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Konverentsil arutletakse turvalisuse 
üle hariduse kontekstis nii Eestis kui 
ka mujal maailmas.

Turvalisuse valdkonna spetsialistidele antava hariduse roll ühiskonna 
turvatunde tagamisel on suur, kuid milline on üldisemalt hariduse roll 
turvalisuse ja julgeoleku tagamisel?

Kuidas tagada turvaline tulevik, milline on õppimise ja õpetamise tähendus, 
kuidas täna koolides antav haridus mõjutab meie julgeolekut tulevikus, 
milliseid kompetentse peame ühiskonnas arendama ja milliste ohtudega 
arvestama?

Neil ja paljudel teistel teemadel on konverentsile oodatud kuulama, kaasa 
mõtlema ja arutlema kõiki turvalisuse, sisejulgeoleku ja haridusvald-
konnaga seotud inimesi.

Registreeru ja loe täpsemalt:
www.sisekaitse.ee

Rahvusvaheline konverents  

“Turvalisuse haridus ja 
   haridus turvalisuses”                                           
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Juhtkiri
Sisekaitseakadeemia loomisel tehti poolkogemata 
ära oma ajast ees olev samm – ühte kooli koondati 
kogu laiapindne riigikaitse, mis kontseptsioonina 
tekkis alles 18 aastat hiljem. 30 aastat pärast alus-
tamist on tõusnud päevakorda elanikkonnakaitse 
teemad, mis seavad väljakutseid ka akadeemiale.  

Kõigele tuleb anda kasvamiseks aega ja 
nii samuti on küpsemiseks aega vajanud Sisekaitse-
akadeemia teadustegevus. 18. oktoobril akadee-
miat külastanud ja Rakenduskõrgkooli Rekto-
rite Nõukogu konverentsi „Julge olek“ avanud 
Eesti Vabariigi president Alar Karis sai ülevaate ka 
teadustegevusest akadeemias. Endise tipptead-
lase ja rektorina pakkus teema presidendile suurt 
huvi ning ta avaldas soovi olla edaspidigi kursis 
akadeemia teadustegevusega. 

30. aastat tagasi, kui akadeemia loodi, oli see 
kool, ning ka 30 aasta pärast oleme jätkuvalt kool. 
Kooli oluline osa on akadeemilised saavutused ja 
vaimsus. Seekordne Verbis aut Re number näitab 
küpsemist ning arengut, mis selles valdkonnas on 
toimunud. Meil on näidata ette projekt Albaanias, 
tunnustuse pälvinud praktikate koostöökultuuri 
projekt SVEPKO ja akadeemias tehtud teaduspro-
jekt mehitamata õhusõidukite kasutamisest liik-
lusõnnetuses. Loomulikult on veelgi teemasid, mis 
akadeemiale tuntust toonud. 

Oleme jätkuvas arengus ning ambitsiooni-
kate eesmärkide seadmine on ülimalt vajalik. 
Igaüks meist võiks oma valdkonnale tagasi ja edasi 
vaadates öelda „I have a dream“. Peale unistuse 
väljaütlemist saab selle sõnaks või teoks teha. 
Vivat academia!

Erkki Koort,  
sisejulgeoleku instituudi direktor
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AKTUAALNE 3

Septembris jõudis lõpule Sisekaitseakadeemia osalusel ellu viidud Albaanias 
toimuv twinning- ehk mestimisprojekt, mis oli akadeemia projektide portfoolios 
juba neljas seda tüüpi ettevõtmine. Strateegiaosakonna juhataja KRISTI KULU võtab 
tehtu kokku.

P rojekt „Strengthening the Capacities 
and Efficiency of the Security Academy 

– Albania” (Albaania turvalisuse akadeemia 
võimekuse ja tõhususe tugevdamine) kestis 
13.01.2020–30.09.2022 ning seda rahastas 
Euroopa Komisjon (www.scesa.al).

Algus
2019. aasta suvel pöördus Sisekaitseakadeemia 
kauaaegne koostööpartner Tampere politsei-
ülikooli kolledž (POLAMK) meie poole pakkumi-
sega kaasuda uude projekti Albaanias. Varasem 
edukas koostöö kahe järjestikuse mestimispro-
jektiga Kosovos julgustas pakkumist vastu võtma. 
Moodustati neljaliikmeline konsortsium: POLAMK 
juhtivpartnerina, Sisekaitseakadeemia juunior-
partnerina ja lisaks Jyväsküla Rakenduskõrg-
kool (JAMK) ning Soome Avaliku Juhtimise Insti-
tuut (HAUS). 

Projekti eesmärgid olid 1) tugevdada 
Albaanias õigusriigi põhimõtteid, paran-
dades õiguskaitseasutuste haridussüs-
teemi vastavalt EL-i õiguslikule raamistikule, 
rahvusvahelistele standarditele ja parima-
tele tavadele ja 2) parandada Albaania turvali-
suse akadeemia haridus- ja koolitusvõimalusi, 
teadusuuringute läbiviimise võimekust ning 
üldist juhtimist Albaania riigipolitsei ja teiste 

õiguskaitseasutuste ametialaste haridusprog-
rammide korraldamisel.

Projekti kaitsmine toimus Euroopa Liidu esin-
duses Tiranas, kus Saksa-Austria ning Läti-
Leedu ühistaotluste kõrval kuulutati võitjaks 
Soome-Eesti projektipakkumine. Projekti 
partner asutuseks sai Albaania turvalisuse 
akadeemia, mis tegutseb Albaania riigipolitsei 
allasutusena ning annab politseialast haridust 
kutse- ja kõrghariduse tasemel. Nagu mainitud, 
oli meil küll varasem kogemus Balkani riikidest 
Kosovo, kuid mitte Albaaniaga. Pärast Balkani 
sõda 1913. aastal jäi uute piiride järgi üle 40% 
albaanlasi Kosovosse. Seetõttu elab praegu 
rohkem albaanlasi teistes riikides kui Albaanias. 
Tõik, et Albaania ja Kosovo albaanlased peavad 
end üheks rahvaks, oli meie jaoks julgustav ning 
kultuuridevahelised erinevused ehk lihtsamalt 
ületatavad.

