokild kelle huve  
täpselt teenib, sest üht 
pilti võib tõlgendada 
mitut moodi.“
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PROBLEEM

raina territooriumile, ja öelda, et selle 
tähe kleepimine Eestis enda sõiduau-
tole ei ole meelsuse väljendamine, on 
üsna kummaline. „Olen suhelnud ini-
mesega, kes väidab, et tegemist on ar-
mastusega Zorro vastu. Senikaua, kuni 
see ei ole otseselt keelatud sümbol, tu-
leb politseinikel pidada z-tähe teemal fi-
losoofilisi vestlusi ning esialgu on nen-
dest ka piisanud.“

Omaette arutelud on kleepsu-
de „FUCK PUTIN“ ning „Русский 
военный корабль, иди нахуй“ omani-
kega. Me oleme seni oma kultuuriruu-
mis lausroppusi vältinud ja on selge, 
et politsei neid tekste enda alarmsõi-
dukitele ei kleebi. Kui palju erinevad 
need z-tähest või kas üldse erinevad? 

Kas see on sõnavabadus või vaenu 
õhutamine erinevate gruppide vahel? 
Jälle üks aruteluteema, kus keelamise 
aluseks saab olukord ja asukoht, kus 
neid kasutatakse.

YouTube’is ja TikTokis on palju 
erinevaid klippe noortest, kes räägi-
vad erioperatsioonist ning Venemaale 
pandud piirangutest. Eesti Päevalehe 
ajakirjanikud on kogunud terve hul-
ga kontosid, kus on näha, et tegemist 
ei ole noorte endi tõlgendustega, vaid 
nad edastavad väga selgelt Kremli pai-
ka pandud sõnumeid. Samas ei saa 
olla nii absoluutne, sest juba on tea-
da paar Venemaal elavat noort, kes 
soovivad avaldada meelt, ilma et neid 
vangi pandaks, ning kasutavad selleks 
just YouTube’i ja TikToki kanaleid. 
Seal nad ei edasta Kremli sõnumeid, 
vaid nutavad lahinal piirangute mõju 
pärast, tehes sellest omamoodi žan-
ri inimestes uudishimu tekitamiseks, 
miks ikkagi need tuntud firmad riigis 
tegevuse lõpetavad. Mida rohkem ini-
mesi on teadlikud, seda keerulisem on 
Putinil riigisisesel tasandil.

Sotsiaalmeedias jagatakse ka sõja-
õudusi. Küllap on sõjateema jälgijatele 
jäänud silma pildid sellest, kuidas uk-
rainlased annavad Venemaa sõduritele 
süüa ja juua ning neil lubatakse koju 

emale helistada. Kui paljudeni on aga 
jõudnud pildid, kus elusad ilma riiete-
ta Venemaa sõdurid on teibitud pos-
tide külge ning nende tagumikku on 
pandud lehvima Venemaa lipp? Kas 
need on päriselt juhtunud või lavas-
tatud? Kas seda jagavad ukrainlased 
vastase hirmutamiseks või putinlased 
omapoolse julmema käitumise õigus-
tamiseks? Või mõlemat?

Üks valeinfo, mida hoolsalt jagati 
ja laigiti, oli teade, et täiskasvanutele 
mõeldud veebileht Pornhub kuvab Ve-
nemaa kasutajatele Ukraina lippu ning 
muu sisu pole kättesaadav. Tegemist 
ei ole soovmõtlemisega, sest 2016. 
aastal oli Pornhub Venemaal lühikest 
aega keelatud, kuid, oh üllatust, mitte 
Pornhubi enda poolt, vaid Venemaa 
riigiasutuse soovil väidetavalt selleks, 
et inimesed saaksid rohkem üksteisega 
näost näkku kokku.

Maarja lisab veel, et kui meediast 
üldse rääkida, siis on selge, et kui me 
keelasime ära teatud telekanalid, ei tä-
henda see automaatselt, et inimesed, 
kes neid jälgisid, sellest infost ilma 
jääksid. Juba on turul pakkujad, kes 
tehniliste nippidega need kanalid koju 
toovad või ka lubatud kanalite kaudu 
(nt YouTube) olulisemaid propagan-
dasõnumeid ja -saateid kätte saavad. 
Nende inimeste kaasamiseks meie in-
fovälja on vaja teistsuguseid meeto-
deid, kuid see on hea algus.

Trollitakse ka Eestist

Valeteavet on jagatud ehk kõige enam 
teemadel, mis käsitlevad seda, kuidas 
väidetavalt ukrainlased urineerivad 
monumentidele ja koridorinurkadesse 
ning peksavad tänaval ja ühissõidukeis 
võõraid naisi. Ja neid uudiseid ei tule ai-
nult Tallinnast, vaid samal ajal tervest 
Eestist. Tegemist on kollide kompanii 
tegutsemisega ehk siis ehtsa tasustatud 
trollindusega, mille eesmärk on teki-
tada Eesti inimestes vastumeelsust siia 
tulevate põgenike vastu. Arvestada tu-
leb, et sellise valeinfo levitamise taga ei 
ole ainult meie naaberriik, vaid meil on 

Tegemist on  
kollide kompanii 

tegutsemisega ehk  
siis ehtsa tasustatud 
trollindusega.

VALEINFO

VALEINFO

VALEINFO

VALEINFO

VALEINFO
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PROBLEEM

Eestiski inimesi, kes takistavad igal või-
malikul juhul põgenike vastuvõtmist ja 
on valmis selleks kasutama niisuguseid 
ebaausaid meetmeid nagu valetamine 
ning tõe väänamine.

Maarja sõnul leidsid kelmid ko-
roonaajal uued sissetulekuallikad ning 
proovivad praegugi sõjast kasu lõiga-
ta: „Alates juhtumitest, kus päriselt 
tuleb toidupoodi inimene ja väidab, et 
kaup läheb Ukraina heaks ning antagu 
talle vaid arve ja see tasutakse hiljem, 
kuni kõige tavalisemate heategevus-
kirjadeni välja, kus palutakse kanda 
raha või bitcoin’e, mis läheb lõpuks 
kellegi enda hüvanguks.“ 

Sõjas ei ole üksnes Venemaa Ukrai-
naga, vaid sõjas on kogu maailm. Me 
saame rääkida nii väärtuste sõjast kui 
ka infosõjast. Kuidas peaks inimene, 
kes Venemaa inforuumis ei viibi, 
praeguses olukorras toime tule-
ma? 

Usaldusväärsed 
allikad

Kommunikatsioonieks-
pert Raul Rebase meelest 
on see ühtpidi keeruline, 
aga teistpidi väga lihtne: 
„Enda jaoks peab selgeks 
tegema väärtused, s.o tu-
leb välja selgitada enda 
kuuluvus, mis seltskon-
da või mis rühma ma kuu-
lun, kas itta või läände. Selle 
põhjal tuleb teha otsus ning 
siis hakata otsima infokana-
leid, mis piltlikult öeldes jaga-
vad valitud seisukohti.“ 

Mitte kunagi ei ole maa-
ilma ajaloos ühegi sõjalise 
konflikti puhul olnud nii palju 

infomüra ja suunatud valeteavet; ka-
sutuses on kõik infosõja episoodid. 
„Siiski peab inimene enda sisetunnetu-
se järgi leidma kanali või allika, mida 
usaldada. Kriiside puhul hakkab alati 
kasvama rahvusliku peakanali, meie 
puhul ERRi väärtus, mille töötajad 
teevad suuri ponnistusi, et tuua meile 
adekvaatset informatsiooni. Mõistlik 
on laiema pildi saamiseks kasutada 
ka usaldusväärseid rahvusvahelisi al-
likaid. Inglise keelt oskavate inimeste 
jaoks on olemas CNN, meie jaoks kul-
tuuriliselt lähedased on Soome kana-
lid,“ lausub Raul. 

Praegu on toimumas üks suur 
eksperiment: interneti ja sotsiaalmee-
dia ajastul üritab Vene riik täielikult 
sulgeda enda kodanike jaoks infoväl-
ja võõrale teabele. „See tähendab, et 
järele jäävad vale- ja propagandaka-
nalid, mis on otseselt seotud Kremli-
ga; alternatiivmeediat põhimõtteliselt 

Raul Rebane:  
 „Tuleb endale  

selgeks teha, mis asi 
on valeinformatsioon 
ning mis on vandenõu
teooria, et ei saaks pet
ta. Meedia õppimine 
on peaaegu kõigis riigi
ameteis tuleviku suund 
ja sellest ei pääse.“

järele ei jää. Venemaa korraldab eks-
perimenti, et sulgeda 150-miljonine 
elanikkond ühe infomulli sisse. Vene 
propagandakanalite sulgemine Ees-

tis mõni aeg tagasi toimus kaheksa 
aastat liiga hilja. Vabalevist viidi 

need kanalid välja, kuid mingi 
rühm inimesi jääb neid siiski 
kindlasti vaatama. Nende 
kanalite kadumise mõju ei 
tule kiiresti, vaid aastate 
pärast,“ räägib Raul.

Rauli väitel ei ole po-
litsei- ja piirivalveameti 
töötajatel muud välja-
pääsu, kui hakata õp-
pima senisest rohkem 
meediat ning kom-
munikatsiooniteoo-
riat. „Tuleb endale 

selgeks teha, mis asi on 
valeinformatsioon ning 

mis on vandenõuteooria, 
et ei saaks petta. Meedia 

õppimine on peaaegu kõi-
gis riigiameteis tuleviku-

suund ja sellest ei pääse.“

Indrek Hirs
PPA pressiesindajaRaul Rebane

VALEINFO

VALEINFO
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Viimase kahe aasta vältel toi-
munud sagedaste meeleaval-
duste valguses võib öelda, et 

protestikultuur ei ole Eesti ühiskonnas 
enam võõras. Nimelt muutis 2020. 
aasta alguses kogu maailma tabanud 
koroonapandeemia kõigi inimeste 
harjumuspärast elukorraldust. Mida 
aeg edasi, seda rohkem tekkis rühmi, 
kes tulid tänavatele ajutiste piirangute 
või ka millegi muu mittemeeldiva vas-
tu meelt avaldama. 

Politsei roll on olnud alati tagada 
nii avalike koosolekute kui ka teiste 
rahvakogunemiste rahumeelne ja su-
juv toimumine. Paraku on politseini-

kud pidanud viimasel ajal aina enam 
vastu astuma oma pahameelt välja 
näitavatele inimestele. „Kõikide nen-
de konfliktide pinnalt saime aru, et 
vajame politseitöös uut käsitlust,“ sõ-
nas Põhja prefektuuri komissar Kelly 
Miido, kelle juhtida on ka vastloodud 
dialoogipolitsei. 

Dialoogipolitsei töötab Eesti kõr-
val mitmes teiseski riigis, nt Rootsis, 
Soomes, Taanis, Rumeenias, Tšehhis ja 
Saksamaal. Rootsis on dialoogipolitsei 
töö jaotatud kolmeks osaks: tegevused 
enne üritust, ürituse ajal ja peale üri-
tust. Oma pikaaegse tegevuse vältel on 
neil olnud hulk positiivseid kordami-
nekuid. Näiteks oli neil probleem mee-
leavaldajatega, kes olid nii verbaalselt 
kui ka füüsiliselt agressiivsed ning 
lisaks ei pidanud kinni ürituse regist-
reerimise nõudest. Peale aastapikkust 
tööd leidis nii politsei kui ka meele-
avaldaja ennast ootamatus olukorras – 
pärast ürituse registreerimist oli nende 
üritusel kohal peale dialoogipolitsei ka 

Sel kevadel alustas 
tööd dialoogipolitsei, 
kelle põhiliseks töö-
vahendiks pole muud 
kui vaid sõnad. 

avalikku korda tagavad politseiamet-
nikud, kes neid laiali ei ajanud, vaid 
hoidsid nende seltskonnast eemal teis-
te vaadetega provokaatoreid. 

Möödunud aastal külastati Vil-
niuse politseinikke ja vaadeldi, kuidas 
valmistuti meeleavalduseks kohapeal. 
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht 
Urmet Tambre ja temaga kaasas ol-
nud kolleegid tõid naabrite praktilised 
teadmised siia ning järk-järgult hakati 
Eesti dialoogipolitsei loomise mõtet 
veeretama. 

„Sealt saadud teadmised ja po-
sitiivne mõju kohapeal olid suures-
ti tõukeks kohaliku dialoogipolitsei 
loomisele, kuid enne ametliku rühma 
loomist tuli proovida, kuidas meil toi-
muvatel meeleavaldustel või suurüri-
tustel politsei uus roll mõjuks. Niisiis 
läbiski osa meie kolleegidest läbirää-
kijate baaskoolituse, mida ja vast saa-
dud teadmisi katsetati esimest korda 
uues rollis – dialoogipolitseinikena. 
Arvestades seda, et dialoogipolitsei on 

Lumepallist 
kallistuseni
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meelt avaldama tulnud inimesed umb-
usklikuks,“ kirjeldas Kelly.

Nõnda saigi paika dialoogipolit-
sei vundamendi esimene kivi, millele 
hakatakse tasapisi lisa laduma. Nen-
de ülesandeks ei jää ainult suhtlus, 
edaspidi võetakse järk-järgult enda 
kanda teisigi ülesandeid. Näiteks pal-
jud ürituste eestvedajad ei teagi, et 
avalikke üritusi korraldades on osa 
õigusi piiratud ning erisoovide puhul 
tuleb teha taotlused ja suhelda erine-
vate ametkondadega. „Loome enne 
ürituse algust korraldajatega kontakti 
ja abistame neid enne selle toimumist, 
s.o võtame läbirääkijatelt selle ülesan-
de enda kanda,“ lisas ta täpsustuseks.

Kuid enne, kui saab minna täna-
vale inimestega suhtlema, peab ole-
ma eeltöö tehtud. „Siin on oluline 
roll analüüsil, sest peame arvestama 
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Dialoogipolitsei  
juht Kelly Miido

maailmas üpris laialdaselt levinud, ei 
ole meie eesmärk võtta üle teise riigi 
kontseptsiooni, vaid kogemuste kaudu 
luua meie ühiskonna jaoks sobilik ja 
vajalik dialoogipolitsei,“ rääkis Kelly.

Esimene proovikivi: 
Freedom Convoy

Esimene proovikivi oli osaleda Saku 
Suurhalli juures toimuval Freedom 
Convoy Estonia 2022 kogunemisel, 
kuhu kaasati neli dialoogipolitseinikku. 
„Meie ülesanded olid suhelda sõbrali-
kult meelt avaldama tulnud inimeste-
ga ning arutleda sobilikel teemadel, ka 
erinevate maailmavaadete ja arvamuste 
üle. Saime sealt oma esimese õppetun-
ni – raadiojaama tuleb kasutada äär-
mise vajaduse korral, muidu muutuvad 

põimunud – varasem suhtlus enne 
ürituse algust korraldajatega, kuid ka 
ürituse toimumise ajal. Kohapeal tu-
leb meil silmast silma vestelda erineva 
tausta ja maailmavaatega inimestega, 
jättes kõik oma isiklikud seisukohad 
täiesti kõrvale. Siin on meie jaoks üks 
suuremaid probleeme: me ei tea kuna-
gi, mis teemadesse dialoog võib jõuda, 
st me peame hästi orienteeruma ühis-
konna olulistes teemades,“ täpsustas 
Kelly.

Lumepallist kallistuseni

Sel aastal oli veebruaris Tallinnas mee-
leavaldus, kus hõigati teravaid sõnu 
politseinike suunas ja lõpuks loobiti 
ka lumepallidega. Selle protesti ajal ei 
olnud veel dialoogipolitseinikke. Kuu 
lõpu poole osales Eesti Vabariigi aasta-

iga meeleavalduse sisu, teisisõnu mil-
le vastu protestitakse. Meie asi ei ole 
kohapeal vastanduda. Me oleme val-
mis ära kuulama pooli valimata, aga 
meil peab olema pilt selge, kes ja mis 
meelestuses kohale tuleb. Mõistagi 
teeme suure eeltöö interneti avarustes 
ning püüame jõuda ka nende inimeste-
ni, kes kutsuvad sotsiaalmeedias üles 
agressiivselt käituma. Soovime maan-
dada võimalikud konfliktikohad enne, 
kui üritus alata saab. Agressiivsete ini-
mestega eelnev kontakt tekitab vastu-
tustunde avaliku korra eest ja samas 
võtab ära veebikeskkonnas tekkinud 
eksliku anonüümsuse,“ lausus Kelly.

Sõna jõudu ei tasu alahinnata. Tei-
ne etapp kogu protsessis ongi dialoog, 
mis on üks tähtsamaid ülesandeid. 
„Kaks esimest etappi on omavahel 

SÕNA JÕUD

Kodanikud  
kiidavad
Tagasiside politseitööle meele-
avaldustelt pärast dialoogipo-
litsei sekkumist.

Kaido: Pean tunnistama, et täna olid
politseinikud (Vabaduse platsil) minu
tunnustamist väärt. Naeratasid. Suht  - 
lesid inimestega, soovisid head 
vaba riigi aastapäeva ja plaksutasid 
muusikaliste ettekannete peale. Oli
töesti hea vaadata ja tunda, et nad 
on inimesed meie seast. Päriselt ka.

Anne: Väga uhke tunne oli. Politsei-
nikud olid täitsad mehed, rääkisid osa - 
lejatega isegi juttu ja kätlesid. Ühel 
nurgal oli ka buss roheliste mehikes-
tega, aga polnud neil vist tööd!

Dialoogipolitsei  
Save Ukraine kontserdil  
Vabaduse väljakul 

Dialoogipolitsei  
tõrvikurongkäigul 
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SÕNA JÕUD

Puudu jääb kõrvadest, kes 
mures inimesi ära kuulaks
Kui minult küsiti, kas ma tahaks dia-
loogipolitseinikuks hakata, vas-
tasin kohe jaatavalt ainuüksi 
põhjusel, et mulle meeldib 
end proovile panna. Pea-
legi olen seda meelt, et 
peame end arendama 
kogu elu vältel. Uued, 
tundmatud ja lausa 
keerulised olukorrad 
ongi need, kus saan tõe-
liselt areneda.

Meenub üks esimesi het-
ki, mil uues rollis tööl olin. Kaks 
meest jalutasid Vabaduse platsil meile 
vastu ja jäid eemalt vaatama meie rin-
nasilti, millele oli kirjutatud dialoog. Sõna 
kokku veerides tardusid mehed, nagu 
oleks maa külgetõmbejõud äkki mitu 
korda suurenenud. Näod läksid pikaks, 
sest imestus oli suur. Ligi nad ei astu-
nud, vaid läksid oma teed. Ainuüksi see 
hetk näitas, et võib varbast peanupuni 
olla politseivormis, aga kui rinnal on tei-
ne silt uue rolliga, siis ei jää see märka-
mata ning seeläbi mõtestatakse ka polit-
seiniku rolli sammupealt teisiti. 

päeval tõrvikurongkäigus umbes 5000 
inimest. Seal olid dialoogipolitseinikud 
kohal ning suhtlesid väga erinevate ini-
mestega ja seltskondadega. 