Mestimise põhimõtted
Mestimine on Euroopa Liidu väliskoostöö inst-
rument, kus liikmesriigi avalik sektor jagab oma 
teadmisi ja kogemusi väljaspool liitu asuvate 
kolleegidega. Mestimise eesmärk on toetada 
partnerriiki kas liikmelisuse kriteeriumide täit-
misel või koostöö- või assotsieerimislepin-
gutes kokkulepitud majanduslike ja sotsiaalsete 
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reformide läbiviimisel. Mestimisega koolitatakse 
avaliku sektori personali ja toetatakse struk-
tuuri ümberkorraldamist, et tõsta partnerriigi 
avaliku sektori haldussuutlikkust. Mestimispro-
jektis osalemine on kasulik ka liikmesriigi admi-
nistratsioonile, mis saab vajaliku rahvusvahelise 
kogemuse, uusi ideid, toimiva partnerluse ning 
motiveeritud personali. 

Mestimine pole ühesuunaline tehnilise abi 
vahend, vaid ühine kohustus ning tugineb tegut-
sedes õppimise põhimõttele ja parimate prakti-
kate jagamisele. Projekti tulemusteni tuleb jõuda 
koostöös ning tulemused peavad jääma toetuse 
saaja käsutusse kui jätkusuutlik vara. On äärmi-
selt oluline, et tegevused ja tulemused oleksid 
täielikult kooskõlas abisaajariigi reformipüüd-
lustega. Ka peetakse alati silmas benchmarking’i 
põhimõtet, st projekti partnerid on kaasatud 
kõigisse tegevustesse meeskonnana, mis annab 
võimaluse erinevate asutuste esindajatel õppida 
missiooni jooksul ka üksteiselt.

Projekti elluviimine ja meetodid
Mestimisprojekti põhiliseks tegevuseks on 
ekspertide missioonid abisaajariiki, mis tavapä-
raselt tähendab koos reisipäevadega 7-päevast 
töölähetust. Albaania projekti raames toimus 

kokku 208 missiooni, kuid mitte kõik ei viinud Tira-
nasse. Paraku mõjutasid koroonapandeemia 
ja sellest tingitud piirangud oluliselt ka antud 
projekti. Projekt oli kaks korda pausil ning märki-
misväärne hulk projektitööd viidi ellu distant-
silt, mis raskendas oluliselt nii usaldusliku koos-
töösuhte tekkimist kui ka tulemuste saavuta-
mist. Lisaks ekspertide missioonidele toimusid 
seminarid, töötoad, (töökohapõhised) kooli-
tused, konsultatsioonid ja õppevisiidid. Projekti 
lõpus võõrustasime Eestis kahte gruppi Albaania 
kolleege ning tutvustasime neile meie õppekes-
kusi nii Tallinnas, Paikusel kui ka Väike-Maarjas.

Ellu viidi tegevused, mis olid jaotatud kahe 
komponendi alla. Juhtimiskomponendi eest 
vastutas Sisekaitseakadeemia, teise kompo-
nendi fookuses oli õppe- ja teadustegevuse 
arendamine JAMK-i eestvedamisel.

PROJEKT NUMBRITES

• kestus 28 kuud
• eelarve 2 miljonit eurot
• 208 missiooninädalat
• 40 eksperti, sh 21 

Sisekaitseakadeemiast

Projekti juhtrühm projekti alguses Tiranas. Vasakult: Gentjan Shehaj, Leena Kaikkonen, Bilbil Memaj, 
Kimmo Himberg, Tiina Koivuniemi, Kristi Kulu. 28. veebruar 2020
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Lisaks pandeemiale esines projekti jooksul 
teisigi probleeme. Albaania suurimad majan-
dusprobleemid on suur tööpuudus, korrupt-
sioon, mis ulatub kõrgete ametnikeni, ja orga-
niseeritud kuritegevus. Kõik see toob kaasa 
üsna sagedased poliitilised tõmbetuuled ning 
muudatused juhtstruktuurides nii riigi kui 
asutuste tasandil. Nii mõjutas projekti kõige 
enam kooli direktori vahetumine 2022. aasta 
alguses. See tõi kaasa palju teadmatust ja 
otsustusprotsesside vaakumi. Projekti üks 
oodatumaid tulemusi tugines eelmise direk-
tori ambitsioonikale visioonile, mis oli inspiree-
ritud Sisekaitseakadeemia haridusmudelist, kus 
akadeemia koondab kogu siseturvalisuse vald-
konna väljaõppe erinevatel tasemetel. Antud 
eesmärk paraku ei realiseerunud ning sealne 
akadeemia jätkab valdavalt politseiametnike 
koolitamisega. 

Albaania kolleegidele pakkus suurt huvi 
meie integreeritud haridusmudeli idee. Samuti 
aitasime neil korraldada esimesed ühis õppused, 
kuhu olid kaasatud lisaks politseinikele ka 
päästjad ja esmaabitöötajad. See valdkond 
vajab edaspidi nii koostööd kui ka investeerin-
guid, sest päästjate puhul puudus ühiselt defi-
neeritud ja elluviidud baasväljaõpe, rääkimata 
tasemeõppest. 

Tulemused
EL-i kandidaatriigina peavad Albaania kolleegid 
silmas pidama, et sisenevad muuhulgas ka EL-i 
haridusmaastikule, kus missioon, visioon, kvali-
teedisüsteem ning pedagoogiline eestvedamine 
pole mitte valikuvõimalus, vaid fakt, mida kõrg-
koolid järgima peavad. Projekti tulemusena loodi 
koolile uus strateegia, kvaliteedijuhtimissüs-
teem ja uued siseregulatsioonid IKT, finantside ja 
personalijuhtimise valdkonnas. 

Omamoodi teetähiseks võib pidada albaan-
laste otsust siseneda esimest korda akredi-
teerimisprotsessi, mistõttu valmis eneseana-
lüüs, millele järgneb välishindamine. Loodame, 
et saame lähitulevikus rõõmustada ja tähistada 
koos nendega positiivset tulemust.

Teise komponendi raames pöörati tähe-
lepanu õppekavaarendusele, pedagoogiliste 
oskuste arendamisele, pedagoogilisele eestve-
damisele ning asutuste vahelisele koostööle. 
Valmis ka ambitsioonikas teadus- ja arenduste-
gevuse strateegia. 

Ent projekti tõeline väärtus ei seisne mitte 
loodud dokumentides, vaid protsessis ja diskus-
sioonides. Oma organisatsiooni jätkuval aren-
damisel on olulised projekti jooksul oman-
datud teadmised, meetodid ja oskused, 
kas e-õppe rakendamisel, väljundipõhise 

Albaania kolleegide õppevisiit Tallinna õppekeskusesse, 5. mai 2022
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õppekavaarendusega jätkamisel või pedagoogi-
lisel eestvedamisel.

Milleks on kõrgkoolidel 
mestimisprojekte ning arengukoostööd 
vaja?
Arengukoostöö ja humanitaarabi tegevus on 
olnud aastaid Eesti välispoliitika oluline priori-
teet. Kõrgkoolide panus ja haridusmuudatused 
on jätkusuutliku arengu saavutamisel arengu-
koostöös võtmetähtsusega. Ka haridusvaldkonna 
rahastusprogrammid on liikumas arengukoostöö 
poole või suutlikkuse tõstmise eesmärkide poole. 
Sisekaitseakadeemia osaleb arengukoostöös 
järgmistel põhjustel.

• Rahvusvahelistumise üks eesmärk on asu-
tuse tuntuse ja tunnustatuse suurendamine. 
Arengukoostöö on üks võimalus oma nähta-
vust suurendada.

• Ülemaailmse partnerlusvõrgustiku aren-
damine. Arengukoostöö puhul tasub silmas 
pidada, et praegusest abisaajariigist võib 
kujuneda edasine arendusprojektide partner.

• Arengukoostöös on alati kübeke prestiiži ja 
rohkelt missioonitunnet. Pole toimunud isegi 
veel põlvkondade vahetust, kui Eesti on kas-
vanud abisaajast abi andjaks.

• Arengukoostöö ei tähenda, et üks pool annab 
ja teine võtab. Eelpool mainitud benchmar-
king loob suurepärase õppimisvõimaluse 

ekspertidele ja asutustele. Näiteks koostöös 
soomlastega Albaaniasse loodud kvaliteedi 
põhimõtted ja töörühm võiks olla eesku-
juks ka Sisekaitseakadeemiale. Nimelt kuu-
luvad sellesse administratsiooni esindaja, 
kaks õppejõudu ja õppur ning süsteemi väl-
jatöötamise ja rakendamise eest vastutab 
töörühm ise, mistõttu eraldi kvaliteedijuhti 
polegi tarvis.

• Osalemine arengukoostöö projektis on üks 
parimaid võimalusi, mida akadeemia saab 
oma inimestele pakkuda nii professionaal-
sel kui ka enesearengu teel. Üks võimalus on 
rääkida oma kodumaal ja emakeeles seda, 
mida tean ja oskan. Hoopis teine tase on teha 
seda võõrkeeles, võõras kultuuri- ja õigus-
ruumis ning aidata abisaajal jõuda lahendus-
teni tulenevalt tema vajadustest, ootustest 
ja eesmärkidest. 

Projektis osalesid Marek Link, Andres Pung, 
Tiina Karu, Dorel Käosaar, Oksana Belova-
Dalton, Kalvi Almosen, Kadri Ann Salla, Häli 
Allas, Jaanis Otsla, Alina Gavrijaševa, Merle 
Tammela, Gert Teder, Eva Alliksoo, Tõnis 
Kaasik, Mihkel Miller, Silvia Luige, Ain Sari, 
Triin Kravets, Hanno Hantson, Liis Ader ja Kristi 
Kulu. Eesti eksperte hinnatakse alati väga, sest 
nad on professionaalsed ja kohusetundlikud, 
nendega on lihtne koos töötada ning neil on hea 
huumori soon. 

Albaania päästeliidu esindaja Alban Laci (vaskul) ja Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link allkirjastamas 
vara üleandmise lepingut projekti lõpukonverentsil Tiranas, 28. september 2022
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Marek Link
Sisekaitseakadeemia jaoks on 
osalemine nii mastaapsetes 

projektides meie maine, au, vääri-
kuse ja asjatundlikkuse mõõdupuu. 

Selliste projektide elluviimise õigust 
lihtsalt ei anta, see tuleb kätte võidelda ning iga 
eelnenud võit on seemneks järgmisele projek-
tile. Tihti oleme konkureerinud meist märksa 
suuremate riikidega, nagu näiteks Suurbritannia, 
Saksamaa või Itaalia – riikidega, kellel Balkani 
piirkonnas peaksid olema märksa suuremad 
huvid kui meil. Kuid siin pole riigi suurus tähtis ega 
määrav. Loeb vaid see, milline projekti meeskond 
või konsortsium suudab realiseerida tihti vägagi 
ambitsioonikad plaanid neile tundmatus töö- 
ja olmekultuuris. See ongi meie panus piir-
konna stabiilsuse, turvalisuse ja julgeoleku taga-
misel, see on parima oskusteabe jagamise koht. 
Kuid veelgi enam on see Sisekaitseakadeemiale 
õppimise koht ja mõõdupuu – kas oleme Euroopa 
parim Sisekaitseakadeemia ainult sõnades või ka 

tegudes.