„See kogemus näitas, et inimesed 
soovivad pikalt meiega vestelda, rääki-
da oma muredest ja küsida nõu erine-
vatel teemadel. Vestluskaaslased olid 
positiivselt üllatunud, kuna politseinik 
tahtis päriselt teada, kuidas neil läheb. 
Selgi korral saime olulise teadmise: 
peame oskama mõista, millal on vest-
lus dialoogipolitsei jaoks lõppenud, ja 
lahkuma eriti siis, kui tekivad pikad 
pausid või on märgata, et inimene ei 
soovi enam vestlust jätkata. Kogu eel-
mainitud üritus kulges rahumeelselt ja 
selle lõppedes tuli üks kodanik lausa 
politseinikku kallistama. See andiski 
mõista, et oleme õigel teel ja politsei 
kohalolek mõjub positiivselt, mitte ei 
kujune negatiivseks,“ meenutas Kelly 
ürituse lõppu. 

Seni olen mõne korra dialoogipolitsei-
nikuna tööl käinud ja jälginud, et inime-
sed, kes meiega räägivad või muul moel 

end avalikel kogunemistel nähta-
vaks teevad, on alati ühed ja 

samad. Ükskord läks jutu-
ajamine ühe mehega lau-
sa kahe tunni pikkuseks, 
kusjuures suurema osa 
ajast tuli mul dialoogi-
politseinikuna teda liht-
salt kuulata. 

Rääkida oskame me 
kõik. Aga kuulata? See on 

olnud tegelikult hea päev, 
kui olen saanud kedagi kuula-

misega aidata. Näen, et meie üm-
ber on väga palju inimesi, kes soovivad 
oma muresid ja frustratsiooni jagada, 
aga kõrvadest, kes neid ära kuulaks, on 
jäänud puudu.

Kaido Atspol
dialoogipolitseinik

Miks osa politseinikest on 
tõsised ja osa naeratavad?
Enne dialoogipolitseinikuks kehastumist 
tuli mul teha endaga tööd ning mõtes-

tada selle rolli olemust. Esmased osku-
sed, kuidas dialoogipolitseinikuna toi-
metada, saime koolituselt, mis avardas 
silmaringi, ning saadud soovitusi olen 
kasutanud ka tavatöös. Dialoogipolit-
seinikuna olen oma tegevustega teises 
rollis kui avalikku korda tagav politseinik.

Esimestel minutitel uues rollis olles 
märkasin, et avalikku korda tagavate 
politseinike ja dialoogipolit-
seinike vahel on suur 
lõhe, sest ühed on 
tõsised ja jälgivad 
pingsalt ümb-
ruskonda ning 
teised naera-
tavad ja otsi-
vad inimestega 
ise kontakti. 
Kuigi inimes-
tega suhtlemine 
kuulub meie tavatöö 
hulka, oli kohati tajutav, 
et neile tuli ootamatult meie viis nendega 
teistmoodi suhelda. Oli kuulda ka rahva 
seas kommentaare, et täna on siin sõb-
ralikud ja toredad politseinikud. 

Üheks huvitavaks seigaks võiks pida-
da olukorda, kus üks inimene piketeeris 
plakatiga ning tekkis verbaalne konflikt 

Kõikidel üritustel ei 
olegi vaja suhelda, 

vaid tähtis on lihtsalt 
meie kohalolu.

Kaido Atspol

Kristel Ulp
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teise üritusest osavõtjaga. Nad tund-
sid teineteist ja neid ühendas kunagine 
konflikt, mis tekitas siiani ühele poolele 
kibestumust. Olukorda lahendades võit-
sin kiirelt plakatiga mehe poolehoiu ning 
ta rääkis minuga veel pikalt enda elu-
loost ja vaadetest. Temal oli kohtumisest 
hea meel ning minulgi oli hea meel, et 
sain aidata. 

Kristel Ulp
dialoogipolitseinik

Ei osata rääkida nii, et 
tekiks lahendus, mitte tüli
Olen ametilt piirkonnapolitseinik ja suur 
osa minu tööst on suhtlus inimestega. 
Nii tean, et paljud probleemid te-
kivad siis, kui inimesed üks-
teist ei kuula või ei oska 
omavahel rääkida nii, 
et tekiks lahendus, 
mitte tüli. Dialoogi-
politseiniku tegevus 
tundus niisugune, 
mis võiks mind ka 
edaspidi oma iga-
päevatöös aidata. 
Olen alati uskunud, et 

sõnal on suur võim, sest tuulde 
paisatud sõna enam tagasi ei 
saa. 

Olen selles uues rollis 
kokku puutunud väga eri-
nevate mõtete ja vaadetega 
inimestega, kes aeg-ajalt 
soovivad, et keegi neid 
kuulaks. Lisaks heale sõna-
seadmisele tuleb dialoogipo-
litseinikul osata kuulata. Vahest 
on kuulamine raskemgi, kui me seni 
arvanud oleme, kuna tihtilugu tahavad 
kõik ühel või teisel moel enda arvamust 
peale suruma hakata. 

Kauri Peel
dialoogipolitseinik

Vahel on vaikus 
sootuks kõnekam 

kui sõnad
Iga päev töötan konvoipo-
litseinikuna. Dialoogipolit-
seinikuks soovisin saada 
seepärast, et näha, mis elu 
mujal, näiteks meie linnatä-

navatel, elatakse. 
Esimene tööpäev dialoogi-

Dialoogipolitsei kannab välivormi, 
mille selja peal on kirjas DIALOOGI-
POLITSEI. Ürituste ajal on meeskond 
jaotatud paarideks ning need täida-
vad oma ülesannet külg külje kõrval. 
„Teine paariline on valmis suhtlust 
arendama, kui vestlus mingil põhjusel 
soikub, ent ka turvalisuse mõttes on 
parem tegutseda paaris. Vestluste pu-
hul on kolm põhireeglit: ei anna hin-
nanguid, kuulame ja vajaduse korral 
pakume lahendusi,“ lausus Kelly. Suu-
remate meeleavalduste ja ürituste ajal 
on politseis loodud vastav staap, kuhu 
koondatakse vajalik info ja kust suu-
natakse vajaduse korral lisaressurssi. 
Staabil on olemas kaamerasilmad, nii 
näevad nad enne kedagi rahvamassis 
agressiivselt käitumas kui kohapealsed 
politseinikud. 

„Lisaks sellele, et me ise kohapeal 
vestleme inimestega, saab staap meid 
juhtida nende juurde, kes parasjagu 
ühel või teisel moel kogu ürituse kul-
gu häirivad. Meie olemegi kontakt 
inimese ja tema võimaliku ohtliku käi-
tumise vahel ning maandame aktiivse 
kuulamise või rääkimisega säärast käi-
tumist. Kogu suhtluse eesmärk on siis-
ki ära hoida konfliktide eskaleerumist 

vahetule vägivallale ning et igasugu-
ne ebaselgus laheneks rahumeelselt,“ 
nentis Kelly. Ka dialoogipolitseinikud 
on vajaduse korral staabiga ühenduses 
ja vahetavad väärtuslikku infot, näi-
teks milline on üldine õhkkond ja kas 
kohapeale peaks saatma jõude, et rik-
kumine lõpetada. „Dialoogipolitsei ei 
lõpeta ise õigusrikkumist, vaid kaasab 
selleks avalikku korda tagama tulnud 
politseiametnikke, kes alustavad vaja-
duse korral menetluse.“ 

Praegu luuakse dialoogipolitsei 
täiskoosseisu. „Kõik need eelnevad 
kogemused on andnud meile kinni-
tust, et dialoogipolitseid on vaja. Nä-
gime, et meelt avaldama tulnud või 
suurüritusel osalenud inimestega on 
vaja astuda diskussiooni või kuulata 

neid ära. Nii mõnelgi korral hoidsime 
aktiivse vestlusega ära ebameeldiva 
olukorra. Ei saa salata, et tööd on vaja 
teha palju. Lähiajal on plaanis kutsuda 
väliskoolitaja, kelle kogemused ja õp-
petunnid on väärtuslikud ja vajalikud 
teadmised tulevikuks. Kuna aeg on 
näidanud, et meeleavaldustel osaleb 
suur hulk inimesi, siis vajame teadmisi 
massiohje põhimõtetest,“ lisas ta.

Veebruarikuu lõpus korraldati Tallin-
nas kahe päevaga Ukraina rahva toeta-
miseks kogunemine ja sõjavastane pro-
test, millest võttis osa umbes 30  000 
inimest. „Osalesime seal kuuekesi. 
Kohapeal märkasime kohe, et inime-
sed soovisid kuulata kõnelejaid ja esi-
nejaid. See oli üritus, kus pidime väga 
selgelt hindama, mis hetkedel inimesi 
kõnetada ja kas üldse on vaja arenda-
da suhtlust. See oli protest, mis näitas 
meile selgelt, milline võib olla dialoogi-
politseiniku teine mündi pool – kõiki-
del üritustel ei olegi vaja suhelda, vaid 
tähtis on lihtsalt meie kohalolu,“ ütles 
Kelly lõpetuseks.

Barbara Lichtfeldt
PPA pressiesindaja

SÕNA JÕUD

Meie asi ei ole koha
peal vastanduda. 

Me oleme valmis ära 
kuulama pooli valimata, 
aga meil peab olema pilt 
selge, kes ja mis meeles
tuses kohale tuleb.

politseinikuna oli kohe 
ühel maskivastaste 

meeleavaldusel, kus 
sai ohtralt suhel-
da. Sellele järgnes 
avalik üritus Va-
baduse väljakul, 
kus toimus kont-

sert Ukraina toe-
tuseks. Õhkkond oli 

hästi emotsionaalne ja 
inimeste silmis oli nii palju 

kurbust. Kuulsime kõrvalt, kuidas 
muretsetakse oma perekondade pä-
rast. Proovisime seal kohalviibijatega 
saada kontakti, kuid mõistsime peagi, 
et kõik on kodumaal toimuvast sõnatud; 
kõige õigem oli end aktiivsest suhtlu-
sest taandada. Vahel lihtsalt on nii, et 
vaikus on sootuks kõnekam kui sõnad. 

Eks iga uue idee alguses on palju kü-
simusi ning suur osa ühiskonnast veel 
ei tea, kes ja milleks me oleme. Usun, 
et dialoogipolitsei on meie tulevik, kust 
saame häid lahendusi erinevate olukor-
dade lahendamiseks just nimelt sõna 
jõuga. 

Dmitri Kalinin
dialoogipolitseinikKauri Peel

Dmitri Kalinin
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Seto näio 
*Seto neiu südameasi

SÜÄMEASI*



Põline Setomaa tüdruk Hella on noor piirivalvur, kes on 
lühikese ajaga võitnud paljude südamed küll seepärast, 
et tutvustab omadele erilisi Seto traditsioone; veel enam 
seepärast, et liidab vahvate ühistegevuste kaudu  
Piusa kordoni piirivalvureid. 

Seto näio 
SÜÄMEASI*
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PIIR

Hella, mis tee tõi sind piiri-
valvuri elukutse juurde?

Minu armastus kodumaa 
vastu on olnud juba lapse-

põlvest saadik. Olin üheksa aastat ko-
dutütar ning võtsin osa laagritest, rän-
nakutest ja võidupüha paraadidest. 
Kodutütrena hakkas militaarvaldkond 
huvi pakkuma ning pärast kooli läksin 
Kuperjanovi jalaväepataljoni 11 kuuks 
kaitseväeteenistusse. Peale ajateenis-
tust tuli mõte minna õppima sisekait-
seakadeemiasse ja omandada kõrgha-
ridus politseiteenistuse õppekava järgi. 
Minu eesmärk oli peale õpinguid asuda 
tööle Piusa kordonisse piirivalvurina, 
kuna kodukoha turvalisusest oli saa-
nud minu südameasi. 

si ja -oskusi sain omakorda praktisee-
rida Tallinna kiirabis. 

Kaitseväes õppisin, et sõjas ei jääda 
teiseks. Alati tuleb anda endast maksi-
mum ka siis, kui enam ei jaksa või ei 
viitsi. Õppisin sedagi, et hea huumori 
ja seltskonnaga pole ükski ülesanne 
võimatu.

On sul sisekaitseakadeemia ajast 
mõni eredam mälestus? 

Pärast ajateenistust ei valmistanud mul-
le sisseastumiskatsed erilisi raskusi ning 
ka vestlusel läks kõik hästi. 2017. aas-
ta augusti lõpus alustasin õpinguid Tal-
linnas ja õpingute ajal elasin ühisela-
mus. Kuigi olin umbes 300 kilomeetrit 
kodust eemal, tundsin end ühiselamus 
täiesti koduselt, nagu oleksin kaitseväe 

kasarmus. Minu toakaaslased Gerli ja 
Rahel olid ühtlasi minu rühmakaasla-
sed ja meist said parimad sõbrad, kelle-
ga suhtleme tänapäevani. 

Koolis õpitut sain praktiseerida 
erinevates Eesti paikades. Oma esime-
se n-ö tutvumispraktika läbisin Nar-
vas, mille järel sain kinnitust, et olen 
valinud endale õige elukutse. Lisaks 
läbisin Narvas patrull- ja piiripunk-
tipraktika, kus sain arendada vene 
keele oskust ja näha oma kodukohast 
teistsugust keskkonda. 

Menetluspraktikal olin oma ko-
dukohas Võru jaoskonnas, kus sain 
teadmisi väärteo- ja kriminaalmenet-
luse kohta. Suur roll oli seejuures hea-
del juhendajatel, kellelt õppisin palju. 
Piusa kordonis läbisin piirivalveprak-
tika, kus olid ülesanded patrullimisest 
kordoni juhtimiseni. Pärast seda ava-
nes mul võimalus suvel kooli kõrvalt 
Piusa kordonis juba päriselt töötada. 

Kolmandal kursusel käisin eriolu-
korra ajal viirusleviku tõkestamise 
patrullides Võrumaal. See andis hin-
damatu kogemuse erinevate inimes-
tega suhtlemisel, nende kuulamisel ja 

Kuidas oli naisena kaitseväes aega 
teenida?

Minuga oli Kuperjanovi jalaväepatal-
jonis veel seitse naist ning väljaõppe 
läbisime nii nagu kõik teised ajateeni-
jad. Ajateenistuses pole vahet, kas oled 
mees või naine, rikas või vaene. Ees-
märk on omandada vajalikud oskused 
ja teadmised riigikaitsest. Selle 11 kuu 
jooksul sain kogeda palju emotsioone 
ning situatsioone, mis muutsid mind 
tugevamaks kui kunagi varem, ja loo-
mulikult sain sealt sõbrad kogu eluks. 
Olin väga uhke, kui peale sõduribaas-
kursust sain embleemile nn kondid, 
sest sellest hetkest sai minust kuper-
janovlane. Kaitseväeteenistuses läbi-
sin ka parameediku kursuse ning sain 
nooremseersandiks. Meditsiiniteadmi-

Hella aja- 
teenistuses 

Idapiiril  
suusapatrullis 

FOTOD: ERAKOGU



23

Meie peres peetakse kõiki pühi 
kaks korda, sest on Eesti pühad ja vana 
kalendri järgi nn õiged pühad, näiteks 
lihavõtted, vastlapäev ehk maaselits, 
jaanipäev ehk vana jaanipäev, jõulud 
ehk talsipühad. Minu koduküla Obi-
nitsa suurim kirikupüha on aga paasa-
päev iga aasta 19. augustil. Sel päeval 
on luba süüa uudsevilja, milleks on 
näiteks õunad ja mesi. 6. jaanuari hili-
sõhtul käin koos oma vele ja sõsaraga 
kristotamah. See on selline vana kom-
me, kui käiakse laterna valgusel külast 
külla ja tarest tarre jõulusõnumit kuu-
lutamas. 

Minu peres kõneldakse nii seto 
kui ka kirjakeeles. Ema jutustab lu-
gusid lapsepõlvest ja isa lisab sekka 
mõtteteri elust enesest. Kui ema lood 
on pikad, siis on isal need lühikesed ja 
konkreetsed. Näiteks lausub ta peale 
lõunasööki „Miis küle pääl võrk-
samp“, kui korraks pikali heidab, 
sest peale veerandtunnist pikutust on 
mees jälle valmis füüsiliseks tööks. 

PIIR

Raske füüsiline töö viib muremõtted 
peast. 

Minu vanaema ütleb ikka, et tal ei 
olnud noorena mahti pingete all kan-
natada, sest töid ja toimetusi ei and-
nud edasi lükata. Mindki on juba väi-
kesest peale füüsilise tööga harjutatud. 
Talutööd ei ole mulle võõrad. Suvel te-
gin heina ja käisin karjas, korjasin ra-
vimtaimi, rohisin peenraid ning panin 
puid riita. Talvel sain seevastu rohkem 
teha käsitööd ja küpsetada. Näiteks 
olen õppinud vanaema kõrvalt tege-
ma saia ja karaskit. Käsitööpisiku olen 
pärinud emalt, kes on mitmel korral 
saanud Seto kuningriigi näputöö-
meistriks. Kui ema lood on pikad, siis 
isal on need lühikesed ja konkreetsed. 
Meeleldi koon kindaid just oma vana-
vanaema kindakirjade järgi. 

Mida sulle tähendab elu ja töö meie 
Eesti piirialadel?

Enne 1944. aastat kuulus kogu Seto-
maa territoorium 2. veebruaril 1920. 
aastal sõlmitud Tartu rahulepingu ko-
haselt Eestile. Eesti iseseisvuse taas-
tamisega on Setomaa kate ilma veere 

enese kehtestamisel. Lisaks läbisin me-
repäästekoolituse, kus sain enesekind-
lust ja teadmisi, kuidas veeõnnetuste 
puhul käituda.

Koroonaviiruse tõttu lükkus kooli 
lõpetamine juulikuusse ja samal ajal 
nappis lõpetajatele politsei vormiriie-
tust. Nii lepiti kokku, et lõpetamisele 
võib tulla mistahes pidulike rõivaste-
ga. Otsustasin lõpetada sisekaitseaka-
deemia seto rahvarõivastes. Setodele 
on nimelt kõige pidulikum ja vääri-
kam riietus üks ja ainus – oma rahva-
riie. Ka kursusekaaslased kiitsid sellise 
valiku heaks ning tunnustasid julguse 
eest teistest eristuda. 

Mida setoks olemine tähendab?
Seto identiteedi juurde kuulub seto pä-
ritolu, keeleoskus, traditsioonide ja 
kommete tundmine ning hoidmine. 
Minu esivanemad on setod ning nad 
on seto traditsioone au sees hoidnud ja 
neid oma lastele edasi andnud. Isa esi-
vanemad olid pärit Kiislova ja Vaak-
saarõ külast ning emapoolsed Tedre ja 
Rokina külast. Meie suguvõsa jaoks on 
oluline teada, kes me oleme ja kust me 
tuleme. Ka kirikupühade ajal ei unusta 
me oma esivanemaid. Tuleme sugulas-
tega kokku, käime kirikus ja surnuaial. 
Mõned minu esivanemad puhkavad 
Taelova ja Pankjavitsa kalmistul, kuhu 
kahjuks enam ei pääse, sest see on teisel 
pool Eesti ja Venemaa vahelist kontrol-
ljoont. 

Kaitseväes õppisin, 
et sõjas ei jääda  

teiseks. Alati tuleb anda 
endast maksimum ka 
siis, kui enam ei jaksa 
või ei viitsi. 
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pääl, üks osa on Eesti vabariigi ja teine 
Venemaa föderatsiooni territooriumil. 
Eesti iseseisvuse taastamise järel jäid 
paljude setode sugulased, kodud ja ka 
kalmistud teisele poole kontrolljoont. 
Piirikontrolli tõttu muutus senine elu-
korraldus, oli vaja läbida piirikontroll 
ja passis pidi olema viisa. 

Minu vanaema ja vanaisa elasid 
Petseris. Vahemaa meie vahel ei olnud 
pikk, umbes 16 kilomeetrit, aga tee-
kond oli sageli katsumusi täis. 2000. 
aasta alguses otsustasid minu vanaema 
ja vanaisa enda ehitatud maja, oma 
ilusa kodu, mida ümbritses lille- ja 

viljapuuaed, Petseris maha müüa. Pa-
raku ei saanud nad siis endale enamat 
lubada kui Obinitsa külla korteri ja 
kahe kolimisauto transpordi Petserist 
Obinitsa. Kuigi vanaema elas aastaid 
Obinitsas, jäi ta meie pere laste jaoks 
alati Petseri vanaemaks ning mul ei 
unune kunagi see päev, mil vanaema 
ja vanaisa pidid jätma oma koduga 
hüvasti. Nelja-aastasena mõistsin, et 
minul tol päeval jalas olnud kitsaste 
punaste kingade hõõrutud kannad ja 
kahekorra varbad ei ole võrreldavad 
selle valu ja kurbusega, mis oli minu 
vanavanemate hinges. 

Piirivalvuritöö ei ole minu jaoks ai-
nult töö, vaid missioon: teha ära mida-
gi head oma kodukoha ja riigi heaks. 
Piirivalvurina saan teha tööd, mida ar-
mastan, ning keskkonnas, mis on mul-

le kõige hingelähedasem. Kohalikuna 
tean siinseid inimesi, nende muret ja 
sidet, mis on seotud ajutise kontroll-
joone ning aladega, mis jäävad Vene-
maale. Paljud inimesed on leppinud 
olukorraga ja läinud eluga edasi, kuid 
pühade ning tähtpäevade aegu kisub 
süda ikka tagasi piiri taha.

Kohalikuna olen side kogukonna 
ja PPA vahel. Koostöö kohalike ini-
mestega on piirivalvetöös väga oluline 
ning tagasisidet kuulen kohalikelt poe 
juures või bussiga linna sõites. Kogu-
konnaga suheldes on abiks seto keele 
oskus. Traditsioone ja kombeid tundes 
oskan öelda, millal ja mis piirkonnas 
tuleb rohkem rahvast kokku ning mis 
tähtpäevaga on tegemist. Sellistest 
teadmistest on kasu ka meie töös tur-
valisust tagades. 

Mis sind piirivalvetöös köidab?
Enim hindan oma kolleege, kes on mul-
le suureks eeskujuks. Kutsekaaslaste-
ga on mul vedanud, sest kui kolleegid 
on kehvad, siis olgu töö kuitahes tore, 
oleks seda väga vaevaline ja pingeline 
teha. Üksteise mõistmine ja meeskon-
na tugi on kõige alus. Iga päev õpin 
töökaaslastelt midagi uut ning püüan 
omalt poolt ka vastu anda.

Et piirivalvuritöö on vaheldusri-
kas, aitab see sära silmis hoida. Saan 

olenevalt hooajast patrullis käia kas 
auto, mootorsaani, suuskade, ATV ja 
UTVga või siis jalgsi. Talvise patrulliga 
seoses meenub üks vahva lugu. See on 
mu senise tööaja raskeim ja meeldejää-
vaim päev. Õues oli 25 miinuskraadi. 
Ma ei pannud end väga paksult riides-
se, sest liikudes hakkab soe ja teadsin, 
et mu paariline on hea ja kiire suusata-
ja. Mina olen pigem matkaja, kes aas-
tas paar korda suusaradadel kulgeb. 
Sättisin enda suusad juba kordoni juu-
res parajaks ning olin patrulliks val-
mis. Kogenud paariline hakkas seevas-
tu ettevalmistusi tegema siis, kui olime 
jõudnud patrullraja alguspunkti. 

Ehkki mina olin ammu juba val-
mis ja suuskadel, jäin kohe alguses 
oma paarilisest maha. Ja nii see meie 
10-kilomeetrine suusapatrull kulgeski, 

et tema suusatas ees nagu Jaak Mae 
ja mina üritasin kuidagi järele jõuda. 
Meie suusamaraton lõppes kordoni 
juures muhedate kolleegide tögamise 
saatel, kellest suurem osa oli sama ko-
gemuse osaliseks saanud. Nad teadsid 
hästi, mida suusapatrull selle vilunud 
suusasportlase kõrval tähendab. Õppi-
sin, et sellise tempoga Tartu maratoni 
küll ei sõida. 

Mis on su eesmärk piirivalvurina?
Mul ei ole kombeks oma eesmärkidest 
valju häälega rääkida, sest avalikult väl-
ja öeldud unistused enamasti ei täitu. 
Kui aeg on õige, küll siis teatan. Ka näi-
teks kaitseväkke minekust ütlesin emale 
alles nädal enne kottide pakkimist. Lä-
himate aastate jooksul näen ma aga end 
kindlasti piirivalves. See töö pakub mul-
le lihtsalt nii mitmel tasandil huvi.

Millisena näed piirivalve tulevikku?
Esiteks sooviksin ma näha tulevikus 
rohkem noori, kes tunneks piirivalvu-
riameti vastu huvi. Piirivalvevaldkond 
on mitmekülgne ja mulle oli sisekait-
seakadeemias õppides üllatuseks, et 
väga vähesed minu kursuselt valisid 
piirivalve suuna. Teiseks tahaksin ma 
näha väljaehitatud piiri, kus on piiri 
valvamine hõlpsam. Peale selle peak-
sid tehnovahendid ja andmebaasid iga 
kell toimima ning olema kasutajale 
mugavad. Samuti loodan, et tulevikus 
on meil veelgi parem droonivõimekus. 
Kolmandaks soovin, et piirivalvuritel 
oleks endiselt võimalik enda oskusi ja 
teadmisi täiendada ning kogemusi va-
hetada nii riigis kui ka rahvusvahelisel 
tasemel. 

Millega sa vabal ajal tegeled?
Armastan matkata, läbida just pikki 
distantse. Näiteks osalesin spordiüri-
tusel, kus pidi 24 tunni jooksul käima 
100 kilomeetrit. Sain sellega edukalt 
hakkama ning aega jäi ülegi. Aga ena-
masti käin ma kas üksi või koos sõbran-
naga metsas matkamas päeva või paari 
kaupa. Sihiks on needsamad kodukan-
di metsad. Samas olen käinud teistes-
ki Eesti nurkades loodust avastamas. 
Minu jaoks ei ole hirmutav kõndida 
üksi metsas või seal ööbida. Palju hirm-
sam on olla üksinda ja öisel ajal linnas, 
kus on inimesi ja ohte oluliselt rohkem. 

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja

PIUSA KORDONIPERE 
HELLAST

Kolleegide arvates on Hella sõbralik, 
aktiivne ning positiivsust kiirgav mür-
geldaja. Ta tõi Piusale oma aktiivse 
oleku ja energilisusega uut hinga-
mist. Tema eestvedamisel algas Piu-
sa kordonis proovilepanekute aasta, 
kus igal kuul toimub midagi täiesti 
ootamatut. Nii näiteks tuli ühel kuul 
supelda jääaugus ja teisel kuul kir-
jutada luuletus. Nende ülesannete 
vastuvõtmine eeldab piirivalvureilt 
pigem mugavustsoonist väljatulekut 
kui spetsiifilisi teadmisi. Meeskond on 
Hella algatused hästi omaks võtnud.  

PIIR

Otsustasin lõpetada sise kaitseakadeemia seto 
rahvarõivastes. Setodele on kõige pidulikum ja 

väärikam riietus üks ja ainus – oma rahvariie.
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Politseioperatsioon

Uurimine, mis viis Euroopa 
ühe suurema kuritegeliku 
võrgustiku lõhkumiseni.

GREY EYE

27

Hilisema uurimise käigus sel-
guski, et tapmisele eelnes kuu-
depikkune eeltöö, mille vältel 

tegeldi pikalt ebaseadusliku jälituste-
gevusega – jälgiti Bugavičiuse liikumist 
ja uuriti kohapealset olustikku. Pika 
ettevalmistuse tulemusena valiti tead-
likult ja täpselt koht, kus ja mis hetkel 
meest varitseda, ning mõeldi läbi põ-
genemisteekond. Meeste läbimõeldud 
konspiratsiooni ja jälgede peitmise 
närisid hiljem läbi keskkriminaalpo-
litsei (KKP) organiseeritud kuritegude 
büroo uurijad ühes oma Leedu ameti-
vendadega.

KKP organiseeritud kuritegude bü-
roo juht Ago Leis on veendunud, et or-
ganiseeritud kuritegevuse halvamiseks 
Eestis tuleb tööd teha ka välismaal. 
„Eestlastel on kontaktid kõikjal maa-
ilmas ning kuritegelikud kokkulepped 
ja otsused tehakse võõrsil, tagajärjed 
jõuavad aga meieni. Nii on näiteks 
narkokuritegevusega, kus kokaiini 
või kanepi ostu-müügitehingud sõlmi-

takse Hispaania päikeserannikul või 
Amsterdami kõrvaltänavas ning Eestit 
kasutatakse transiitriigina või ürita-
takse ebaseaduslikud ained meie turu-
le paisata. Paraku on eestlased ekspor-
tinud ka oma „talenti“ palgamõrvade 
jaoks,“ ütleb ta. „Rahvusvahelist or-
ganiseeritud kuritegevust tõkestame 
üksnes koostöös teiste riikide polit-
seiga. Me peame üksteist usaldama ja 
operatiivselt infot vahetama, et pidada 
kinni kurjategijaid, kes tegutsevad väl-
jaspool oma koduriiki. Organiseeritud 
kuritegevus on riigipiiridest väljunud 
juba ammu.“ 

KKP uurijate jaoks algas ööl vastu 
2015. aasta 7. novembrit toime pan-
dud palgamõrva uurimine alles järg-
mise aasta mais, kui Leedu kriminaal-
politsei siinsete kolleegidega ühendust 
võttis, loo Kaunases toimunust ära 
rääkis ning tõdes, et kahtlustatavaid 
ei ole neil seni õnnestunud tuvastada. 
Nad lootsid, et Eesti politseil on infot, 
mis selles uurimises edasi aitab. Kuus 

2015. aasta varajase novembrikuu ööl varitsesid 
kaks eestlast Leedus Kaunase linnas kohaliku  
organiseeritud kuritegevuse juhtfiguuri  
Deimantas Bugaviciust. Tallinnast Kaunasesse 
sõitnud Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehvert ei  
sattunud sinna juhuslikult ega olnud nad seal 
esimest korda. Kaunasesse viis neid tööots,  
ülesandeks mees tappa. 

VÕTI

Ajal, mil Eesti Ekspress  
reklaamis, et intervjueeris 
endist allilmaliidrit, viibis Imre 
Arakas veel Dublinis vabaduses. 
Samal ajal kogusid aga Eesti ja 
Leedu uurimisrühmad aktiivselt 
tõendeid, et mees kuriteos kaht-
lustatavana kinni pidada.
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VÕTI

ti teda suure seljakoti ja madratsiga, et 
teha omale suitsukatet matkahuvilise 
või palverändurina. Teda oli ootamas 
kohaliku kuritegeliku klanni auto, 
mis andis Iiri politseile kinnituse, et 
tema kavatsused ei ole puhtad. Eda-
si jälgis sealne politsei juba teekonda 
poodi, kust Arakase ostude hulgas 
olid näiteks parukas ja maskeerimis-
võrk, vajalikud asjad inimesele, kes 
soovib oma jälgi varjata. „Maskeerin-
gud kuuluvad konspiratsiooni juurde. 
Leidsime meiegi hiljem Arakase Tallin-
na kodu läbi otsides näomaske ja kin-
nitatavaid võltsninasid lisaks kinnas-
tele, mütsidele ning kuulivestile, mis 
oleks pidanud tema ohutust tagama,“ 
kirjeldab Ago.

Peatselt luusis Arakas juba selle 
mehe kodukandis, keda ta oli palga-
tud tapma. Iiri politseil ei olnud kü-
simust, Eesti politsei kirjeldatud stse-
naariumid mängisid end nende silme 
all välja ning plaanitud tapmine oli 
ajaliselt lähedal. 

Politsei eriüksus ründas korterma-
ja, kus Imre Arakas parasjagu viibis ja 
tapatööks ettevalmistusi tegi. Ta peeti 
kinni vahetult enne kavatsetud tap-
mist. „Politseinikud leidsid tema krüp-
teeritud BlackBerry telefonist avatuna 
sõnumivestluse, milles Arakas kirjel-
das, kuidas ta mehe tapab. Plaanis oli 
distantsilt tulistada üks lask pähe, kui 
mees autost väljub ja koduukse poole 
liigub,“ kirjeldab Ago Iirimaa politsei 

kogutud tõendeid. Kuna kuriteopaik 
oli suurel tänaval ning tähelepanu ei 

soovitud äratada, tahtis Arakas ka-
sutada relval summutit ja siis kii-

relt põgeneda. Politsei sekkumi-
se tõttu jäi Hutchi klanni liige 
ellu, kuid juba kuu aega hil-
jem pandi toime järjekordne 
tapmiskatse. „Organiseeri-
tud kuritegevus on karm: 

kui kellegi elul on küljes 

kuud hiljem oli Eesti uurijatel paar 
uurimisversiooni ja kolm nime, kel-
lest kaks – Arle Grabbi ja Hans-Erik 
Ehvert – on nüüdseks süüdi mõistetud 
ning kannavad oma karistust. Kol-
mas kahtlustatav Imre Arakas viibib 
Iirimaal vanglas seoses palgamõrva 
ettevalmistamisega. Pärast karistuse 
kandmist on oodata tema väljaand-
mist Leedule.

Mitu rauda tules

Selleks ajaks, kui Leedu kolleegid Kau-
nases toime pandud tapmise asjus Ees-
ti politsei poole pöördusid, oli siinsetel 
uurijatel juba põhjust arvata, et Imre 
Arakas plaanib sarnast kuritegu Iiri-
maal. „Kriminaalpolitseinikud pea-
vad teadma, mida kurjategija kavat-
seb, enne kui ta selle täide jõuab viia. 
Mil viisil me halbu kavatsusi ette näe-
me ja mis allikatest meie info pärineb, 
see teadmine jäägu kriminaalpolitsei-
nikele,“ sõnab Ago. Teades, mida Ara-
kas võib korda saata, oli Eesti politsei 
ülesanne seda ennetada. Nii hoiatatigi 
kiirelt Iirimaad ohu eest. Arakas oli Ii-
rimaal korduvalt käinud ja oli suur tõe-
näosus, et peatselt midagi juhtub. Järg-
nesid kohtumised saareriigi politseiga 
ning infovahetus Europoli ja Eurojus-
tiga, Euroopa politsei- ja õiguskoostöö 
platvormidega. „Selgitasime, et tege-
mist on ohtliku inimesega, ning soovi-
tasime eestlasel silma peal hoida, sest 
tema saabumine Iirimaale ei saanud 
olla juhuslik.“ 

Järgmine kord, kui mees oli Dub-
linis maandunud, jälgis teda kohalik 
politsei. Iirimaa meedia on tagantjäre-
le kirjutanud, et politsei hoidis silma 
peal igal sammul, mida Lihunikuna 
tuntud Arakas tegi. Lennujaamas näh-

Tegemist oli Iiri kuritegelike ühenduste oma
vahelise sõja ja arveteklaarimisega. Kinahani 

klann palkas eestlase ära koristama oma rivaali, 
Hutchide klanni kuuluvat meest. Nagu ka Leedus 
Bugaviciuse juhtumi puhul, selgus, et Iirimaal oli 
Arakas teinud põhjalikku eeltööd ning ohvrit  
varem jälginud.

Tapetud Leedu  
allmaailmaliidri haud

Krüpteeritud telefo-
nist leiti kirjeldus, 
kuidas plaanitakse 
mees tappa

Imre Arakas 
Dublinisse 
saabumise 
päeval 
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Pandora laegas
KKP organiseeritud kuritegude büroo 
juht Ago Leis võtab kokku, et organi-
seeritud kuritegevus on julm ning n-ö 
palgamõrva teenuse sisseostmine on 
rahvusvahelisel tasemel pigem tava-
pärane. Tellija üritab enda käed verest 
puhtaks jätta ja musta tööd palgatak-
se tegema keegi teine. „Euroopas laie-
malt on palgamõrvad kahjuks levinud. 
Välismaa meediast on Eestissegi jõud-
nud uudised selle kohta, kuidas kurite-
gelikud jõugud omavahel arveid klaari-
vad,“ lausub Ago. Alles hiljuti kirjutati 
sellest, kuidas üheksakümnendatel Ees-
tist varastatud relvaga tapeti Berliinis 
tšetšeen. Eestlastel selle juhtumiga siis-
ki seost ei olnud. „Kuigi see kõlab fil-
milikult, on see maailmas tänapäeval 
reaalsus, mille vastu tuleb teha pidevat 
tööd.“ 

Leedus toime pandud palgamõrva 
uurimiseks alustas keskkriminaalpo-
litsei uurimist ka Eestis. Selleks ajaks 
oli uurijatel kahtlustatavate ring juba 
teada. Loodi uurimisrühm, kuhu kuu-
lusid uurijad, jälitajad, analüütikud ja 
prokurörid, ning kõikide panus pusle-
tükkide leidmisel ja kokkupanemisel 
oli meeletu; kindlasti ei olnud see uuri-
mine lihtsate killast. Tihedat koostööd 
tehti teiste riikidega ning loodi ühine 
uurimisrühm (ingl joint investigation 
team, lühendatult JIT), mis oli vaja-
lik selleks, et eri riikides paralleelselt 
tõendeid koguda ja neid omavahel va-
hetada. Tehti jälitustoiminguid, vaada-
ti kõneeristusi ning koguti kõikvõima-
likku infot kahtlustatavate kohta, et 
siis koos partneritega Euroopas luua 
vettpidav tõendite kogu ja mehed kin-
ni pidada. 

Kui Imre Arakase nimi on tuttav 
kõigile kriminaalpolitseinikele juba 
üheksakümnendatest, siis Hans-Erik 
Ehvert ja Arle Grabbi olid politseini-
kele võõrad. Grabbi oli varem krimi-

hinnasilt ja selle eest on makstud, siis 
oodatakse tulemust. Palgamõrvad ja 
vägivald ei ole viis konflikte lahenda-
da,“ ütleb organiseeritud kuritegude 
büroo juht.

Ago Leisi sõnul ei ole palgamõrvad 
Eesti pinnal tavapärane nähtus, vastu-
pidi. „Kohalikud kriminaalid ei julge 
Eestis selliseid tegusid toime panna. 
Üheksakümnendatel oli meil tapmisi 
väga palju, 1994. aastal kaotas kesk-
miselt iga päev elu üks inimene, ja 
nende hulgas võis olla ka palgamõr-
vu. Nüüd on meie ühiskond sedavõrd 
edasi arenenud, et tahtlikke tapmisi 
jääb vähemaks ning palgamõrvu ei ole 
Eestis viimastel aastatel olnud. Politsei 
reageerib jõuliselt ning toimepanijate 
ja tellijateni jõuame kiiresti. Kurja-
tegijad hoiavad võimalikult madalat 
profiili ning Eestis ei ole kohta välja-
pressimistele ja katusepakkumistele, 
veel vähem palgamõrvadele. Niisamu-
ti on meie fookuses rasked isikuvasta-
sed kuriteod ja narkokuriteod. Politsei 

Organiseeritud  
kuritegevus on 

karm: kui kellegi elul on 
küljes hinnasilt ja selle 
eest on makstud, siis 
oodatakse tulemust.

reageerib nendele jõuliselt ning sea-
dusandja võimaldab sääraste kurite-
gude eest karistada pika vangistusega, 
seda kurjategijad teavad,“ võtab Ago 
kokku.