Jaanis Otsla
Päästekolledži eesmärk oli 
Albaania päästetreeningkeskuse 

toetamine, mille fookusesse võeti 

päästja kursuse õppekava loomine ja selle vasta-
vusse viimine Euroopa kvalifikatsiooni raamis-
tikuga. Kuopio päästeakadeemia loobumise 
tõttu jäi kogu Albaania päästetreeningkeskuse 
toetamine Sisekaitseakadeemia ja päästekolledži 
õlgadele. Lisaks uue õppekava loomisele 
oli võimalus tutvuda päästekomandode 
treeningvõimalustega erinevates Albaania 
piirkondades ja saada hea ülevaade üldisest 
päästeteenistuse seisust. Muuhulgas oli võimalus 
kohtuda ka Albaania siseministeeriumi ja kohalike 
omavalitsuste esindajatega, kellega jagasime 
kogemusi päästjate koolitamise teemadel. 
Projekti lõputegevuste hulgas viisime läbi koolita-
jate koolituse ja koostöökoolituse jõustruktuuride 
esindajatele. Mõlemad koolitused osutusid ülla-
tavalt populaarseks.

Kuigi meie mestimisprojekti eesmärk oli 
ennekõike jagada kogemusi, anda nõu ja kooli-
tada, siis projekti edenedes mõistsime, et lisaks 
kavandatud tegevustele oleks meil hea võimalus 
aidata albaanlasi ka materiaalselt ning kinkida 
neile projektiväliselt koolituseks vajalikke pääs-
tevahendeid. Praeguseks oleme koostöös Pääs-
teametiga kokku pannud hulga päästevarustust 
ja -vahendeid ning sõlminud Albaania pääs-
teliiduga varade üleandmise lepingu. 
Päästevahendite abi saadetakse teele oktoobri 

Mälestusmärk teenistuses hukkunud kolleegidele Albaania turvalisuse akadeemia territooriumil
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keskpaigas ja peaks jõudma albaanlasteni 
hiljemalt selle aasta novembris.

Silvia Luige
Minu missioon on olnud tutvus-
tada Albaania turvalisuse 
akadeemia õppejõududele 

interaktiivsete õppemeetodite 
ja digitaalsete vahendite kasu-

tamist õppetöös ehk kuidas info-
tehnoloogia abil saavutada paremad õpitule-
mused, muutes õppija ja õpetaja elu põneva-
maks. Alguses suhtusid väliskolleegid digiva-
hendite kasutamisse üsna skeptiliselt ning oli 
väljakutse panna neid lühikese ajaga uskuma, 
et digimaailm pakub õppimisele ja õpetamisele 
piirituid võimalusi. Pöördepunktiks osutus üks 
töötuba, kus Albaania kolleegid proovisid kätt ja 
neil õnnestus luua meie juhendamisel metoodili-
selt õigesti struktureeritud digitaalsed õppema-
terjalid MOODLE-keskkonnas. Inimestel läksid 
silmad särama ja uudishimu aina kasvas. Eriti 
südantsoojendav oli kuulda, kui uhked nad enda 
tehtu üle olid. See oli mu kõige suurem võit selles 
projektis – sütitada inimestes tahet areneda sinu 
jagatud kogemusi kasutades. 

Projekt on muutnud mind suhtlemisel 
iseseisvamaks ja julgemaks, olen õppinud 
ennast paremini tundma ja julgemalt muga-
vustsoonist välja astuma. See on andnud 
kogemuse, kuidas keerulistes olukordades 
hakkama saada ja säilitada rahu; imelise võima-
luse saada tuttavaks rõõmsameelsete inimes-
tega teistest riikidest. See oli suurepärane 
võimalus areneda professionaalsel ja isiklikul 
tasandil.

Merle Tammela
Kui sain teada võimalusest 
osaleda selles projektis, 
siis asusin kohe oma 
roostes inglise keelt lihvima. 
Projektis osalemine sundis 
mind välja astuma mugavustsoo-
nist, ületama iseennast. Olen õnnelik, et sain 
jagada albaania kolleegidega mõtteid erinevatel 
olulistel teemadel: õppurite toetamine õpingute 
ajal, tagasisidesüsteemi loomine ja toimimine, 
sisuline koostöö vilistlastega. Albaania projekt 
oli minu jaoks parajat pingutust nõudev 
katsumus, mis pani silmad särama ja südame 
rõõmust hõiskama. Ma olen siiralt tänulik, et sain 
projektis osaleda.

Albaania turvalisuse akadeemia rektoraadi saal
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Kerly Randlane: 
„Rutiin ei ole  
minu jaoks!“
Finantskolledži direktor Kerly Randlane paistab silma juba kaugelt. Blond pikk 
ilus naine, kel on võluv naeratus ja aukartustäratav akadeemiline haridus. 
Filosoofiadoktor riigi- ja poliitikateadustes, haldusjuhtimise ja hiljuti ka 
haridusinnovatsiooni eriala magister, õppejõud, õpetaja, õpiku autor, treener, 
juht. Kirjastaja LAURI VANAMÖLDER uuris, mismoodi üks inimene seda kõike on 
saavutanud ja jõuab. Fotod: Kerly Randlase erakogu

Tennise II liiga kolmas koht, 
20. august 2022
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Kerly Randlane: 
„Rutiin ei ole  
minu jaoks!“

„R ohkem teatakse, et mul on doktori-
kraad, aga tegelikult on mul kõigele 

lisaks ka kaks kutseharidust,“ räägib Kerly. „Minu 
maksuhuvi saigi alguse hoopis kutseharidusest, 
kui õppisin üheksakümnendate lõpul raamatu-
pidamistöötaja erialal ja maksunduse õpetaja oli 
toonane Läänemaa Maksuameti direktor Eerik 
Ojakäär. Ta inspireeris mind nii, et olin 50 õppuri 
seast ainus julge, kes läks praktikavõimalust 
küsima. Ja sellest sai alguse nii minu karjäär kui 
ka kiindumus maksunduse vastu.“ 

Maksuametis ja Sisekaitseakadeemias
1999. aasta talvel hakkas Kerly tööle Läänemaa 
Maksuametis nooreminspektorina. Esimesed 
tööülesanded olid andmesisestus ja klientide 
teenindamine. Üsna pea aga sai temast inspektor 
ja edasi juba vaneminspektor, kelle valdkonnaks 
oli esialgu füüsiliste isikute maksustamine ja 
seejärel juba sissenõudmistoimingud.