Iirimaa kohus leidis, et Imre Ara-
kase süü kavatsetud tapmises on tõen-
datud, ning talle mõisteti kuue ja poo-
le aasta pikkune vangistus. Vanglast 
vabaneda tal tõenäoliselt siiski ei õn-
nestu, sest Leedu soovib ta kohtu alla 
anda seoses Deimantas Bugavičiuse 
tapmisega.

Uurijad leidsid Arakase Tallin-
na kodu läbi otsides näomaske, 
parukaid ja võltsninasid. Lisaks 
kasutasid kuriteo toimepanijad 
kindaid, mütse ning kuulivesti, 
mis nende endi turvalisust ohu-
olukorras tagaks.

Araka seljakoti sisu ei jätnud temast 
muljet kui matkahuvilisest
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naalkorras karistamata, Ehvertit oli 
karistatud Hispaanias, kuid kehtivaid 
karistusi polnud kummalgi. Kaks 
meest olid head sõbrad, keda ühen-
dasid hobid. Neid võis koos näha 
keskaegsetel rüütliturniiridel, kus nad 
raudrüüsse riietatuna end treenisid ja 
võistluskunstioskusi omandasid.

Vaatamata sellele, et meestel oli 
võrdlemisi puhas taust, teadsid nad 
konspireerimisest nii mõndagi. Leedus 
käidi korduvalt luurel, mille käigus Bu-
gavičiust pikalt ebaseaduslikult jälgiti. 
Teekonda ei võtnud nad ette koos, vaid 
reisisid eraldi, mobiiltelefonid jätsid 
koju Eestisse ja sõiduks kasutasid ren-
diautosid. Samal ööl, kui Bugavičius 
tapeti, põletati lähedal üheksakordsete 
majade vahel hoovis maha sõiduauto – 
sama, millega Ehvert ja Grabbi tapmi-

PALGAMÕRVA  
LAHENDAMINE TÕI  
TEENETEMEDALI
2020. aasta kevadel, vahetult enne ko-
roonaviiruse pandeemia algust, käisid 
Eestis Leedu kriminaalpolitsei juhid, kes 
tänasid Eesti kolleege tohutu abi eest sel-
le juhtumi lahendamisel. Kuriteo uurimine 
oli selleks hetkeks lõpule viidud ja eest-
lastele süüdistused esitatud. Peagi ootas 
neid ees kohtutee. KKP organiseeritud 
kuritegude büroo kahele uurijale ning 
juhile Ago Leisile anti üle Leedu politsei 
teenetemedalid. 

se ööl liikusid. Selgus, et auto oli mitu 
kuud varem Prantsusmaalt varastatud. 
„Kurjategijad kasutavad kõiki võima-
lusi, et oma jälgi segada, kuid politsei 
ülesanne on sellest konspiratsioonist 
läbi hammustada. Me koostame tõe-
näolised stsenaariumid, püüame ära 
tabada kurjategija käekirja, saada aru, 
kus viibiti kuriteo hetkel ning enne ja 
pärast seda,“ valgustab Ago üldsõna-

liselt kriminaalpolitsei taktikat. „Uu-
rimine ja meeste kinnipidamine võttis 
siiski aega. Nad olid sel ajal meie pide-
va jälgimise all, et hoida ära uusi kuri-
tegusid. Siiski, arvestades selle kuriteo 
rahvusvahelisust, oli äärmiselt oluline, 
et kõik riigid jõuaksid teha vajalikud 
menetlustoiminguid.“ 

Ago lisab, et üht kuritegu põhja-
likult uurides ning erinevaid niidiotsi 

Üheksakümnendatel oli meil tapmisi väga 
palju, 1994. aastal kaotas keskmiselt iga päev 

elu üks inimene, ja nende hulgas võis olla ka pal
gamõrvu. Nüüd on meie ühiskond sedavõrd edasi 
arenenud, et tahtlikke tapmisi jääb vähemaks ning 
palgamõrvu ei ole Eestis viimastel aastatel olnud.

Leedu allilmaprominendi 
mõrvas süüdistatavad 
eestlased kohtu all

Arle Grabbi ja 
Hans-Erik Ehvert
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Organiseeritud kuritegevus ei 
tunne riigipiire. Kõige raskem 
rahvusvaheline organiseeritud 

kuritegevus saab riigiülesusest jõudu 
juurdegi. Seetõttu on riigipiiriülesusest 
toituv rahvusvaheline organiseeritud ku-
ritegevus paras pähkel puremiseks riiki-
de õiguskaitseasutustele, kelle tegevust 
reguleerivad ja paraku ka oluliselt piira-
vad erinevad õigusaktid. 

Rahvusvahelise mõõtmega kurite-
gude uurimisel mängib võtmerolli rah-
vusvaheline koostöö. Ka kõnesolevas 
kriminaalasjas asusid olulised tõendid 
mitmes riigis, mis nõudis Eesti ja Leedu, 
ent ka Iirimaa ning teistegi riikide tihedat 
koostööd. Justnimelt nonde juhtude tar-
beks on seadusandja lisanud uurijatele 
ja prokuröridele ühise uurimisrühma 
(JIT), mis võimaldab eri riikides uurita-
vaid kriminaalmenetlusi menetleda kui 
üht terviklikku kriminaalasja. 

Operatsiooni Grey Eye lepingule kir-
jutasid Eesti ja Leedu riigiprokurörid alla 
2016. aasta septembri lõpus, hiljem liitu-
sid ühise uurimisrühmaga ka Poola kol-
leegid, misjärel toimus järgmiste aastate 

vältel arvukalt kohtumisi nii Tallinnas, 
Kaunases, Valencias, Haagis kui mujal-
gi. Näost näkku kohtumiste kõrval suht-
lesid Euroopa eri otstes töötavad 
uurijad iga päev telefonitsi 
ning polnud tavatu, et kõige 
värskematest juhtlõnga-
dest anti väliskolleegile 
teada ka kesk magu-
said unetunde. 

Ehkki selles krimi-
naalasjas ei heidetud 
kriminaalpolitseile aja-
kirjanduse vahendusel 
avalikult kinnast, et näidata, 
kelle käes võim siiski on, siis 
sarnaselt Nikolai Tarankovi tapmi-
se lahendamisega ei hoidnud keskkri-
minaalpolitsei uurijad Leedu kolleegide 
aitamiseks kokku unetunde ning Dei-
mantas Bugavičiuse tapmise kõigi as-
jaolude väljaselgitamiseks, kohtumenet-
luseks tarvilike tõendite kogumiseks ja 
kahtlustatavate kinnipidamiseks tehtav 
töö kandis selgi korral vilja. Nüüdseks on 
Leedu kohus eestlastest palgamõrvarid 
Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehverti süüdi 

Uurimine käis ka uneaja arvelt
tunnistanud ning pikkadeks aastateks 
vangi mõistnud. Küllap selgub peagi ka 
Imre Arakase täpne roll ja võimalik süü 

Leedu kuritegeliku maailma liidriks 
peetud Bugavičiuse tapmise 

kriminaalasjas. 
Vaidlust pole aga sel-

les, et keskkriminaal-
politsei organiseeri-
tud kuritegude büroo 
operatiivsus, koostöö 
usaldusväärsus ja orga-

niseeritud kurjategijate 
tegevuse kohta koguta-

va info kvaliteet on kõrges 
hinnas nii Eestis kui ka meie 

välispartnerite silmis. Deimantas 
Bugavičiuse tapmise uurimiseks moo-
dustatud ühise uurimisrühma tööst koo-
rus välja Europoli ajaloo üks suurimaid 
operatsioone Ice Breaker, mille õnnes-
tumisel on samuti võimatu alahinnata 
keskkriminaalpolitsei organiseeritud ku-
ritegude büroo rolli. 

Vahur Verte 
riigiprokurör

harutades ilmneb tihti uusi kahtlu-
si või isikuid. Seda tuleb uurida, sest 
sealt võib kooruda uusi kuritegusid. 
„Andmete maht, mida me ühte kuri-
tegu uurides ja tõendeid kogudes läbi 
töötame, on märkimisväärne. Uute as-
jaolude ilmnemine on vältimatu. See 
uurimine sai alguse Leedu grupeerin-
gute omavahelisest tülist, kus väide-
tavalt üks grupeering varastas teiselt 
narkoaineid. Konflikti tagajärjel tapeti 
ühe grupeeringu üks juhtfiguure. Seda 
uurimist edasi harutades ja tõendites-
se sügavamalt sisse vaadates leidsime 
partneritega võimaluse rahvusvahelist 
organiseeritud kuritegevust veelgi edu-
kamalt lõhkuda,“ räägib ta.

Kõik on omavahel seotud

Operatsioonist Grey Eye kasvas välja 
operatsioon Ice Breaker. 2019. aastal 
peeti selle raames Hispaanias, Leedus, 
Poolas ja Ühendkuningriigis kinni 21 
kuritegudes kahtlustatavat. Rahvusva-
heline grupeering leedulastega eesotsas 
tegeles narkoainete transiidi ja rahape-
suga. See oli tolle aja suurim hoop or-
ganiseeritud kuritegevusele Euroopas. 

Eesti osalusel toimunud politseioperat-
siooni käigus otsiti läbi üle 40 asukoha 
ning konfiskeeriti kaheksa miljoni euro 
väärtuses sularaha, teemante, kullakan-
ge ja luksusautosid.

„Selle võrgustikuga oli seotud ka 
eestlasi,“ sõnab Ago. Nagu kirjutas 
Ernest Hemingway, võib igas sadamas 
olla üks eestlane. Paraku on eestlasi 
seotud ka Euroopa kuritegevusega, kus 
nad pakuvad oma teenuseid, tooteid ja 
teadmisi. Kuritegelikud kokkulepped 
sõlmitakse Vahemere päikeserannikul, 
tegusid pannakse toime riigipiiride 
taga ja tagajärjed mõjutavad meid.

„Kabinetist organiseeritud ku-
ritegevuse vastu ei võitle, ainuüksi 
Eestist rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastu ei saa. Peame koos 
oma partneritega lõhkuma seda võr-
gustikku ning seda saame teha pideva 
koostöö ja usalduse loomise kaudu, 
kohtudes ühise töölaua taga,“ võtab 
Ago Leis kokku rahvusvahelise koos-
töö tähtsuse võitluses piiriülese kuri-
tegevusega.

Leana Loide
PPA pressiesindaja

Arle Grabbi  
Leedu kohtus

Imre Arakas  
kohtuistungil
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Kui praegune vanemkorrakaitse-
ametnik Margarita Ingel 2015. 
aastal noorsoopolitseinikuna 

tööle tuli, korraldas ta Rahumäe po-
litseijaoskonnas tihti menetlustoimin-
guid alaealistega, keda hoiti ajutiselt 
jaoskonna keldris asuvates kambrites. 
Tol ajal oli see töö loomulik osa. 

Kõik muutus 2018. aastal, kui hak-
kas kehtima uus alaealiste õigusrikku-
jate kohtlemise kord. Reform hõlmas 
muudatusi nii asutuste töökorraldu-
ses, alaealiste kohtlemises kui ka tee-
nuste süsteemis. Reform tõi Margarita 
sõnul esile arusaamise ja teadmise, et 
noor või laps on oma ealiste iseärasus-
te tõttu erineva tajuga ega mõtle sama-
moodi kui täiskasvanu. Ootame alaea-
listelt tihtilugu rohkem, kui peaksime, 

Lääne-Harju jaoskonna 
arestikambrite seintel 
olevatest joonistustest 
sündis fotoprojekt, 
mis räägib kurva loo 
alaealiste kinnipeeta-
vate saatusest. Kunsti 
kambriseintel aitas 
mõtestada hapra mi-
nevikuga Raul, kes 
ise sattus esimest  
korda arestimajja ajal, 
mil oli vaid 15aastane.

sest nad ei pruugi alati arugi saada, 
mis on nende tegude tagajärjed. Lap-
sed ja noored vajavad rohkem toetust 
ning selgitust. Reformiga umbes samal 
ajal, s.o 2018. aastal suleti Rahumäe 
kambrid, kus Margarita tolleks het-
keks veel käinud polnudki. Noored, 
kellega tema kokku puutus, ootasid 
teda juba ruumides, kus menetlustoi-
minguid korraldada. Esimest korda 
sattus ta sinna veidi peale kambrite 
sulgemist 2020. aastal. See, mis teda 
ees ootas, hämmastas teda ja inspiree-
ris tegema tööd selle nimel, et teisedki 
nähtut kogeda saaksid. 

„Avastasin, et kambrite seinad rää-
givad hämmastavaid lugusid. Need on 
kaetud kunstiga nii kirjas kui ka pildis. 
Lood avavad laste sisemise maailma 

Kunst
kambri

seintel
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15aastasena. „Minu meelest on vaja sü-
veneda niisuguse saatusega noorte hin-
geellu ja uurida, mis on nende lugu,” 
sõnas Annika. 

„See, kuidas meie politseinikena 
last kohtleme, võib saada määravaks 
tema elus, selles, milline on tema eda-
sine käekäik ja kas ta midagi juhtunust 
õpib,” ütles Margarita. „Olen veendu-
nud, et enamik noori, kes politseini 
jõuab, on traumakogemusega. Nen-
de elus on juba palju juhtunud, mis 
mõjutab nende käitumist tänapäeval. 
Politsei näeb vaid jäämäe tippu ehk 
tagajärge.” 

„Rauli loost selgus, et tema mine-
vik on olnud habras, ta pole kunagi 
tundnud vanemlikku armastust ning 
teda on mõjutanud sattumine n-ö vale-

kontakti noorema põlvkonnaga ning 
Arno ettepanek jäädvustada Rahumäe 
kambreid huvitas teda väga. 

Vaja on abi, mitte trelle

Et olustikule konteksti luua, soovis fo-
tograaf kohtuda nende noortega, kes 
olid kunagi arestikambritesse sattunud. 
Appi tuli Margarita Ingel, kes organi-
seeris kohtumise 18aastase Rauliga, kes 
oli esimest korda kambrisse sattunud 

Kambrite kasutuses oleku ajal jõud-
sin neid näha vaid korra, kui toime-
tasime sinna Kesklinna piirkonnast 
kinnipeetava. Mäletan teekonda läbi 
hämara koridori kuhugi allapoole, 
kus robustsed terasest kambriuk-
sed andsid aimu nende taha sat-

ja on tihti kurvad ning mõtlemapa-
nevad,” kirjeldas Margarita. „Sinna 
sattudes leidsin end mõtlemast, mida 
olid need noored oma lühikese elu 
jooksul pidanud läbi elama ja koge-
ma. Mis oli juhtunud, et nad olid sat-
tunud kambrisse, kuhu nad olid jät-
nud tükikese endast? Mis rolli mängis 
see kamber nende elus ja mis sai neist 
edasi?” 

Fotograaf Annika Haasale vihjas 
politseijaoskonna kambrite seintele 
loodu kohta ennetusspetsialist Arno 
Lauk. Talle oli silma jäänud, et An-
nika pöörab läbi kaamerasilma tähe-
lepanu neile inimestele meie ümber, 
keda me tavaliselt ei märka või ee-
listame mitte märgata. Annika väitel 
on tal fotograafina lihtne saavutada 

PPA ennetus spetsialist ARNO LAUK: 
tumise raskusest ning maailmast, mis 
minu jaoks seondus rohkem kujutlusega 
üheksakümnendate karmusest. Sama 
teravalt jäid silma aga inimlikkusekillud, 
millega kostilised olid igale mõeldavale 
ja mõeldamatule pinnale oma lugusid 
jäädvustanud.

Arestimajja sattunu puhul on lihtne 
näha temas ainult tegu ning säärases 
keskkonnas omistatakse talle üsnagi 
kindel roll. Iga kambriukse taga on olnud 
aga mõtted, tunded, põhjused ja terved 
elulood, mis just need inimesed sinna 
toonud on – ning see karjuv vajadus 
inimkonda kuulumise järele kajab vastu 
ka Annika jäädvustatud fotodelt. Selline 
pilguheit kunagiste kinnipeetavate si-
semaailma annab edasi kõlavaid sõnu-
meid neid kujundanud keskkonna kohta, 
õigustamata seejuures kuidagi kambris-
se viinud tegusid. 

KOOSTÖÖ

Arno Lauk 

Annika Haas 

Margarita Ingel
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natud programmid ja võrgustikutöö, 
näiteks ringist välja mudel,” rääkis 
Margarita. „Vähe on neid inimesi, kes 
nüüdisajal veel arvavad, et vangla on 
koht, mis süüteo toime pannud noort 
parandab. Praktika on näidanud, et 
kui noor on juba korra vanglasse sat-
tunud, tekib tal tunne, et ta on juba 
põhjas ära käinud ning hullemaks 
enam minna ei saa. Tal pole enam mi-
dagi karta ega kaotada.” 

Ringist välja mudel on Margaritale 
endalegi palju õpetanud. „Kunagi ka-
sutasin retoorikat, et meil on nii-öelda 
vastu taevast lennanud põlvkond täi-
sealiseks saamas või on noori, kellele 
on väga keeruline sobivat abi leida. 
Töö käigus sain aga aru, et hoopis 
minu hoiak ei olnud õige.” 

Margarita südamesse jääb nooruk, 
kes oli tema piirkonnas tuntud profes-
sionaalse vargana ja kes oli muuhulgas 
seotud ka uimastite vahendamisega. 
Politseinik juhtus olema nooruki rin-
gist välja võrgustiku liige ning õppis 

on justkui erinevate ajastute kokkupõr-
kega. „Meie eesmärk on last aidata ja 
suunata, mitte karistada, sest karista-
mine ei aita uusi süütegusid ära hoida. 
Teame, mis on lapsesõbralik menetlus, 
kasutame mittekaristuslikke meetmeid, 
taastavat õigust.” 

Margarita sõnul tõigi reform esile 
süüteo toime pannud laste traumako-
gemuse. Tegu ei ole ainult muutusega 
politsei suhtumises, vaid uuendusega 
riigitasandil, mis hõlmab kõiki alaea-
listega töötavaid valdkondi. Ja see ai-
tab selgitada põhjust, kuidas laps teoni 
jõudis. Reformi tõttu on politseil palju 
uusi meetmeid, mis aitavad paremini 
mõista noort ja reageerida tema vaja-
dustele. 

„Meil on väga head noortele suu-

de inimeste ringkonda,” märkis Anni-
ka, kes juurdles, kas kinniste uste taha 
sulgemine on noorte elu muutmiseks 
või kujundamiseks ja nende aitamiseks 
õige. „Probleemid on noorte puhul sü-
gavad, tulenevad karmist lapsepõlvest 
ning nõuavad hoopis teistsugust käsit-
lust. Loodan koos politseiga selle foto-
projektiga tõmmata tähelepanu hätta 
sattunud noortele, sest nad vajavad 
abi, mitte hukkamõistu.” 

Riigi tasandil uuendus

„Aeg, mil kasutati kambreid, polnud 
eelmine sajand; see oli alles. Praegune 
vaade on aga hoopis teistsugune. Ala-
ti on õppida ja kambrid võimaldavad 
järeldusi teha,” märkis Margarita. Tegu 

Noored, kes
politseisse jõua

vad, on elus tihti nii
palju haiget saanud, 
et nad ei usalda
kedagi.
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tõenäosus, et noor jätab edaspidi vale 
teo tegemata. Samas tuleb tegeleda 
tema abivajadusega. 

„Et last mõjutada või nügida oma 
käitumist muutma, peame looma talle 
turvalise keskkonna ja turvalise suh-
te,” lausus politseinik. „Noored, kes 
politseisse jõuavad, on elus tihti nii 
palju haiget saanud, et nad ei usalda 
kedagi. Nad on pettunud elus ja täis-
kasvanutes. Enne kui ta hakkab tege-
ma seda, mida meie soovime, peame 
talle pakkuma midagi omalt poolt. 
Peame talle mõista andma, et oleme 
tema jaoks olemas, toetame teda ja 
töötame tema heaks, mitte tema vastu. 
See pole kerge.” 

Kerstin Meresma

KOOSTÖÖ

teda põhjalikult tundma. „Mida ma 
nägin, oli tema varasemale iseloomus-
tusele hoopis vastupidine – tegemist 
oli lapsega, kellel oli väga kesine ene-
sehinnang ja puudulik usk iseendasse. 
Ta varjas igal võimalikul viisil oma 
haavatavust.”

Vastutus jääb

Koos käidi läbi pikk ühine teekond, kus 
oli nii edusamme kui ka tagasilööke; 
koos õpiti tegema kokkuleppeid ja nen-
dest kinni pidama. „Nüüd võin öelda, 

et nooruki senise elu kriitilisemas punk-
tis hoidis ringist välja mudel teda vee 
peal ega lasknud põhja minna,” ütles 
Margarita. „Muidugi oli see ka tema 
suur pingutus ja panus, sest võrgustik 
omaette ei suuda midagi teha, kui noor 
koostööd ei tee.”

Tänapäeval on noore kinnipi-
damisasutusse saatmine äärmuslik 
meede. Ta peab selleks olema ohtlik 
endale ja teistele. Vaja on mõista, et 
vabaduse piiramine on tõsine põhi-
õiguse riivamine ning seda saab teha 
üksnes kriitilistel juhtumitel, mitte aga 
olukordades, kus laps jääb meile jalgu. 
Margarita väitel ei võta reform noorelt 
vastutust toime pandud teo eest. Noor 
peab aru saama, mida ta valesti tegi 
ja miks ei ole see lubatud. Nii kasvab 

Annika Haas: 
„Loodan koos 

politseiga selle foto
projektiga tõmmata 
tähelepanu hätta  
sattunud noortele,  
sest nad vajavad abi,  
mitte hukkamõistu.”
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Mida teha, kui naabri elustiil ei meeldi, sest ta 
kuulab valjusti muusikat? Või kui naaber ärkab 

vara ning puurib ja toksib järjekindlalt, olgugi et 
kõik, millest unistad, on mõni tund magusat und. 
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Mul on hea meel, et mure korral on 
inimestel justkui lihasmälus pöörduda 
politsei poole. Seda kurvem on tõdeda, 
et me ei saa neile mõnikord loodetud 
lahendust pakkuda.”

Praegu asub politsei naabrite vahel 
tekkinud konflikti lahendama siis, kui 
toime on pandud süütegu, mis tähen-
dab, et politsei lahendada jäävad prob-
leemi tagajärjed. Margarita meeskonna 
korraldatud küsitlusest selgub, et naab-
rid pöörduvad mure korral eeskätt 
korteriühistu poole, kuid ühistutel pole 
tihti meetmeid ega selgust võimalustest 
ning õigustest, et konflikt lahendada. 

Uuesti hakkas Margarita naabrira-
hule mõtlema sotsiaalkindlustusame-
tis konfliktivahendajana töötades, sest 
nendeni jõuavad ka lahkarvamused 
naabrite vahel. Ta meenutas juhtumit, 
kus ühe pere laste tuba asus teise pere 
magamistoa kohal. 

„Alumise pere suur mure oli, et lap-
sed nende magamistoa kohal ärkasid 
puhkepäevadel väga vara. Nemad taht-
sid aga magada. Mõlemad naabrid te-
gid tööd selle nimel, et leida olukorrale 
lahendus. Nad jõudsid üheskoos väga 
huvitava kirjaliku lahenduseni. Lepiti 
näiteks kokku, et nädalavahetusel män-
givad lapsed hommikuti elutoas, mis 
vähendas olulisel määral laste loomuli-
kust tegevusest tekkivat müra. Tundub 
väga lihtne lahendus, aga inimesed ei 
tule tihti selle peale,” ütles ta. 

Nüüdisaja

Politsei- ja piirivalveameti va-
nemkorrakaitseametniku Mar-
garita Ingli eestvedamisel võib 

abi saada hulga käegakatsutavamaks. 
Ta töötab ühes koostööpartneritega 
siseministeeriumist, korteriühistute lii-
dust ja sotsiaalkindlustusametist naab-
rirahu teenuse nimel, mille eesmärk on 
anda inimestele selged juhised ja info, 
mida peale hakata ning kuidas liikuda 
lahenduse suunas, kui naabritega on 
tekkinud konflikt. 

Idee idanes aastaid

Teenuse idee hakkas Margarita peas 
idanema ajal, mil ta töötas Lasnamäe 
linnaosa piirkonnavanemana. Tema sõ-
nul oli Lasnamäel üks suur mure naab-
ritevaheline läbisaamine. Lasnamägi on 
Eesti suurim magalarajoon. Nõukogu-
deaegsed ehituslahendused tänapäeva 
inimestele tihtipeale ei sobi. Probleem 
on korterite heliisolatsiooniga, mis ei 
vasta nüüdisaegsetele nõuetele. Teine 
murekoht on majade parklad, kus pole 
piisavalt kohti elanike sõidukitele. Ini-
mesed on üleüldiselt suurtes majades 
omavahel hästi tihedalt koos. 

„Meie poole pöörduti sageli näiteks 
päevarahu rikkumistega, millele polit-
seinikud vastavad tavaliselt kirjalikult,” 
rääkis Margarita. „Piirkonnavanemana 
kinnitasin vastuskirju ja kurvastas olu-
kord, kus me ei saanud inimesi aidata. 

tõde ja õigus

KOGUKOND
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Politsei- ja piirivalveameti alga-
tus on väga tänuväärt. Pean 
teenust äärmiselt vajalikuks 

eriti olukorras, kus inimesed on ko-
roonaviiruse levikust tingitult pidanud 
viibima tavapärasest rohkem aega ko-
dus. Usun, et keegi meist ei teadnud, 
mida tähendab koduseinte vahel tööd 
ja trenni teha ning lapsi õpetada. Seda 
laadi harjumatu elukorraldus tekitas 
omakorda pingeid naabrite vahel. 

Praegu saame kortermajade elani-
ke vahel tekkivaid konflikte lahendades 
lähtuda korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadusest. See ütleb, et kortermaja 
elanikud ei saa naabrile keelata iga-
päevatoiminguid, mis võivad neid häi-
rida, näiteks kõndimist, vannis käimist 
või kala praadimist, mis tekitab tuge-
vamat aroomi. Samas lepivad korte-
riühistud kokku oma hea tava reeglid. 
Et ühiselu sujuks, on suur vastutus igal 
inimesel. Meil on korteriomanikena küll 
hulk õigusi, kuid sellega kaasnevad ka 
kohustused ja vastutus olla arvestav, 
mõistlik naaber oma kaaskodanikele. 

Kui majas on lärmavad ja rahu eba-
mõistlikult rikkuvad naabrid, on see 
mure kogu ühistule. Kannatab maja 
sisekliima, kannatavad inimestevahe-
lised suhted. Paljud lärmajad aga ei 
tea, et korteriomandi- ja korteriühistu-
seaduses on võõrandamisnõude säte, 
mille eesmärk on vabaneda rahurik-
kujatest, kes ei austa ühiselureegleid. 
Selle sammu võib ühistu astuda, aga 
seda ei saa teha ühe juhtumi põhjal — 
pole päris nii, et noored peavad kord 

sünnipäeva ja muusika on veidi valjem, 
siis kohe korter sundvõõrandatakse. 

Võõrandamisnõude menetlus peab 
olema väga hästi kaalutud ja realisee-
rub, kui kõik muud mõjutusvahendid on 
ammendunud. See on kõige mustem 
stsenaarium ja rangeim karistus, mille 
tõttu jääb inimene kodust ilma.

Selle nimel teemegi praegu ühes 
PPAga tööd, et kortermajade elanike-
le oleksid selgemad nii nende õigused 
kui ka kohustused. Meie soov on, et ini-
mesed teaksid, kuidas toimida naabrist 
tekkinud mure korral. Oleme väga hu-
vitatud koostöö jätkamisest, et teenust 
lõpuni viimistleda.

Urmas Mardi
Korteriühistute liidu juhatuse liige

Ühiselureeglid selgemaks

„See olukord päädis viimaks selle-
ga, et alumised naabrid kolisid mine-
ma. Ma mõtlen vahel, et see võiski olla 
parim lahendus, sest paratamatult on 
inimesed erinevad ja tundlikumal ini-
mesel võibki olla keeruline elada halva 
heliisolatsiooniga korteris.” 

Praegu on Margarita küll tagasi 
politsei- ja piirivalveametis, kuid te-
gutseb vabatahtliku konfliktivahenda-
jana siiani. Naabritevaheliste tülidega 
on pahatihti nii, et need kestavad aas-
taid, ning olukorda lahendama asudes 
ei pruugi asjaosalised enam mäletada-
gi, millest tüli alguse sai. Värske juhtu-
mi puhul on tema sõnul lihtsam jõuda 
lahenduseni. 

Viimaseks lükkeks midagi ette võtta 
sai Margarita jaoks läinud aastal Ümera 
tänaval aset leidnud traagiline juhtum, 
kus vanem mees tappis oma naabri, 
noore kahe lapse ema. Ründaja nime-
tas oma teo põhjuseks naabri korterist 
kostnud müra. „See pani mind muret-
sema, et üht inimest võib naabri juurest 

Naabritevaheliste 
tülidega on paha

tihti nii, et need kesta 
vad aastaid, ning olu 
korda lahendama asu 
des ei pruugi asjaosa 
lised enam mäletadagi, 
millest tüli alguse sai.

KOGUKOND

kostev müra ajendada toime panema nii 
traagilise lõpuga kuritegu. Selle juhtumi 
järel pöördus meie poole mitu väikes-
te lastega peret, kelle naabrid olid juba 
kaevanud nende kodust kostva müra 
peale. Nad kartsid, et nendegagi võib 
juhtuda midagi sarnast. Samuti pöör-
dusid meie poole inimesed, kelle rahu 
naabrid pikemat aega häirinud on. 
Teadsin, et meil pole head komplekstee-
nust, millega inimesi aidata, ja see viis 
mind mõtteni, kuidas selle luua saak-
sime,” kirjeldas ta viisi, kuidas jõudis 
naabrirahu teenuse disainimiseni. 

Kastist välja

Niisugune moodne termin nagu tee-
nuse disain võib esialgu tunduda võõ-
ras. Kuidas saab olla uuendusmeelne 
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Margarita Ingel

Urmas Mardi
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julgust uusi asju proovida. Uuendus-
likkus on otseselt seotud loominguli-
susega, koos loovad need meile aren-
guvõimalusi ning muudavad meid 
tänapäevasemaks. Kõige tähtsam on 
muidugi see, et ajaga kaasas käimine 
ja uued võtted toovad meid inimestele 
lähemale, sest nii suudame luua nende 
jaoks paremad teenused. Me töötame 
ju inimeste heaks ja seisame nende tur-
valisuse ning huvide eest.” 

Tülid seinast seina 

Naabritevaheliste tülide tekkepõhjused 
on väga erinevad ning see on Margarita 
sõnul ka naabrirahu teenuse disainimi-
se tõsiseks proovikiviks. „Oleme välja 
valinud populaarsemad teemad ja ot-
sustasime, et keskendume neile. Need 
on näiteks päevarahu, öörahu, vaimse 
tervise mured, ühisalade kasutamine 
ja parkimisprobleemid. Minu suurim 
hirm ongi, mis teistest murekohtadest 
saab, millele me selle teenuse raames la-
hendust ei leia.” 

Müra naabri korterist on üks tüü-
pilisemaid naabritevahelisi tüliallikaid, 
millega politsei kokku puutub. Marga-
rita sõnul tuleks sel puhul kõigepealt 
välja selgitada, kas liigne müra tekib 
naabri tegevusest või hoopis korter-
maja tehnilisest veast, kui maja ei vas-
ta nõuetele. 

„Võin elust enesest näiteid tuua 
kortermajade kohta, kus on korterite 
vahel seinad küll olemas, kuid need 
ei täida oma funktsiooni ja heliisolat-
sioon on olematu. Või võib näiteks käe 
läbi pistikupesa naabri korterisse pis-

politseitöös ja osutatud teenust disai-
nida kui hästi istuvat rõivast kliendi 
selga? Margarita väitel on tegu lihtsalt 
politseinike ja nende koostööpartne-
rite pingutusega selle nimel, et teenus, 
mida inimestele pakutakse, oleks parim 
võimalik lahendus nii inimestele, kelle 
jaoks see on loodud, kui ka politseini-
kele, kes teenust pakuvad. 

Margarita sõnul on seejuures väga 
oluline inimestelt endilt küsida, mida 
nad vajavad, ning erinevaid koostöö-
partnereid kaasata; juba teenuse loo-
mine ise on suur õppetund ja väärtus-
lik kogemus. 

Kuidas jõuame arusaamani, et va-
jame uut teenust? Ajend või tõuge uue 
teenuse loomiseks tuleb ikkagi kasuta-
jalt. „Protsess saab alguse sellest, kui 
näeme, et kasutajal ehk inimesel pole 
murele sobivat lahendust. Heaks näi-
teks on naabritevahelised arusaama-
tused. Politseinikele tekib seeläbi lisa-
tööd, aga see pole midagi, kui räägime 
olukorrast, kus inimene abi ei saa,” 
sõnas Margarita. 

Enda sõnul ei teadnud ta tavalise 
politseinikuna enne naabrirahu teenu-
se loomist teenuse disainimisest suurt 
midagi. „Kui tekkis idee käsitleda seda 
varasemast kuidagi teistmoodi, võtsin 
eeskujuks meie oma rahunemispeatu-
se. See oli esimene kord, kus lähtusime 
liiklusjärelevalves suurimat lubatud 
piirkiirust ületanud inimeste trahvimi-
se asemel mittekaristamisest. Kogu see 
idee on juba rohujuuretasandil vara-
semast erinev. Mind inspireeris ka see, 
et isegi olukorras, kus seadus rahune-
mispeatust ei toetanud, leidsime sellest 
hoolimata viisi, kuidas seda katsetada. 
See ajendas mindki kastist välja mõt-
lema,” lisas Margarita, kelle sõnul on 
julgus mugavustsoonist väljuda ning 
läbikukkumishirm ületada juba pool 
võitu. 

„PPAs võiks olla rohkem julgus-
tust, et eksimine ja läbikukkumine on 
vastuvõetavad. See annaks inimestele 

ta. Kui aga müra on tekkinud naabri 
tegevusest, tulekski läbi mõelda viis, 
kuidas oma õiguste eest seista ja olu-
korda lahendada. Kas minna sõtta või 
rääkida läbi ning üritada leida kõigile 
osalistele sobiv lahendus?” 

Margarita soov on naabrirahu 
teenusega juhtida tähelepanu sellele, 
et konfliktiga tuleb hakata tegelema 
kohe, mitte lasta sel käärida. 

Mulle tundub, et mõnikord on 
pikka aega kestnud naabritevaheline 
konflikt saanud neile eluviisiks. Nad 
ei tahagi sellest loobuda, kuigi see on 
samaaegu ebameeldiv. Seetõttu pane-
me rõhku värskete probleemide lahen-
damisele, et sääraseid „Tõe ja õiguse” 
stsenaariume ennetada. Tahame, et ini-
mestel oleksid teadmised, kust abi saa-
da ja kuidas olukorda lahendada ning 
mida nad ise ära saavad teha.” 

Inimesed peavad tema sõnul tead-
ma, mis on nende õigused, ent ka seda, 
mis on nende kohustused. „Turvalise 
ja mõnusa elukeskkonna eest ei vas-
tuta ju ainult politseinikud ega teised 
ametnikud, vaid iga inimene, kes seal 
elab. Selle loome me üheskoos nii kor-
termaja, linnaosa kui ka riigi tasandil.” 

Praegu on Margarita oma mees-
konnaga loomas veebilehte, kust 
inimesed leiavad tulevikus vastused 
naabrirahu käsitlevatele küsimustele. 
Seal on kirjas ka sammsammulised 
juhendid lahenduste leidmiseks. Naab-
rirahu teenuse, mille peaks oma hoole 
alla võtma korteriühistute liit, looda-
vad nad käiku lasta järgmisel aastal. 

Kerstin Meresma

Margarita soov 
on naabrirahu 

teenusega juhtida 
tähelepanu sellele,  
et konfliktiga tuleb 
hakata tegelema kohe, 
mitte lasta sel käärida.
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Milline on olnud teie teekond 
spordini? 
Martin: Spordipisik tekkis põ-

hikoolis, kus kehalise kasvatuse õpeta-
ja pani meid pidevalt kooli lähedal ole-
vale viiesajameetrisele ringile jooksma. 
Põhikooli lõpu poole tutvustati sõud-
mist ja nii saigi minu spordikarjäär al-
guse hoopiski sellega. Ligi kümme aas-
tat tegelesin aktiivselt sõudmisega, kuni 
astusin politseikooli ja alustasin oma 
iseseisvat elu. Patrullitöö ja öiste va-
hetuste kõrvalt ei jõudnud enam sõud-
misesse nii palju panustada, nii et jäin 
jooksmise juurde. Esimesed aastad olid 
rasked, pidevalt tõmbas vee peale taga-
si, kuid aja möödudes olen üha enam 
hakanud armastama jooksmist. 

Liisu: Mina jäin põhikooli ujumistun-
dides treenerile silma. Ta kutsus mind 

Liisu Mitt ja Martin Tarkpea on spordi - 
sõprade seas tuntud nimed. Nad panevad põlve 
värisema nii mõnelgi, kes nendega sama stardi-
joone taha satub. PPA aasta parimateks sport-
lasteks nimetatud Martin ja Liisu oma meelis-
aladel juba naljalt ei kaota ning lubavad seda 
tiitlit innukalt edasi kaitsta.

ga. Tahan alati võita, olenemata võist-
lusest. Minu konkurendid teavad, kui 
raske on mind võita, eriti jooksmises. 
Ma lähen alati lõpuni, hambad ristis 
viimase meetrini. Võidud, mis tulevad 
napilt väga tugevate konkurentide vas-
tu, on just need kõige magusamad. Aru-
saadavalt ei ole võimalik kõiki inime-
si alati võita ning seetõttu tuleb osata 
ka kaotada. Kõikidest oma kaotustest 
proovin alati teha järeldusi, et neid või-
maluse korral enam kunagi ei juhtuks. 
Kui keegi on minust parem, siis aktsep-
teerin seda. 

Liisu: Mulle meeldib võistelda, kuid 
tunnen puudust konkurentsist si-
sesõudmises Eestis. Sisesõudmises tule-
vad võidud liiga lihtsalt, mistõttu olen 
enne võistlusi väga harva närvis. Para-
ja pinge ja võistlushimu tekitab minus 
võistlemine nii vee peal kui ka sisesõud-
mises maailma või Euroopa tasemel. 

Oma aladel suurepäraste tulemuste 
saavutamine ei tule kindlasti liht-
salt, vaid millegi arvelt. Kui palju 
aega kulub teil treeningutele?