Paralleelselt töötamisega oli Kerly asunud 
õppima ülikooli bakalaureuseõppesse ning 
viimasel kursusel kandideeris Harju Maksuameti 
juriidilise ja sissenõudmise osakonna juhataja 
asetäitjaks. Üsna pea sai temast seoses Maksu-
ameti ja Tolliameti ühendamisega päris uue 
üksuse, Põhja maksukeskuse sissenõudmise 
osakonna erimenetluse talituse juhataja. Ühtlasi 
jätkas ta õpinguid magistriõppes.

Sealt algas ka Kerly kokkupuude Sise-
kaitseakadeemiaga. „Tol ajal oli akadeemial 
Tallinna Tehnikaülikooliga ühine magistriõpe, 
nii et minust ei saanud küll akadeemia vilist-
last, vaid TTÜ vilistlane,“ selgitab ta. „Kandidee-
risin toona nii Tartu Ülikooli õigusinstituuti kui ka 
Sisekaitse akadeemiasse. Mõlemasse sain sisse, 
kuid valisin siiski tasuta õppe, mida akadeemias 
pakuti. Meid oli 200 kandidaati ja vastu võeti 25.“

Sisekaitseakadeemiasse tuli Kerly tööle 
maksunduse ja tolli õppetooli juhatajaks 2004. 
aasta kevadel. 2007. aasta sügisel aga algasid 
segased ajad. „Koormused ja palgad sõltusid 
sellest, kui palju paberites oskasid kirja panna. Ja 
oli mingi miinimumpalk, millest tegelikult ära ei 
elanud.“ Kuid taas segas vahele ootamatu juhus. 
„Ühel koolitusel tuli minu juurde üks Maksu- 
ja Tolliameti osakonnajuhataja ja kutsus mind 
taas maksuametisse. Mul polnud mingit soovi 

akadeemiast ära minna, kuid see ajastus sobis 
hästi ning ma võtsin pakkumise vastu,“ selgitab 
Kerly. Temast sai Maksu- ja Tolliameti tulude 
osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse 
juhataja.

Paralleelselt aga jätkas Kerly õppejõuna 
akadeemias ja on seega siin töötanud juba 
18 aastat. Ta ise pikka ühe koha peal tööta-
mist väga ei hinda. „Minu arust pole see kvali-
teedi näitaja. See on seda ainult siis, kui inimesel 
on midagi anda. Mina näen, et mul on akadee-
miale ikka veel midagi anda,“ on ta konkreetne. 
Et aga õpetamine talle väga meeldib, on ta juba 
2005. aastast andnud maksunduse tunde ka 
Pirita Majandusgümnaasiumis ja 2007. aastast 
Tallinna Majanduskoolis.

Vahepeal Tallinna Ülikooli doktorantuuri 
astunud Kerlyst sai 2016. aastal rahandusmi-
nisteeriumi nõunik, kellena ta töötas ühe aasta, 
pärast seda sai temast 2018. aastal Sisekaitse-
akadeemia finantskolledži direktor.

Sport hoiab elus
Kust aga tuleb see jõud, mis tegutseda aitab? „Mul 
ei ole vahet, mis kell tööpäev hakkab või lõpeb. 

CV KERLY RANDLANE

Sünniaeg: 29.11.1974

Haridus
1999–2003 Sotsiaalteaduste Erakõrgkool 

Veritas, bakalaureuse kraad õigusteadustes 
2003–2005 Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuh-

timise magistrikraad
2016–2019 Tallinna Ülikool, filosoofiadoktor 

(riigi- ja poliitikateadused)
2020–2022 Tartu Ülikool, haridusinnovatsioon, 

magistrikraad

Töökäik
1999–2004 Maksu- ja Tolliamet
2004–2007 Sisekaitseakadeemia, maksunduse 

ja tolli õppetooli juhataja-lektor 
2007–2017 Sisekaitseakadeemia, maksunduse 

ja tolli õppetooli lektor 
2007–2012 Maksu- ja Tolliamet
2016–2017 Rahandusministeerium 
al 2018 Sisekaitseakadeemia finantskolledži 

direktor
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See kõik lihtsalt motiveerib mind, see on minu 
hobi. Ja kuigi pidev suhtlemine on kohati väsitav, 
hoiab mind selles töös elusana sport.“ Kerly 
suhtub sellesse äärmiselt kirglikult. „Ma arvan, 
et keskmise minu vanuses oleva inimese kohta 
teen ma päris palju sporti. Praegu mööduvad 
minu spordinädalad väga paljus tennisega, 
jooksmisega, jõusaalis. Proovin eesmärgi seada 
sellise, et ma ühel päeval nädalas puhkan 
spordist. Kuid mõnikord juhtub ka seda, et teen 
2–3 trenni päevas. Sport hoiab mu vaimu virgena. 
Kui minult sport ära võtta, siis ma ei ole tõenäoli-
selt produktiivne.“

Kerly peamine harrastus on tennis, milles 
ta ka võistleb harrastusliiga tasemel ja seda 
pea iga nädalavahetus. Hiljuti sai ta teises liigas 
lausa kolmanda koha. Samuti tegeleb ta paaris-
mänguga. „Tennis on süsteemne tegevus, ma 
ikka iga nädal korra teen eratreeneriga trenni, 
lisaks paarismängu trenn jne,“ selgitab ta.

Et õpetamine on Kerlyl veres, on ta selle 
nüüdseks sidunud ka tennisega. „Ma arvan, et 
olen koolitajaks sündinud. Olin vast kolmandas 
klassis, kus enamik meie tüdrukuid unistas 
õpetajaks saamisest. See kadus küll hiljem ära, 
kuid ma arvan, et mul on koolitaja ja esinemise 
geen tugev ning see peab ühel või teisel moel 
väljenduma,“ räägib Kerli, kes koolitab sellest 
sügisest väikeseid tenniselapsi.