Martin: Nädalas tuleb mul umbes 
üheksa tundi puhast trenniaega ning 
seitsmest päevast ainult ühel luban en-
dal puhata. Patrulli töögraafik võimal-
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Hambad ristis finišini

ujumistrenni ja sinna ma mitmeks aas-
taks jäingi. Põhikooli lõpus hakkasid 
mu tulemused langema, kuna keha-
kaal suurenes. Minus tekitas trotsi, et 
erinevalt teistest noortest, kes käisid 
tund aega MyFitnessis trennis ja said 
siis koju minna, pidin mina kogu oma 
vaba aja treeningute alla panema. 
Ühel suvel mõtlesin, et võtan kuu puh-
kust ja otsustan siis, kas tahan ujuma 
tagasi minna. Selle kuuajase pausi ajal 
proovisin sõudmist, mis võitis mu sü-
dame, ja selle juurde olen jäänud tä-
napäevani. 

Tundub, et olete mõlemad väga 
võistlushimulised ja võitmine tuleb 
teil hästi välja. Kuidas on lood kao-
tamisega? Kas seda ka oskate?

Martin: Mulle on terve elu meeldinud 
võistelda ja kindlasti olen võitlejahinge-

SPORT

Liisu treeningul  
Horvaatias
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dab õnneks üsna paindlikult oma aega 
sättida. Päevaste vahetuste ajal saan 
tööajast tunnikese trenni teha, pärast 
öiseid vahetusi pean aga enne puhkama 
asumist leidma aeg trenniks. 

Sportlikust vormist on abi ka 
tööülesandeid täites. Seda juhtub küll 
harva, kuid alles hiljuti proovis üks 
noormees mu eest ära joosta. Tema sõ-
ber guugeldas samal ajal mu nime ja 
ütles jooksjale, et see on ju üks Eesti 
parimaid maratonijooksjaid, et pole 
mõtet pingutada. Tõin noormehe natti 
pidi tagasi auto juurde ja oi kui piinlik 
tal oli. Lubas, et kunagi enam midagi 

säärast ei tee. Enamik kohalikke pät-
te juba teab, et minu eest ei ole mõtet 
joosta.

Liisu: Talvel kulub mul 16–20 tundi 
treeningutele ehk siis iga päev teen kaks 
kahetunnist trenni. Suvehooajal kulub 
umbes 10–12 tundi nädalas; võistlus-
nädalal natuke vähem ja muudel nä-
dalatel rohkem. Selles mõttes on PPA 
parim koht, kus töötada. PPA toetab 
mind spordikarjääris väga palju, luba-
des poole kohaga käia tööl ja ülejäänud 
ajal pühenduda treeningutele. Paljud 
teised töökohad seda ei võimaldaks. 

SPORT

Hambad ristis finišini
Ei saa jätta küsimata spordireporte-
rite lemmikküsimust. Mis tunne on 
olla PPA parim?

Martin: Väga hea tunne on, mulle on 
see suur au. Olen seda tiitlit pikalt jah-
tinud, nominent olnud vist juba neli või 
viis korda ja nüüd lõpuks õnnestus või-
ta. See on minu jaoks nagu elutöö po-
litseis. See ei ole lihtsalt üks järjekordne 
tiitel, vaid see tähendab väga palju, mo-
tiveerib ja inspireerib. Nüüd tuleb seda 
taset hoida ja teha konkurentidele tiitli 
tagasisaamine võimalikult raskeks. 

Liisu: Olen kahel korral saanud ka pa-

Martin  
koos sõbra 
Steveniga

Tallinna maraton,  
kus Martin jooksis 
isikliku rekordi  
ajaga 02:46:24

Sõuderegatil  
Viljandis
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rima naiskadeti tiitli, kuid olles nüüd 
üsna värskelt PPA-s, oli minu jaoks 
väga suur üllatus, et kohe tuli ka pari-
ma naissportlase tiitel. Meil on ju teisi-
gi väga tublisid ja sportlikke naisi. See 
tiitel motiveerib mind kindlasti edasi 
pingutama, sest silme ees terendab soov 
minna sõudmise EMile.

Mida arvate PPA töötajate sport-
likkusest? Kas tänaval töötajate 
füüsiline vorm on piisavalt hea?

Martin: Sportlikke inimesi meil jätkub. 
Paraku näen, et sportlaskond on suhte-
liselt sama ja pigem vananeb. Ka PPA 
töötajate füüsiline vorm võiks olla pa-
rem, neid pilkeid ja kommentaare kuu-
leb küll siit ja sealt. Stereotüüp on, et 
paksud politseinikud istuvad autos, 
mõõdavad ainult kiirust põõsast. Mina 
olen endast kõik andnud, et seda muu-
ta, ja olen saanud tagasisidet, et tege-
likult on palju sportlikke politseinikke, 
kes näevad ka väga head välja, kuid 
alati saaks paremini.

Liisu: Aktiivseid noori on PPA spordis 
vähe. Paljud noored, kes koolist tule-
vad, võtavad osa ainult oma lemmik ala 
võistlustest ega proovigi midagi uut. 
Mõte on ju mitmekesises proovimises, 
mitte tingimata võitmises. Minagi olen 
käinud võistlustel, mis ei ole üldse minu 
alad, näiteks orienteerumas. Ka amet-
nike füüsiline vorm võiks olla parem. 
Seda aitaks muuta, kui toimuks põhi-
mõtteline muutus mõttesüsteemis juba 
varasest koolieast alates, et sport on 
elu osa. PPA kehalised katsedki võiksid 
sundida rohkem pingutama. 

Kuidas koroona teie spordielu ja 
vormi on mõjutanud?

Martin: Mind koroona väga ei puu-
dutanud. Treenin väljas vabas õhus ja 
enamjaolt üksinda. Võistluste arv mui-

Liisu:  
„PPA toetab mind 

spordikarjääris väga 
palju, lubades poole 
kohaga käia tööl ja üle
jäänud ajal pühenduda 
treeningutele. Paljud 
teised töökohad seda  
ei võimaldaks.“

SPORT

ära, sageli tühistati need ainult kolm 
nädalat enne toimumist. Sinnamaani 
tegin hoolega trenni ja siis öeldi äkit-
selt, et võistlust ei toimu. See põhjustas 
mul ka suurema motivatsioonilanguse. 
Ma ju pingutasin selle nimel. Praegu 
ma valmistun suvehooajaks, aga pole 
sugugi kindel, kas ja mis võistlused üld-
se toimuvad. 

Miks on jooksmine ja sõudmine just 
kõige paremad spordialad?

Martin: Kui astun uksest välja, panen 
kella käima ja hakkan jooksma, siis 
ma lähen täiesti teise maailma. Joos-
tes ma saan end maha laadida, omi 
mõtteid mõelda, lasta vaimsel tervi-
sel puhata. Ma ei jooke ainult trenni 

dugi langes, kuid nüüd toimub neid jäl-
le tasapisi rohkem. Mida rohkem on 
võistlusi, seda suurem on ka minu mo-
tivatsioon. Õnneks sain koroona ajal 
käia Eesti meistrivõistlustel ning pide-
valt toimusid erinevad kohalikud kü-
lajooksud. Tänavu on mul plaanis suu-
remad tippvõistlused. Eelmine aasta 
käisime Taanis, see aasta on plaan min-
na Hollandisse Euroopa meistrivõist-
lustele politseimaratonis. Nende võist-
luste nimel ma trenni teengi.

Liisu: Koroonaaja algus oli mulle väga 
keeruline. Kõik pandi kinni, meid ei 
lubatud isegi vee peale ühepaatidega, 
kuigi me ei puutu seal kellegagi kok-
ku. Reeglid olid sellised. Võistlused jäid 
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Martin ja Liisu nimetati 
2021. aasta PPA  
parimateks sportlasteks
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Olen meeletult uhke politseisport-
laste üle, kes koroonast või muu-
dest raskustest olenemata on 

endiselt eriliselt hoos ning saavutavad 
rohkelt poodiumikohti. Näiteks kindlustas 
PPA möödunud aasta mais kindla esiko-
ha kettagolfis, septembris tänavakorvpal-
lis ja saalihokis, hiljem ka saalijalgpallis. 
Lisaks suve lõpul võidetud jõustruktuuri-
de spordimängudele tõid politseisportla-
sed koju vägeva rändkarika – Eesti sport-
likum riigiasutus 2021. aastal. 

Nii saavutatud võidud kui ka aktiivne 
osavõtt võistlustest näitavad, et meil on 
väga sportlikud ja teotahtelised inime-
sed. Omavaheline mõõduvõtt ja teiste 
asutustega võistlemine võimaldavad po-
litseisportlastel end realiseerida ning häid 
emotsioone kogeda. Samuti aitab see 
kaasa kontaktide loomisele ja suhtlusele 
ning on nii mõnelgi juhul pannud aluse 
kestvale koostööle teiste riigiasutustega. 

PPA-le seatud kokkuhoiuülesandest 
ei jäänud puutumata ka PPA sport, mis-
tõttu on sel aastal PPA meistrivõistluste 
kalender suurvõistluste võrra väiksem 
kui varasematel aastatel. Ometi saab po-

pulaarsetel ja põnevatel aladel jätkuvalt 
mõõtu võtta. Eesti Politsei Spordiliit on 
endist viisi motiveeritud meie töötajate-
le sportimis- ja võistlusvõimalusi pak-
kuma ning seetõttu püüame leida 
kõikvõimalikke lahendusi, et neid 
tagada. Koos EPSi juhatusega 
oleme rajameistrid, ajavõtjad ja 
muud spordivõistluste korralda-
miseks vajalikud inimesed, et 
politseisportlased saaksid 
tegutseda. Spordikaravan 
liigub ikka edasi.

Hea uudis on, et sel 
aastal saame korras-
tada ning täiendada 
PPA spordibaase ning 
tagada seeläbi meie 
ametnikele paremad 
sportimisvõimalused. 
Usun, et pikas pers-
pektiivis on see igati 
tänuväärt tegevus 
ning korras inventar 
teeb igal spordiini-
mesel tuju heaks. 
Keda hirmutab suur 

füüsiline koormus, siis ei tähenda PPA 
sport tingimata higistamist kusagil staa-
dionil. Meil on väga häid tulemusi näida-
nud mälumängutiim ning samuti võib 

end proovile panna males. 
Ootan uusi ja säravaid inimesi 

aktiivselt osa võtma treeningu-
test ning võistlustest, sest tea-
da on, et regulaarselt mõnda 

spordiala harrastav inimene 
on teistest tugevam ja mitte 
ainult kehalise võimekuse, 
vaid ka harmoonilisemate 

isiksuseomaduste ning 
vaimse tasakaalu poo-

lest. PPA rahvaspor-
dikalendris on valida 
erinäoliste alade va-
hel malest kuni rat-
takrossini. Usun, et 
kõik spordihuvilised 
leiavad just endale 
sobiva ala. 

Kadi Veervald 
PPA spordi tegevuse 

koordinaator

ega võistlemise pärast, vaid see annab 
mulle vabaduse ja emotsiooni, mida 
mujalt ei saa. 

Liisu: See tunne, kui oled vee peal ning 
liugled seal sooja ja päikesepaistelise il-
maga … See on lihtsalt nii nauditav!

Kui palju te teistele sportlastele 
kaasa elate? Kas tugitoolisporti ka 
harrastate?

Martin: Kui on vaba moment ja võima-
lus, siis jälgin ka teiste tegemisi ja saa-
vutusi. Rohkem vaatan kergejõustikku 
ja pallialasid, näiteks võrk- ja korvpalli. 
Samuti elan kaasa Eesti jalgpallikoon-
disele. Taliolümpia ajal vaatasin Kelly 
Sildaru sõite ja pean tõdema, et ootasin 
temalt kuldmedalit. Suveolümpia ajal 
vaatasime perega kodus meie vehkleja-
te finaalmatši ja ei suutnud uskuda, et 
Eesti võitis kulla. See hetk jääb eluks 
ajaks meelde. 

Liisu: Taliolümpia ajal jälgisin hoole-
ga kiiruisutamist ja lootsin, et ehk tuleb 
sealt Eestile medal. Suveolümpia vehk-
lejate finaalvõistluse ajal olin parasjagu 
patrullis tööl. Pidime tegema samal ajal 

stoppmärgi reidi, aga ühe silmaga jälgi-
sime otsepildis võistlust. Kui võit käes, 
tuli endalegi pisar silma. See tunne oli 
lihtsalt nii võimas!

Mida te soovitaksite algajale? Kui-
das alustada sportimist ja kuidas 
saavutada järjepidevus, et pärast 
esimest lihasvalu ei oleks soovi alla 
anda?

Martin: Sportimist alustades tuleb es-
malt leida endale kõige meeldivam 
spordiala. Ei ole mõtet tegelda alaga, 
mis endale põrmugi ei meeldi, tekita-
des niiviisi veel suurema vastumeelsu-
se. Kõige lihtsam on alustada näiteks 
kõndimisest ja aja möödudes minna üle 
jooksmisele. Või siis liituda mõne spor-
diklubiga ja proovida seal erinevaid 

Spordikaravan liigub ikka edasi

treeninguid. Kindlasti on igale inimese-
le olemas sobiv spordiala, mis hakkab 
talle meeldima. 

Liisu: Mina soovitan kutsuda endaga 
koos sportima mõne sõbra või pereliik-
me. Koos on lõbusam ja lihtsam, samu-
ti on nii rohkem motivatsiooni pinguta-
da ja ei lööda nii kergelt käega. Tähtis 
on tekitada harjumus, et sport oleks 
juba eos päevaplaani planeeritud. Kui 
pärast esimesi treeninguid ongi lihased 
valusad, siis mina ütleks, et see ei ole 
valu, see on nauding. Kuid ennekõike 
tuleb tervisesporti võtta mõnuga, mitte 
hambad ristis. 

Annika Maksimov
PPA pressiesindaja

Martin: „Stereotüüp on, et paksud  
politseinikud istuvad autos, mõõdavad  

ainult kiirust põõsast. Mina olen endast kõik  
andnud, et seda muuta, ja olen saanud tagasi sidet, 
et tegelikult on palju sportlikke politseinikke, kes 
näevad ka väga head välja.“

SPORT

Kadi Veervald

FOTO: REELIKA RIIMAND
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12 aastat tagasi Tartus esime-
seks prooviks kogunenud 
Chorus Menticum on sel-

le aja jooksul käinud kahel laulupeol, 
esinenud mitmel korral televisioonis, 
jaganud lava lugematu hulga kodu-
maiste armastatud muusikutega, osa-
lenud konkurssidel ja laulupäevadel 
ning rõõmustanud lauluga kolleege 
suurel osal PPA jaoks olulistel tähtpäe-

vadel. Algselt vaid üheks esinemiseks 
kokku kutsutud koorist on nüüdseks 
välja kasvanud aasta ringi tegutsev ja 
kooskäiv seltskond inimesi, kes jaga-
vad ühiseid väärtusi ning rõõmu koo-
rilaulu üle. 

Kullaprooviga  
dirigent Eve Paap

Koori president, Lõuna prefektuuri 
juhtivametnik Ulvi Jukk on kooris laul-
nud selle loomisest alates ning koge-
nud, kuidas aja möödudes on muutu-
nud repertuaar nõudlikumaks, lauljad 
osavamaks ning koori kõla tervikuna 
kaunimaks. „Selle eest tuleb kahtlema-
ta kummardus teha meie dirigentide-

Rr-Pp-Tt-Kk-Ss-Šš-Ft-
Ft. Selliste häälitsuste 
ja sisinate kostes võib 
päris kindlasti öelda, et 
käes on neljapäev ning 
politseikoor Chorus 
Menticum on alusta-
nud järjekordset proovi. 

le,“ sõnab Ulvi. Alates 2014. aastast on 
koori ees dirigendina seisnud Eve Paap, 
kellele on tuge ja abi pakkunud koor-
meister Ingrid Pihelgas. 

Tänavu veebruaris sai aga laiem 
üldsus teada midagi, mida Chorus 
Menticumi liikmed on teadnud juba 
aastaid – Eesti kooriühing nimetas Eve 
aasta dirigent-muusikaõpetajaks. Eve 
puhul toodi esile tema pikaaegset tege-
vust koorijuhina, ligi 20 aastat Luunja 
laste laulupeo korraldajana, mitmeid 
juhendatavaid koore ning panust teis-
te koorijuhtide koolitamisse. „Meie 
poolest oleks ta selle tunnustuse või-
nud pälvida pelgalt meie juhendamise 
eest, sest see töö, mida Eve on aastate 
jooksul kooriga teinud, on kõrvaga 

POLITSEINIKUD,
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POLITSEINIKUD,
moel oskab ta koorilt kätte saada just 
selle, mida ta ootab ning mida koor on 
võimeline andma. Enamasti käib see 
läbi huumoriprisma, saatjaks tabavad 
võrdlused, ning tekitades lauljas tunde, 
et Eve käe all lihtsalt ei ole võimalik 
halvasti või kuidagi muuseas laulda. 
Ta ei lepi keskpärasusega, ükski noot 
ei saa olla juhuslik ega ükski sõna ilma 
mõtteta. Kui vaja, võtab ta pala pul-
kadeks lahti – noodikõrgused, rütmid, 
harmoonia, sõnad ja sisu! – ning pa-
neb tervikuks kokku nii, et koor saab 
aru, millest ja miks ta laulab. Ühesugu-
se energiaga,“ räägib Krista.

Eve enda sõnul valdas teda tunnus-
tust pälvides tohutu tänutunne, kuid 
samavõrd suur oli ka üllatus, kui au-

kes teavad, mis on kvint ja toonika
kuuldav, silmaga nähtav ja iga meelega 
tajutav,“ ütleb Ulvi. 

Kooris esimest alti laulev ning 
harva noodiga eksiv Krista Hint jääb 
Evet iseloomustama asudes esialgu 
mõttesse ja küsib endamisi, kuidas 
siis ikkagi iseloomustada geniaalsust. 
„Eve ei alahinda kunagi lauljat ning 
olenemata kooriliikme muusikalisest 
ettevalmistusest või selle puudumisest, 
on solfedžotund igas proovis. Isegi kui 
terminid on võõrad ja esimesel korral 
meelde ei jää, kõlab Eve poolt lohutu-
seks, et mõni sureb ära ja ei saagi iial 
teada, mis on kvint,“ kirjeldab Krista 
naerdes, kui tsiteerib ühte Eve kuldse-
test ütlustest. 

„Talle omasel leebelt nõudlikul 

Dirigent Eve Paap
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HOBI

Ulvi Jukk:  
„Vorm kooriliikmete 

seljas mõjub väärikalt, 
korrektselt ja usaldus
väärselt ning on kahtle
mata omaette sümbol.“

2017. aasta augusti lõpus toimus Ma-
nilaiul Chorus Menticumi laululaagri 
ajal kohtuprotsess dirigentide Eve 
Paabi ja Ingrid Pihelgase üle. Proku-
rör heitis dirigentidele ette väljaütle-
misi, millel võib olla negatiivne mõju 
inimese tervisele ja enesetundele, ka 
esineb viiteid ebasündsusele. 

Näiteks:
• Kes veel esimese süsteemi ajal hin-

gab, ei ela kõrge vanuseni. Võima-
lik, et ainult mina elan kõrge eani.

• Tenorid, teised naised ja bass – alus-
tame!

• Teie üksmeel on hämmastav. Mina 
lõpetasin juba kaks takti tagasi, aga 
teil kestab laul edasi.

• Kui pea töötab ja lihased ka, siis on 
täitsa tore teiega koos olla.

• Ära unusta suud enne lahti teha, 
kui sa laulma hakkad.

• Aldikene, harju ära, et bass tuleb 
sulle tavaliselt külje alla. Harjud 
ära.

• Aldi allakäik tuli hästi välja!
• Sa ei ole tapeet seinas, sa oled lill 

keset tuba!
• Laulu lõpuks võiks selle Volkswa-

geni märgi otsaeest ära saada.
• Nagu Duracelli jänesed, kelle aju 

enam ei tööta, aga ikka aerutate.
• Ei hoia niisama suud lahti, ikka he-

lid võnguta ka välja.

Protsess kestis kokku poolteist tundi 
ning lõppes süüdimõistva otsusega.

väärt tiitel just temale tuli. „Ma olin 
tõesti üllatunud, sest viimased kaks 
aastat on ju ära jäänud suuresti kõik, 
mida olen plaaninud teha. See on ol-
nud keeruline aeg kõikidele koorijuh-
tidele ja igaüks on püüdnud leida või-
malusi, kuidas oma koori(de)ga sellest 
välja tulla. Seda suurem on tänutunne. 
Ja kui ilus on see, kuidas mu kallis po-
litseikoor suudab teise inimese üle nii-
moodi rõõmustada!“

Vorm tähendab vastutust

Praegu on kooris veidi enam kui 30 
lauljat, kelle seas on politseiametni-
ke kõrval teistegi asutuste esindajaid. 
„Ka siis, kui meie liige on tulnud väl-
jastpoolt politseid, peavad tal olema 
väärtushinnangud, mis klapivad meie 
organisatsiooniga,“ ütleb Ulvi. „Kuna 
paljudel esinemistel oleme politseivor-
mis, siis tähendab see võimaluse kõrval 
ka vastutust.“ Chorus Menticum on 
politseivormis ka laulupeo rongkäiku-
del ning pälvinud suuremat tähelepanu 
nii rongkäigus liikudes kui ka selleks 
valmistudes. „Vorm kooriliikmete sel-
jas mõjub väärikalt, korrektselt ja usal-
dusväärselt ning on kahtlemata omaet-
te sümbol,“ arvab Ulvi. 

Kooris baritoni laulev, kuid iga 
päev erasektoris tegutsev Märt Uibo 
meenutab 2014. aasta laulupeost sei-
ka, kus vormi mõju eriti välja tuli. 
„Olin koos kahe koorikaaslasega vor-
mid selga pannud ja liikunud kohta, 
kust me kooriga rongkäiku alustama 
pidime. Ootasime kolmekesi seal va-
nalinna piiril teisi, kui tuli teeristile 
üks kaubik ja jäi seisma. Juht tuli välja 
ja lähenes ettevaatlikult. Hakkas siis 
vabandaval toonil rääkima, pöördus 
meie kui härraste poole ja selgitas, et 
tal oleks väga vaja kaubikuga siit üle 
tee saada, aga keelumärk on ees ja ei 
tohi minna. Uuris ja palus, kas saak-
sime natuke teed vabastada, et ta oma 
kaubikuga kiirelt üle tee saaks minna, 
muidu on ju vaja tervele laulupeolistest 

Mille eest dirigendid 
kohtu alla anti?
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Hetked kogu eluks 

Laulmise, esinemiste ja proovide vahel 
on aasta oodatuimad sündmused koo-
riliikmete jaoks kahtlemata kaks korda 
aastas toimuvad laululaagrid. Siis sõi-
detakse üheks nädalavahetuseks Tar-
tust välja, et teha esmalt repertuaari 
omandamise ja lihvimise nimel kõva 
tööd ning seejärel nautida sauna, män-
gude ja muusikaga üksteise seltskonda. 

Üks meeldejäävamaid laagreid oli 
2017. aasta hilissuvel hooaja alguse 
puhul Manilaiul. Pikaaegne piirkon-
napolitseinik ja nüüd veebihundina 
töötav bass Alik Säde meenutab, et 
Manilaiu laagri tegi eriliseks ennekõi-
ke eraldatus muust maailmast. „Läk-
sime sinna kolmeks päevaks ja kaheks 
ööks ning igasugune linnakära jäi 
täiesti eemale. Päeval tutvusime uue 
hooaja repertuaariga ning õhtupooli-
kud möödusid liialdamata lakkamatu 
naeru saatel, kui pidasime päris eheda 
kohtuprotsessi* oma dirigentide üle 
või vaatasime amatöörteatri valdkon-
da kuuluvat etendust, mille väiksem 
punt oli teiste jaoks ette valmistanud. 
Hommikukohv parimas seltskonnas, 
päikesepaistes ja meretuule kohinas 
on hetked, mis jäävad meelde ning mis 
suurendavad tänutunnet selle eest, et 
koorilaul niisuguse seltskonna kokku 
on toonud,“ kirjeldab Alik. 

Naised meenutavad koori algusaas-
tate laagrit, kui sügisel pärast pikka 
päeva visati murule pikali, et imetleda 
tähistaevast. Järsku hakkas taamalt 
kostma õrna torupillihäält, mis aegami-
si aina tugevamaks muutus. Ühel hetkel 
tulidki ööpimeduses ja tähistaeva 
all eemalt koori mehed, neist 
üks torupilliviisi mängimas. 
„Kahtlemata imeilus ja ka 

HOBI

pungil linnale tiir peale teha ja sellisel 
päeval võtab see ilmatuma aja,“ kirjel-
dab Märt naerdes. „Me siis muidugi 
aitasime vana hädast välja ja palusime 
ta jaoks tee vabastada. Kogu asi võttis-
ki aega mõne minuti ning kaubikujuht 
oli ütlemata rõõmus ja tänulik. Meile 
teeb see seik muidugi siiani nalja, aga 
toona lähtusime mõttest, et inimene 
ootab politseinikult inimlikku ja liht-
sat lahendust, mida püüdsime talle 
pakkuda.“

Sealsamas kaubikujuhti aidanud 
tenor Mehis Müürsepp lisab, et vorm 
hakkas mõjuma juba rongkäigu algus-
paika taksoga sõites. „Istusime kolme-
kesi taksosse, üks ette ja kaks tagaist-
mele. Taksojuht esiti nagu ei pannudki 
tähele ja alustas oma teekonda, kui siis 
vaatas korra silmanurgast enda kõrva-
le ja siis juba peeglist tahapoole. Nä-
hes kolme politseivormis meest taksos, 
muutus juhi sõidustiil hetkega kar-
dinaalselt. Kiiruse tõmbas vähemaks 
kui lubatud ja sõitis nii ettevaatlikult, 
kui üks juht üldse sõita suudab. Võttis 
ikka muigama küll.“

Märt meenutab veel samast ajast 
toredat seika, kui kogu koor end pil-
distamise ajaks ritta seadis ja neist 
möödus grupp lastega. „Vaata, sõdu-
rid!“ hüüdis üks laps teisele. Sõduri-
test on asi muidugi kaugel. Ennekõi-
ke on kooriliikmed inimesed, kes on 
muusika ja laulu kaudu leidnud en-
dale väljundi. „Tahame või mitte, aga 
politseinikku vaadatakse teistsuguse 
pilguga ning koorilaul on üks posi-
tiivne võimalus anda sellele soojem ja 
pehmem külg. See on üks viis näidata, 
et ka politseinik on inimene, kellel on 
hobid ja huvid ning kes kooriproovi 
tulles saab jätta töömured seljataha.“ 

Ulvi sõnul on kooriliikmetelt vahel 
küsitud, kuidas küll sama ametit pida-
vad inimesed veel pärast tööd kokku 
tahavad saada. See küsimus saab tava-
liselt vastuseks, et kooriproovis räägi-
takse tööst väga harva. „Tööd proovi 
kaasa ei võeta ja see loob soodsa pin-
nase selleks, et meie proovid möödu-
vad just nii lõbusalt, et isegi kui päev 
on olnud kehv, siis proovist läheme ära 
ikka hea tujuga.“ 

Lõuna prefektuuri kriminaaltea-
betalituse juht sopran Piia Radik-Tint 
ütleb justkui selle kinnituseks, et tema 
jaoks ei ole laval esinemine isegi nii 
oluline kui proovides osalemine ja 
sealt nädala energiapahvaku saamine. 

TEGUTSEB VEEL  
TEINEGI POLITSEIKOOR

Chorus Menticum ei ole ainus koor, 
kes PPAs tegutseb. Ka Tallinnas on 
politsei segakoor aKord, kes alustas 
tegevust juba aastal 2008. Koori on 
juhendanud Marek Lobe, Ingrit Mal-
leus, Lodewijk van der Ree, Leiu Tõ-
nissaar ning Roland Viilukas. Kaks 
koori on korduvalt esinenud koos 
erinevatel lavadel ja laulupidudel. 
Tänavu veebruaris saavutati Tuljaku 
võistulaulmisel B-kategooria kooride 
seas kolmas koht. 

sürreaalne hetk, mis ilmselt elu lõpuni 
meelde jääb,“ sõnab Ulvi. 

Uued kontserdid, uued 
laulupeod ja uued lavad

Viimased kaks aastat on olnud koori-
de jaoks kogu maailmas keerulised, kui 
ühiselt proovideks kogunemine mitmel 
puhul keelatud oli ning ka esinemised 
pika aja vältel ära jäid. Chorus Men-
ticum on püsinud ja seda Ulvi sõnul 
suuresti tänu dirigent Eve järjepidevu-
sele. „Eve on leidnud ka koroonaajal 
võimalusi, kuidas kas või väikeste rüh-
madega harjutada ja koorivaimu hoi-
da. Tundus, et talle on kogu see periood 
olnud olulisem, et meie omavaheline 
läbikäimine ja sünergia säiliks. See, mis 
hääl meil parasjagu välja tuli, oli teise-
järguline,“ räägib koori president. 

Tasapisi on tehtud tööd terve selle 
hooaja vältel. Suure rõõmuga esines 

koor sügisesel segakooride lau-
lupäeval ning jõulumõtisk-

lusel koos Hugo Treffneri 
gümnaasiumi segakoo-
riga. Sel kevadel on aga 
üle hulga aja võimalik 
kuulata Chorus Men-
ticumi päris oma kont-

serdikavaga nii Võrus kui 
ka Tartus. Märtsi lõpus toi-

munud järjekordne laululaager 
näitas, et koori vaimu ei ole murdnud 
ei segane koroonaaeg ega ka ärevad 
sündmused maailmas. Ühiselt ja ikka 
naerusuiselt minnakse vastu nii uutele 
hooaegadele, uutele laulupidudele kui 
ka uutele lavadele. 

Maria Gonjak
PPA pressiesindaja

Ulvi Jukk: 
„Tööd 

proovi kaasa ei 
võeta ja see loob 
soodsa pinnase selleks, 
et proovid mööduvad 
just nii lõbusalt, et isegi 
kui päev on olnud kehv, 
siis proovist läheme  
ära ikka hea tujuga.“

Ulvi Jukk
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Kuidas sai sinust abipolit-
seinik? 
See ei olnud muud kui minu 
teadlik valik, sest soovisin pa-

randada kodulinna turvalisust. Praegu-
seks ei ole ma grammigi pidanud seda 
otsust kahetsema ning tean ja näen, et 
olen saanud päriselt midagi turvalise-
ma elukeskkonna heaks ära teha. Olen 
palju andnud, aga olen ka palju vastu 
saanud. Näiteks abipolitseinikuna te-
gutsedes olen saanud hulga väärtus-
likke kogemusi, mida ilma sinist vormi 
selga tõmbamata kindlasti ei kogeks. 

Millega sa peale vabatahtliku töö 
veel tegeled?

Õnneks on minu elus palju selliseid te-
gevusi, mis pakuvad mulle rõõmu, li-

saks aitavad end aktiivsena hoida ja 
vormis püsida. Toimetamist jagub küll 
pianisti, helilooja, aga näiteks ka kul-
tuuriürituste eestvedajana. Muusikuna 
olen saanud lava jagada Tõnis Mägi, 
Uku Suviste, James Wertsi, Lembit 
Saarsalu ja mitmete teiste Eesti muu-
sikutega. Juba aastaid vean Sillamäel 
jazziklubi ning rahvusvahelist festivali 
Jazz Time. Argitööks on aga Sillamäe 
muusikakooli juhtimine ja Sillamäe 
kultuurikeskuse direktori kohusetäitja 
ameti pidamine ning kohaliku elu aren-
gule saan panuse anda ka linnavoliko-
gu liikmena. 

Pean lugu tuntud ütlusest „Terves 
kehas terve vaim“ ehk teisisõnu teen 
regulaarselt jõutrenni. Ilusama ilmaga 
käin igal võimalusel loodust ja värsket 

Ukrainas sündinud Vladimir Võssotski öö-
päevas oleks just kui tunde enam kui 24, sest  
lisaks abipolitseiniku ametile on mees ka hinna-
tud pianist, helilooja, ürituste eestvedaja,  
koolijuht ja kohaliku elu elavdaja. 

õhku nautimas. Vahelduseks tööle ja 
teistele igapäevatoimetustele meeldib 
mulle väga lugeda. Vahel käin raama-
tukogus ja laenutan sealt suure hunni-
ku raamatuid. 

Oled sa muusikuna leidnud muusi-
kal ja politseitööl ka midagi ühist?

Pealtnäha on need valdkonnad teine-
teisest ikka väga kaugel, aga huvitaval 
kombel annab neiski sarnaseid jooni 
leida. Näiteks vajadus kiiresti reagee-
rida ja reaalajas improviseerida. Kui 
muusikas improviseeritakse meloodiat, 
mida piltlikult öeldes leiutatakse siin ja 
praegu, siis tuleb politseitööski välja-
kutse põhjal improviseerida lahendus-
käike, mida mõnest õpikust ei leia. 

Mis sind muusika juurde viis?
Kõik sai alguse muusikakoolist. Laste-
aia päevase uinaku asemel oli mul või-
malik musitseerida. Ja kellele see siis ei 
sobi, kui lõunauinaku võib vahele jätta. 
Sillamäe muusikakoolis hakkasin õp-
pima klaverit. Hiljem lõpetasin Georg 
Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli 
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Vladimir  
patrullis

jõuab kõike
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keskel ja iga päev ohus. Samamoodi on 
kurnav näha lakkamatut infosõda, mis 
taotleb vastandumist erinevate rahvus-
te vahel. Loodan, et oleme kõik piisa-
valt targad, et vältida ühiskonna lõhe-
nemist. 

Infot on ohtralt. Palju levib ka vää-
rinfot. 

Nii on. Käisin just hiljuti Sillamäe güm-
naasiumis abipolitseinike tegevust tut-
vustamas. Arutasime noortega ka va-
leinfo levitamise teemat ja rääkisime 
kriitilisest mõtlemisest. Juhina panen 
oma kolleegidele südamele, et nad ei 
sekkuks sotsiaalmeedias erinevatesse 
aruteludesse ega alluks provokatsioo-
nidele. 

Eestlased on 
näidanud erilist 

kokkuhoidmistunnet 
ning suurt lahkust  
sõjapõgenike vastu. 

Aasta vaba
tahtliku tiitli tõi 
initsiatiivikus
„See tiitel tuli minu jaoks väga oota-
matult ja loomulikult on see ülimalt 
meeldiv, et minu panust on nõnda 
hinnatud ja märgatud,” sõnas Vladi-
mir ja lisas, et võtab abipolitseinikuks 
olemist väga südamelähedaselt ning 
küllap tunnustati teda selle eest, et 
kui ta midagi teeb, siis teeb ta seda 
hästi. Vladimir on Ida prefektuuri Nar-
va rühma abipolitseinik olnud alates 
2018. aastast. Kõigi nende aastate 
jooksul on ta suhtunud politseitöös 
osalemisesse kohusetundlikult, on 
alati abivalmis ning orienteeritud 
koostööle ja headele tulemustele.

Tal on hea algatusvõime, suurepä-
rane kaasamisoskus ja võime muuta 
hea praktika veelgi paremaks. Patrul-
lis näitab ta ise initsiatiivi. Seejuures 
ei ole vahet, kas PPA vajab abi piiril, 
patrullis või perevestluste korraldami-
sel. Iga hetk, mis Vladimiril oma pere 
ja Sillamäe muusikakooli juhtimisest 
vabaks jääb, hoolitseb ta oma kodu-
koha turvalisuse eest.

klassikalise klaveri erialal, õppisin Soo-
me Pop & Jazz Konservatooriumis ning 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

On sul muusikukarjääris ka 
tipphetk, mida eriliselt väärtustad?

Neid on mitu, aga üks tähtsamaid jääb 
ehk 2010. aastasse, mil ilmus minu 
muusikaga plaat ja sain jätta endast 
maha muusikapärandi. 

Oled politseitööd nii väljast kui ka 
seest põhjalikult näinud. Mis vajaks 
nüüd ja kohe muutmist?

Olen abipolitseinik olnud küll neli aas-
tat, aga selle ajaga ei ole ma õppinud 
tundma kõiki nüansse politseitöös. Ar-
van, et tervikuna töötab loodud süs-
teem hästi. Tõsi, arenguruumi on alati 
ja ikka saab asju teha paremini. 

Milline on Ida-Virumaa sinu kui 
abipolitseiniku silme läbi?

Ida-Virumaa ei ole minu silmis muu-
tunud peale seda, kui hakkasin abipo-
litseinikuna tegutsema, patrullides käi-
ma ning siinseid inimesi abistama. Jah, 
patrullis puutume küll kokku erinevate 
olukordade ja inimestega. Rohkem on 
muresid ning tihtipeale ei näe politsei-
töös elu kõige ilusamat poolt. Küllap 
on igas linnas ja külas neid, kes vajavad 
mingil ajal politsei abi. Ida-Virumaal 
on neid olukordi, kuhu politsei peaks 
aktiivselt sekkuma, järjest vähem. Ini-
mesed elavad oma elu ning neil läheb 
aina paremini.

Mis on olnud seni meeldejäävaim 
väljakutse?

Kõige meeldejäävam ja emotsionaal-
sem moment oli, kui politseinikel tuli 
vanematelt väike laps ära võtta. Vane-
mad olid purjus ning lapse heaolu ja 
turvalisuse tagamiseks ühtki muud või-
malust ei olnud. Laps oli mõistagi se-
gaduses ja hirmus õnnetu ning nuttis 
lohutamatult. Sääraseid sündmusi on 
raske läbi elada, eriti veel siis, kui sul 
endal on lapsed. 

Elad küll Virumaal, aga sündinud 
oled Ukrainas. Millised on sinu tun-
ded, nähes käimasolevat sõda?

Kui lühidalt öelda, siis soovin vaid, et 
kõik see lõppeks. See on iga normaal-
se inimese loomulik soov. Praeguseks 
tunnen suurt väsimust, sest olukord 
on emotsionaalselt väga kurnav. Palju-
de sõbrad ja sugulased on endiselt sõja 

ge optimismi. Eriliselt soovin jõudu ja 
jaksu neile, kes vahetult selle kriisi la-
hendamisega tegelevad. 

Mida on meil Ukrainalt õppida?
Meil on kombeks päris sageli lüka-
ta edasi seda, mis on meile tegelikult 
oluline. Elama peab aga siin ja praegu. 
Väärtustame neid, kes meile kallid, ja 
seda, mis meil parasjagu olemas on. 

Olga Eskor ja Liis Krigul
PPA pressiesindajad

VABATAHTLIK

Kuidas sõda meid, eestlasi, proovile 
paneb?