Kust ja kuidas sellised inimesed 
tulevad?
Kerly on pärit Läänemaalt Risti alevikust. Lapse-
põlvekodus olid ema, isa ja kaks nooremat venda. 
Vanemad olid ranged ja nõudsid tütrelt kõike, mis 
vähegi võimalik. Isa on inseneriharidusega, ema 
töötas söökla juhatajana. „Lapsena oli ema töö 
juures kõige toredam see, et sain inventuuri teha: 
kaupa üle lugeda ja arvutada, kui palju midagi 
on. Aga minu unistus oli ikkagi saada kartulikoo-
rijaks,“ meenutab Kerly. „Eks sellepärast, et seal 
olid köögitöölised väga noored naised, kes leidsid 
aega minuga rääkida ja tegeleda.“ Eriti meeldis 
väiksele Kerlyle kartulikoorimismasin, millesse 
valati kartulid sisse ja alt tulid nad peaaegu 
puhtalt välja. „See on nagu tudengitega,“ arutleb 
ta kavala muigega. „Me paneme nad koolitamata 
nagu sellesse masinasse ja välja tulevad osad 
täitsa valmis, aga mõnel on veel vaja lisa.“

Kerly hakkas lugema juba kolmeaasta-
selt. Kuueaastaselt asendas ta juba raamatu-
kogutöötajat, et too saaks Haapsalus koolitusel 
olla, sest ta teadis täpselt, mis leheküljele tuleb 
pitsat panna, kuidas täita laenutuskaarte ning 
kus mingid raamatud on. Esimese klassi sügisel 
sai Kerly raamatukogu tunnustuse, suure rinna-
märgi, sest oli kogu algkooli peale kõige rohkem 
raamatuid lugenud. „Raamatukogu juhataja 
meenutas aastaid hiljem, kuidas ma pidevalt 

Kerly vennaga 1979. aasta paiku, kellega hiljem mindi koos Haapsallu stopperit ostma
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suure kotiga raamatukogust koju läksin ja kott 
oli sageli suurem kui ma ise. Sellest tulene-
valt sain ka üsna varakult prillid. Mäletan hästi, 
et lugesin söögitoa laua taga karu-aabitsast 
hapude kirsside lugu ja ema ütles, et ma paneks 
raamatu kaugemale, et nii lähedalt ei loe. Aga 
ma ei näinud kaugemalt. Ja nii ma prillid saingi. “

Praegu on Kerly raamatulugeja edasi, 
kuid pigem kaootiliselt – öökapiraamatuid 
on korraga mitu. „Mul on pooleli näiteks üks 
eneseabiraamat, mis keskendub fookuse hoid-
misele, aga ka üks ingliskeelne põnevik. Põne-
vikud ei ole üldse minu stiil, kuid see raamat on 
tõesti haarav. Puhkuseraamatuteks on pigem 
ilukirjandus. Peamiselt loen inglise keeles, ühelt 
poolt selleks, et keelt hoida ja arendada, ning 
teisalt on sellel praktiline põhjus, eestikeelset 
kirjandust napib ning sageli on see ingliskeel-
sest oluliselt kallim. Käsil on ka tenniseraa-
matud sellest, kuidas vaimselt oma mängu 
hoida ja võistlusteks valmistuda. Kuna ma ka 
võistlen, siis vaimne pool on hästi oluline,“ ütleb 
Kerly. „See omakorda on suunanud mind kui 
professionaalset coach’i huvi tundma spordi-
coaching’u vastu, et aidata nii sportlastel kui 
harrastajatel sooritust parandada mentaalse 
võimekuse treenimisega.“ Erialakirjandusega 
püüab ta aga tegeleda pigem tööajal. 

Spordirutiin sees
Kui Kerly algkooli läks, oli klassis 10 last, neist 
vaid 3 tüdrukud. „Kolmanda koha said spordi-
päeval ikka, palju polnud vaja pingutada,“ tõdeb 
ta. Neljandasse klassi läks Kerly suurde kooli, 
Kullamaale. Seal aga juhtus, et ta sai kehalise 
kasvatuse kolme. „Ma olin viieline õpilane! Nad 
ütlesid, et ma ei oska joosta! Seal tuli joosta liiva-
mägedes, siis Kullamaal kolmnurka maantee 
ääres kolm kilomeetrit, ja ma olin üsna kurb,“ 
on tal eredalt meeles. „Seepeale ma võtsin 
oma neli aastat noorema venna ühes, sõitsime 
Haapsalu Dünamo poodi, ostsime stopperi, 
lasime isal kodulähedal maantee äärde maha 
mõõta 1,7-kilomeetrise ringi. Ja terve suvi harju-
tasime. Harjutasime nii, et ma olin nii klassi kui 
ka maakonna kiireim.“ Nii jäi Kerly silma kerge-
jõustikutreenerile, legendaarsele Endel Susile, 
kes kutsus ta oma trenni. Tuli teha kõike ja 

pingutused tipnesid 2002. aastal Eesti tipptule-
musega 20 kilomeetri käimises. „Sealt see spor-
dirutiin tuli. Isegi väikese lapse ja töö kõrvalt 
treenisin kaks korda päevas,“ meenutab ta. 2003. 
aastal osales Kerly viimast korda käimisvõist-
lusel Euroopa karikal. „Tundsin kuidagi, et selle 
tipptulemusega oli kõik saavutatud. Et ma ei 
suuda sellise käimistasemega, mis Eestis on, 
enam kaugemale pürgida,“ selgitab ta tippspor-
dist loobumist. „Aga ma sain palju võistelda ja 
reisida. Just meeskondlikult olime väga head, 
selleks laenutasime toona isegi Läti parimaid 
enda meeskonda.“ 

Nii et spordipisik on Kerlyl kogu aeg sees 
olnud, kuid eriti mingi geneetiline jonn või 
visadus. „Usun, et see on seotud minu vanemate 
päritoluga: minu isa ja tema eelkäijad on pärit 
Saaremaalt, ema ja tema eelkäijad aga Vormsi 
saarelt. Kord ütles isegi naabrimees mulle, et 
vaatan, kuidas sa iga päev ringi jooksed, et sa 
oled vist küll saarlane,“ naerab Kerly.