Eestlased on näidanud erilist kokku-
hoidmistunnet ning suurt lahkust sõja-
põgenike vastu. See kriis on juba pan-
nud meid kõiki proovile ja näidanud, 
kes me rahvusena oleme. Sõjapõgenike 
vastuvõtt on olnud südantsoojendav. 

Soovin kõigile rahu ja ärge kaota-

Muusikal on  Vladimiri 
elus tähtis osa
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TÄHTSAID PÄEVI

PIIRIVALVE AJALOOS

Valvates piiri, kaitseme kõiki neid väärtusi ja vabadusi, mis on Eesti inimestele kallid. Riik algab piirist
ning PPA õnnestub oma teistes ülesannetes ainult siis, kui oleme edukad välispiiri valvamises. 
Arvestades maailmas toimuvat, on Eesti inimeste turvatunde jaoks vaja kindlust, et meie riiki
sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla. 
Targalt sihistatud piirikontrolliga suudame tehnoloogia ja andmete toel tuvastada ohud nii, et
tavaline reisija seda ei tajugi, ning kõigile, kes on Eestisse oodatud, on piiriületus sujuv ning kiire.

PIIR PEAB, 

PPA strateegia 2030

terav
silm, kiire
taip, hea

süda

vinge
varustus

 

PIIRIVALVE AJALOO
TALLETAMISE TALGUD
veebruarist kuni maini

tähistame piirivalve sajandat
aastapäeva suurejooneliste
ajaloo talletamise talgutega
järeltulevate põlvede jaoks.
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2. veebruar – Tartu rahu aastapäev
 

8. veebruar – Varnja mälestuspäev,
lennusalga aastapäev

 
16. veebruar – EPOKi loomise aastapäev

 
9. märts - Tallinna piirivalvekooli avamine

 
6. mai – laevastiku aastapäev

 
14. mai – kindral Kurvitsa sünniaastapäev

 
25. mai – Euroopa piirivalvurite päev

 
25. juuni – rahvusvaheline meremeestepäev

 
30. juuli – parlament võttis vastu piirivalve

seaduse
 

1.november – piirivalve loomise aastapäev,
piirivalve taasloomise aastapäev

 
20. detsember - piiriesinduse aastapäev

STRATEEGIAKONVERENTS 
,,PIIR PEAB"
29. septembril Tallinnas

räägime piirist ja selle valvamisest,
parimatest kaasustest ning piiri valvamise
tulevikust, lisaks kõigest kõige tähtsamast – 
 inimesest piirivalves.

POLITSEI JA PIIRIVALVE AASTAPÄEV
4. novembril Tartus 
Eesti Rahva Muuseumis

tähistame suurejoonelise kontsertaktusega 
piirivalve 100. ja politsei 104. aastapäeva. 

13. mail Narvas
kingime tõhusa ja südamliku
koostöö eest meie
põhjanaabrite Soome
piirivalvuritega neile
tänutäheks päris piiriposti
meie idapiiril.

PIIRIPOSTI KINKIMINE

KONTSERTTUUR 
PIIRILINNADES
suvekuudel

kuulame häid lugusid, võrratuid
artiste ja alati võimsat
politseiorkestrit meie
suuremates piirilinnades.

MATK ,,SAATSE SAABAS"
 23. septembril Saatses

matkame kõige eriskummalisemas
paigas Eestis.

PIIRIVALVE LIPU NAELUTAMINE 
EESTI VABARIIGI PRESIDENDI POOLT
1. novembril Tallinnas

jätkame tähendusrikast traditsiooni
ning palume Eesti Vabariigi presidendil
naelutada nael piirivalve lipuvardale.

PIIRIVALVETEEMALINE
PEREPÄEV
17. juunil Tartus

peame PPA perepäeva sel korral
Tartus. Toome kohale võimsa
piirivalve tehnika ja korraldame
vahvaid mänge.

PIIRIESINDUSE
AASTAPÄEV

20. detsembril
kutsume kokku endised ja

praegused piiriesindajad ning
piirivalvejuhid, et üheskoos

rääkida lugusid piirist.

14. mail Tabiveres
mälestame Eesti kutselise piirivalve
ülesehitajat Ants Kurvitsat, kelle
surmast möödub 135 aastat, ning
meenutame tema panust piirivalve
kujundamisel üheks Eesti riikluse
sümboliks. 

KIN-MJR ANTS KURVITSA 
135. AASTAPÄEVA 
TÄHISTAMINE

KALENDRISSE PLANEERITUD SÜNDMUSED VÕIVAD AJAS MUUTUDA
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RAAMATUD

Vestlusi sarimõrvaritega: 
maailma jõhkraimad inimesed 
räägivad oma loo
Christopher  
Berry-Dee
Postimehe  
Kirjastus, 2021 

Kirjanik ja kriminoloog 
Christopher Ber-
ry-Dee on vestelnud 
30 maailma kurikuul-
saima sari- ja massimõrvariga ran geima 
režiimiga vanglates, kus nood surma-
nuhtluse täideviimist ootasid või eluaeg-
set vanglakaristust kandsid. Raamatusse 
koondatud hirmuäratavate lugude detail-
sed ning faktitruud kirjeldused põhinevad 
kurjategijatelt võetud intervjuude heli- ja 
videosalvestistel ning väga põhjalikul uu-
rimistööl. Avanev pilt annab aimu, kuidas 
mõtleb inimene, kes on võimeline niivõrd 
elajalikuks julmuseks.

Kuidas lugeda inimesi: staaži-
ka FBI agendi juhtnöörid käi-
tumise prognoosimiseks
Robin Dreeke,  
Cameron Stauth
Äripäev, 2021

Teoses on selgitatud 
põhimõtteid, kuidas 
inimestest, nende 
eesmärkidest ja 
vajadustest paremi-
ni selgust saada. Autorid on esitanud 
kuuel tunnusel põhineva süsteemi, mis 
heidab kõrvale arvamise, kõhutunde, 
vedamise, intuitsiooni ja draama segava 
turbulentsi, et endale nii äris kui ka ar-
muelus tugev seljatagune kindlustada.

Technology development for 
security practitioners
Editors: Babak 
Akhgar, Dimitrios 
Kavallieros,  
Evangelos Sdongos
Springer, 2021

Teose autorid on aka-
deemiliste ringkonda-
de, uurimisasutuste, 
politseiorganisatsioonide ning julgeole-
kupoliitika ja erasektori eksperdid. Ees-
märk on leida lahendusi probleemidele 
ülemaailmses julgeolekuvaldkonnas. 
Käsitletavate teemade hulgas on kriitilis-
te infrastruktuuride kaitse, terrorismivas-

tane võitlus, tumeveebi rakendamine 
ja tehisintellekti suure hulga andmete 
analüüs, küberkuritegevus, raske ja or-
ganiseeritud kuritegevus, piirivalve ning 
katastroofide ja kriiside ohjamine.

Vabatahtlike päästjate, me-
repäästjate ja abipolitseinike 
kaasamise kitsaskohad
Diana Marnot
Sisekaitse-
akadeemia, 2022

Vabatahtlikke ühen-
dusi on Eestis palju, 
kuid selles analüüsis 
on keskendutud nei-
le, keda on kaasatud 
peamiselt siseturvalisuse tagamisse: 
vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud 
merepäästjad ja abipolitseinikud.

Kuidas mõista  
andmestunud maailma?
Koostanud ja toime-
tanud Anu Masso, 
Katrin Tiidenberg, 
Andra Siibak
Tallinna Ülikooli 
Kirjastus, 2021

Kogumikust leiavad 
kasulikku lugemist 
kõik, kes soovivad andmestumisega 
kaasnevaid protsesse paremini mõista. 
Teoses on keskendutud andmestumise 
kui ühe olulisima ning vastuolulise-
ma nähtuse uurimisele. Keskmes on 
erinevad meetodid ja metodoloogilised 
võtted, mida on rakendatud, et uurida 
andmestumist kui sotsiaalset protsessi, 
mille käigus teisendatakse igapäevased 
tegevused ja ühiskondlikud protsessid 
arvulisteks andmeteks.

Impact of events in Belarus on 
the safety and security  
of the Baltic States
Koostanud  
Diana Marnot
Sisekaitseakadee-
mia, 2022

Uuringu avaldamise 
ajal teravnes olukord 
Baltikumis, kui Vene-
maa Föderatsioon oli 
otsustanud tuua kümned tuhanded sõdu-
rid Ukraina piiri lähedale. See mitmeta-
huline ja tulevikku vaatav analüüs aitab 

mõista, kuidas säärased sündmused 
võivad mõjutada Balti riikide julgeolekut.

Covid-19 ajal levitatavad  
vandenõuteooriad ning  
nende roll inimeste võimali-
kus radikaliseerumises  
Eestis ja mujal Euroopas
Oksana  
Belova-Dalton
Sisekaitse-
akadeemia, 2022

Uuringu fookuses on 
COVID-19 pandee-
mia ajal maailmas 
levitatavad vaenu 
õhutavad peamised vandenõuteoo-
riad ning nende tulemusena tekkinud 
(vägivaldse) radikaliseerumise ilmingud. 
Käsitletud on ka radikaalsete van-
denõuteooriate levitajaid, levitamise 
kanaleid ja üldiselt sotsiaalmeedia rolli 
äärmuslike ideede levitamises. Lisaks 
on avaldatud põhjused, miks inimesed 
võivad hakata uskuma vandenõuteoo-
riatesse, kuidas seda ära hoida ning 
kuidas suhelda vandenõuteooriasse 
juba uskuva inimesega.

Mehitamata õhusõidukite 
kasutamise võimalused Eestis 
liiklusõnnetuse sündmusko-
halt andmete kogumiseks
Jaanika Puusalu
Sisekaitseakadee-
mia, 2022

Uurimisrühma ana-
lüüsi tulemustele 
andsid eksperdid 
tagasisidet, et droone 
on võimalik rakendada  
liiklusõnnetuse sündmuskohal andmete 
kogumiseks ja andmetest loodud sünd-
muskoha mudelitel (retrospektiivselt) 
lineaarmõõtmiseks. Et toetada kasutusel 
olevaid töövooge ja menetlusi, tuleb Ees-
tis võimalikke rakendusviise veel uurida, 
et töötada välja sobilikke meetodeid.

Sisekaitseakadeemia  
raamatukogu
• kodulehekülg –  

sisekaitse.ee/raamatukogu 
• e-raamatud –  

digiriiul.sisekaitse.ee  
• müügil olevad trükised –  

sisekaitse.ee/kirjastus

Valik raamatuid

Vaata 
uudis-

kirjandust

LOE KA  
VEEBIS

LOE KA  
VEEBIS

LOE KA  
VEEBIS

LOE KA  
VEEBIS
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Lapsed  
küsivad,

Hea laps, kirjuta meile, mis sinu meelest  
võiks veel politsei vormivarustuse hulgas olla. 
Saada vastus aadressile lovileo@politsei.ee.  

Kõigi vastanute vahel loosime välja  
Lõvi Leo nuputamisraamatu.

MEIE VASTAME

Lõvi Leo vormi-
varustust  
tutvustab  

abipolitseinik 
Martin.
Vormikaamera – see on nagu 
politseiniku kolmas silm. Kui õnnetus-
paigal kohe kõike ei märka, on pärast 
hea video pealt järele vaadata.

Mobiiltelefon – aeg-ajalt on polit-
seinikel vaja helistada näiteks uurijale, 
et temaga aru pidada. 

Pastapliiats – politseinikud on küll 
hea mäluga, aga sündmusel pasta-
pliiatsiga märkmikusse asju üles 
märkides saab tagantjärele meelde 
tuletada, mis juhtus ja mida räägiti.

Taskulamp – politseinikud töötavad 
ka öösiti või satuvad kohtadesse, 
kus on pime. Seetõttu on vaja kaasa 
võtta oma valgus, et näiteks pimedas 
metsas inimest leida või ööpimeduses 
autojuhi dokumente kontrollida. 

Raadiojaam – politseinikud saavad 
raadiojaamaga omavahel hästi kiiresti 
suhelda, näiteks kutsuda abijõude või 
anda paarimehele teada, kummal pool 
maja ta pätti nägi.

Pipragaas – kui politseinikul on 
tarvis ennast kaitsta inimese eest, kes 
tahab talle viga teha, võib ta pipra-
gaasi kasutada. Pipragaas paneb kuri-
kaelal silmad tugevalt kipitama ning 
see teeb politseinikul ta kinnivõtmise 
lihtsamaks.

Käerauad – politseinik paneb kuri-
kaelal käed raudu siis, kui politseinik 
ei taha, et pahategija ennast või teisi 
vigastab või sootuks põgeneda üritab.

Teleskoopnui – politseinik ei vaata 
teleskoopnuiaga mitte tähti, vaid saab 
sellega end kaitsta, kui kurikael tahab 
politseinikule viga teha ning on talle 
väga lähedale tulnud. 

Teenistusrelv – politseinik kasutab 
oma relva ainult siis, kui tema või 
teiste inimeste elu on ohus. 
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Värvi ja  
lõika välja
Keera lehekülge ja 
värvi Lõvi Leo ka 
selja tagant ära.
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1Kõik Põhja-Atlandi Lepingu Organi-
satsiooni liikmed, näiteks Belgia ja 

Prantsusmaa, ei kasuta organisatsiooni 
rahvusvahelist neljatähelist lühendit 
NATO, vaid ametlikku paralleellühendit. 
Mis see on? 

21918. aastal iseseisvunud Eesti Wa-
bariigi territooriumil oli 12 linna. Mis 

linnad on järgmisest loetelust 
puudu: Haapsalu, Kuressaare, 
Narva, Paide, Pärnu, Rakvere, 
Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi? 

3Ühe väga tuntud 19. sajandi 
lõpust pärit maali ülaosas on 

pliiatsiga kritseldatud lause, mis tõlkes 
kõlab „Selle saab olla maalinud ainult hul-
lumeelne“. Tänaseks on kindlaks tehtud, 
et selle kirjutas kunstnik ise. Mis maalist 
on jutt? 

4Eestis elab selle lindude seltsi liike 
tosinajagu. Kaks neist on sooräts ja 

kõrvukräts. Viimane on meil ka levinuim 
selle seltsi esindaja (1000–4000 paari). 
Ülejäänute nimetuses ei sisaldu „räts“, 
vaid üks teine palju tuttavam sõna. Mis 
sõna see on? 

5Hiljuti täitus 70 aastat kuninganna 
Elizabeth II võimule asumisest. Sellega 

on ta praegu elus olevatest inimestest 
konkurentsitult kõige kauem valitsenud 
monarh. Iseseisvatest riikidest rääkides 

meseks Eesti kirjaniku poolt kirja pandud ul-
mejutuks raamatus „Wahepalukesed“ (1903) 
ilmunud jutustust „Aastatuhendevahetus. 
Tallinn aastal 2000”, kus kirjanik näeb Tallin-
na 21. sajandi hakul sellisena: „Astusin Tal-
linnas Balti waksalist wälja. Waatasin ümber: 
kuhu woorimehed jäänud? Mitte ainukestgi 
ei paistnud silma. Selle asemel mitu sada 
isesõitjat (automobili) seisis waksali ees, igal 
isesõitjal mees eesotsas. Teekäijaid tungis 
hulga kaupa waksalist wälja. Üksi ehk mit-
mekesi istusiwad nad isesõitjasse, ütlesiwad 
kutsarile midagi ja isesõitja sõitis oma teed 
edasi tuhatnelja, – ei tuhatnelja wõi ütleda, 
sest neljajalgne puudus ju; ütlen sellepärast 
parem: tormas lauasarnast uulitsat mööda 
edasi, kus ükski kiwi sõitjatele raputamist 
ei walmistanud.“ 

Kirjanik oli vaimulik, karskusliikumise 
tegelane ja rahvaluuletead-
lane, kelle materjale on oma 
loomingus kasutanud ka 
Andrus Kivi rähk. Kes on 
ulmeloo autor?

10Näete fotost ühte 
poolt,  seda poolt, 

millel on tuntud isiku abi-
kaasa. Naine on fotol aga 
põhjusega, nimelt on tal 
oluline roll  mehe imago 
kujundamisel. Kes on pildil 
oleva daami abikaasa?

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadressile 
radar@politsei.ee märgusõnaga 
„Mälumäng“ (vastuseid ootame kuni 
1. septembrini 2022). Õigesti vastanu-
te vahel loosime välja Radari logoga 
joogipudeli ja mikrokiust saunalina.  

Eelmises Radaris küsisime, mis eba-
tavaline keeld kehtestati Tar-
tus 19. sajandil. Õige vastus 
on, et keelati ära avalik 
teatritegemine. Radari mik-
rokiust saunalinad võitsid 
Arno Tarto Ida prefek-
tuurist, Agur Tehver 
Ida prefektuurist ning 
Rando Alu Lääne 
prefektuurist.

Mälumäng

1. OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) 2. Võru ja Paldiski 3. Edvard Munchi „Karje“ 4. Kakk (kakulised ehk öökullid) 5. Taani kunin-
ganna Margrethe II (3. kohal on Rootsi kuningas) 6. Euroopa Söe- ja Teraseühenduse lipp, organisatsioon oli aluseks Euroopa Liidu loomisele 7. 21. 
parandusega lubati USAs taas alkoholi müüa, mis oli keelustatud 18. parandusega 8. „Nõiakivis“ oli tal susi Zuuzi roll 9. Matthias Johann Eisen

Mälumängu küsimused  
on koostanud 

Aare Hõbe ja  
Tiina Vellet

MÄLUMÄNG

kuuluvad selles arvestuses ka 2. ja 3. koht 
Euroopa monarhidele. Kelle saaks elus ole-
vatest valitsejatest paigutada pjedestaali 
teisele astmele? 

6Mis organisatsiooni lipp on pildil? Or-
ganisatsiooni liikmed olid riigid ja see 

tegutses iseseisvana aastail 1952–1967, 
hiljem oli tegemist teise organisatsiooni 

allorganiga. Praegu see 
enam ei tegutse, samuti ei 
ole kasutusel ka kõnealune 
lipp, küll toimetab aga usi-
nasti selle organisatsiooni 
järeltulija. 

7Alates USA põhiseaduse jõustumisest 
1789. aastal on sellesse tehtud 27 pa-

randust, sealhulgas üks, mis tühistas vara-
sema paranduse. Mis kuulus 
parandus tunnistati kehtetuks?

8Vi lj a  Ny ho l m - Pa l m  o n 
enim tuntud telerežis-

sööri (nt „Wikmani poisid“) 
ja meedia õppejõuna. Lisaks 
kaameratagusele tööle on ta 
olnud ka kaamerate ees. 1979. 
aasta mitmeosalises legen-
daarses telelavastuses män-
gis ta hunti. Mis tele lavastus 
see oli?

9Üsnagi üksmeelselt peavad 
kirjandus ajaloolased esi-

Ristsõna vastuseid ootame samu-
ti aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vastu-
seid ootame kuni 1. septembrini 
2022). Õigesti vastanute vahel 
loosime välja Radari logoga joo-
gipudeli. Kui soovid saata mälu-
mängu ja ristsõna vastused koos, 

kirjuta märgusõnaks „Vastu-
sed“. Eelmise Radari ristsõna 
õige vastus oli „kuhu küll kõik 
autod on“.

Õigesti vastanute hulgast 
võitsid Radari logoga joogi-
pudelid Kaido Saar piirival-
veosakonnast, Berit Cavegn 
Eesti Kohtuekspertiisi Insti-
tuudist ning Raili Parv Kagu 
piiripunktist.

Auhinna kättetoimetamiseks 
võetakse kõikide võitjatega 
lähiajal ühendust.
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