Sõbrad kogu eluks
Gümnaasiumisse läks Kerly Taeblasse. Ja umbes 
lõpuklassis saabus puberteet. „Ma ei olnud 
väga kohusetundlik. Hinded olid ikka korras, 

Eesti meistrivõistlustel käimises Paralepas,  
10. oktoober 1998
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aga ega mu vanemad ka ei teadnud, millal ma 
koolis käisin ja mida mul oli vaja teha. Olin hästi 
omaette hoidev. Mäletan, et kõik vahetunnid 
ma lugesin raamatuid. Täielikku soppa, ma isegi 
ei mäleta, mida lugesin! Aga mul on väga hästi 
meeles gümnaasiumi klassijuhataja iseloo-
mustus: „Järjepideva töö korral oleks Kerly 
hinded kõik suurepärased, sest tema intellek-
tuaalsed võimed on väga kõrged.“ See tuleb mulle 
ikka aeg-ajalt meelde – tema hammustas ju läbi, 
et ma tegelikult ei õppinud mitte midagi, vaid 
tegin kõike n-ö puusalt.“ 

Üks tüüpiline situatsioon on Kerlyl hingel 
siiani. „Enne kirjanduse tunde lugesin vahe-
tunnis konspekti läbi, ma ei olnud seda kodus 
vaadanudki. Tunnis õpetaja küsib, kes tuleb 
vastama. Mina tõstan pea, vaatan otsa ja kutsu-
taksegi vastama. Räägin siis ära, mille äsja olin 
läbi lugenud, ja saan viie. Sain aga tegelikult 
sellepärast, et esinen julgelt. Ja siis mu pingi-
naaber, kes on korralikult kodus õppinud, läheb 
järgmisena ette, räägib vaikselt ja saab nelja. 
Mul on see kogu aeg kripeldanud, nii et ma 
mõned aastad tagasi rääkisin selle pinginaab-
rile ära.“

Kooliaja kõige paremaks tulemuseks 
loeb Kerly aga seda, et tal on sellest ajast 
kaks eluaegset sõbrannat – üks pinginaaber 

Kullamaa ja teine Taebla koolist. „Me käime 
näiteks kolmekesi kinos. Me küll ei helista ehk 
iga päev, aga üle nädala näeme küll. See on väga 
suur väärtus, kui sul on kaks sellist pinginaabrit, 
kes on sinuga läbi terve elu.“ 

Teine magistriharidus
Tulles aga tagasi olevikku, ei saa jätta välja 
toomata, et pärast doktorantuuri astus Kerly 
taas magistriõppesse, sedapuhku haridusinno-
vatsiooni erialale. „Läksin sinna, sest mul ei olnud 
pedagoogilist haridust. Tahtsin aga päriselt aru 
saada, mis see haridusinnovatsioon on ja mida 
me oma õppejõududelt tegelikult ootame ning 
mida selle kohta teoreetilisel tasandil öeldakse.“ 
Mida ta aga sealt sai? „Ma avastasin Tartu ja 
uued sõbrad. Mulle meeldis magistritöö uuringu 
läbiviimine, mis puudutas Sisekaitseakadeemia 
õppejõude: mida nad mõistavad teadustegevuse 
all, mida ootavad, millist toetust vajavad, millised 
on väljakutsed. Tegin tegelikult sellist tööd, mida 
akadeemia peaks nagunii tegema: uurisin, kuidas 
me päriselt saame õppejõude toetada. Tööst 
selgus, et töötajad tahavad teadust teha, aga nad 
vajavad selleks meie toetust, sest sageli oma 
võimeid alahinnatakse.“

Kerly usub, et selline pidev õppimis- ja 
teadasaamisjanu on tal geenides. „Mu vanaema 
oli üle 60-aastane, kui tuli Pärnust Tallinnasse 
inglise keele kursustele. Ta tundis, et tal on kogu 
aeg vaja midagi juurde õppida. Tõenäoliselt ma 
olen selle temalt pärinud. Ja vanaema vend oli 
tehnikaülikooli professor. Nii et ilmselt isapool-
sest suguvõsast need õppimise, õpetamise ja 
uurimise geenid pärinevad.“ 

Rutiini ei kannata
Kerly ei kannata igavust. „Ma arvan, et igavus 
tapab mu ära, rutiin suretab mu välja. See ei ole 
minu jaoks. Mõned mu tuttavad ei mõista, miks 
ma alustasin laste tennisetrennidega. Aga ma 
tahan elus olla!“ 

Isiklikus elus on Kerly introvert. „Ma ilmselt 
paistan tööalaselt silma kui aktiivne suhtleja, 
eestvedaja ja tegutseja. Tegelikult on aga minu 
isiklik elu suhteliselt tagasihoidlik. Ma olen üsna 
kodusolija. Armastan hästi lihtsaid asju: seda, 
et mul on tuba soe, et mul on oma ruum, et 

Pärast magistritöö kaitsmist pinginaabritega 
kinos, juuni 2022
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ma saan lugeda. Ma võin istuda kaheksa tundi 
järjest laua taga ilma püsti tõusmata ja kirju-
tada ühe lause. See on selline enesesse süüvi-
mine. Mulle meeldibki see, et minu eraeluline 
pool ei paista silma.“

Nüüd on andmise aeg
Ent kuskil on alati piir, nii ka Kerly puhul. „Mul on 
nüüd nii, et selle kevadise magistriõppe lõpeta-
misega ma sain aru, et nüüd aitab. Tahan küll uusi 
teadmisi, aga ma ei taha, et keegi paneks mind 
eksamit tegema.“ See muidugi ei välista enese-
täiendamist teisiti. Nii näiteks osales ta hiljuti 
Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia 
instituudis treenerite üldainete koolitusel, mis 
on vajalik treenerikutse taotlemisel. „Ma tunnen, 
et olen kasutanud enda harimiseks väga palju 
riigi ressurssi ja nüüd on minu ülesanne riigile 
tagasi anda. Ka akadeemias töötamine tähendab 
seda, et ühiskondlikud huvid on iseenda huvidest 
kõrgemal,“ on Kerly kindel.

Õppida tuleb aga muudki. Näiteks enda eest 
seismist ja enese n-ö müümist. „Enda üksuse 
või ükskõik millise teise inimese eest võin ma 
vajadusel läbi seina minna, aga isiklike huvide 
eest seismises olen väga halb,“ tunnistab ta. „ 
Mul pole edevuse geeni, seda peaksin tõenäoli-
selt arendama. Selleks, et oma teadmist müüa, 
peavad teised teadma, et sa seda oskad. Enese-
müügi oskust on mul vähe.“

Kolledži direktor
2018. aastal kolledži direktorina alustades oli 
Kerlyl ees teatud mõtteraamistik, kuhu poole 
peaks liikuma. Praegu tunnistab ta, et see töö 
pole veel tehtud. Ollakse umbes poole peal. 
Seda enam, et sellest viiest aastat pea poole 
on võtnud viiruspandeemiast tingitud erisused. 
„Ma arvan, et kolledž on heas seisus. Me oleme 
selle ajaga taaskäivitanud osakoormusõppe 
ehk õppe töötavale inimesele. Meie meeskond 
on  kasvanud, teadustöö produktiivsus tõusnud. 
Mida veel võiks paremini teha ja kuhu poole 
liikuda, on rahvusvaheline koostöö, personali 
mobiilsus ja valdkondade ülene täiendkoolitus,“ 
loetleb Kerly. Ühe olulise teemana toob ta välja 
õppejõudude järelkasvu loomise ning teadustöö 
intensiivistamise. „Finantskolledžil on seda 

potentsiaali, et teaduskultuuri kultiveerida,“ on ta 
kindel. Väga heaks hindab ta suhteid Maksu- ja 
Tolliametiga. 

Kerly tunnistab, et akadeemias on suur häda 
selles, et taas kipub kolledž pisut liiga eraldi 
seisma, ja leiab, et akadeemia peaks tegelema 
rohkem integreerimisega. „Vahepeal oldi küll 
rohkem ühtsed, aga ilmselt on koroonaaeg 
tekitanud eraldumise.“ See periood muutis ka 
Kerlyt. „Enne pandeemiat olin väga kodukon-
tori usku. Aga nüüd meeldib mulle väga kontoris 
käia. Mulle meeldivad inimesed, et saab päriselt 
nendega rääkida. Ma ei taha olla pidevalt tele-
fonis ja veel vähem Teamsis!“

Kokkuvõttes on Kerly oma juhitava kolled-
žiga rahul. „Finantskolledž on akadeemia kõige 
väiksem kolledž, seda mitte tudengite arvult 
(selles on ta Politsei- ja Piirivalve kolledži 
järel teisel kohal), aga meeskonna suuruse 
poolest. Sellest aastast töötab kolledžis kaks 
meie enda vilistlast, keda ma ise olen saanud 
õpetada, ja see on minu jaoks väga suure 
tähendusega. See on äge, et noortel inimestel 
liigub mõte hoopis teistmoodi, nad on julged 
ja aktiivsed, mis paneb ka ennast kuidagi 
lendama.“ 

Finantskolledži meeskond suveakadeemias, 
august 2022
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Ukraina sõjakogemus Venemaaga näitab, et infosõjas on oluliseks lahingutandriks 
muutunud ka sotsiaalmeedia. Kuid mitte ainult – ilmneb, et vaenlane kasutab 
sotsiaalmeediat ka näiteks nii täpsema tulejuhtimise kui ka sihtmärkide tabamise 
kinnitamiseks. Kuidas see toimub ning milliseid samme on Ukraina astunud 
tsiviilisikute sotsiaalmeedia kasutusest lähtuvate ohtude ennetamiseks, uurisid 
Kriisiuuringute Keskuse teadurid ANNE-MAY NAGEL, SOFIA KOSTYTSKA (Ukraina) ja 
HANNES NAGEL.*

Kui sotsiaalmeedia -
postitus võib tappa 
ehk näiteid Vene-
Ukraina sõjast

S elle aasta 20. märtsil levisid üle 
maailma fotod Kiievis asunud uhiuuest 

Retroville’i kaubanduskeskusest (vt foto 1), 
mis oli saanud Venemaa rakettide otsetaba-
muse. Enne seda avaldas üks kohalik blogija 
TikTokis video kaubanduskeskuse lähedale 
pargitud Ukraina sõjaväe masinatest. Kauban-
duskeskuses suri rünnaku tagajärjel kaheksa 
inimest ning mitu sealset elamut sai tõsiselt 
kahjustada.

See on vaid üks paljudest näidetest, kuidas 
pealtnäha süütu sotsiaalmeedia harjumus-
pärane kasutamine – antud juhul videote posti-
tamine – võib muutuda eluohtlikuks. Konk-
reetsel juhul realiseerus oht nii inimelude kait-
sepositsioonide kui ka moraali osas. Lisaks on 

igal mõtlematul kaitseväe positsioonide filmi-
misel potentsiaal muutuda ohuks riiklikule 
julgeolekule. 

Luureinfo avalikest allikatest
Retroville ja sellega sarnanevad juhtumid on 
seda ehmatavamad, kuna Ukraina ametivõimud 
on pidevalt inimesi hoiatanud, et nad hoiduksid 
teatud tüüpi info sotsiaalmeediasse postita-
misest. Karistused avaldamisele mittekuuluva 
teabe postitamise eest on sätestatud ka asja-
kohastes õigusaktides, mis võeti samuti vastu 
juba esimestel päevadel pärast täiemahulise sõja 
puhkemist. Kiirus, millega seda teemat Ukrainas 
käsitleti, on iseenesest näide sotsiaalmeediast 
lähtuvate probleemide tõsidusest sõjaolukorras.

* Autoritel on teadusajakirjas Turvalisuskompass ilmumas ka pikem artikkel „Sotsiaalmeedia Venemaa infosõjas Ukraina 
sõjatandril – ohud ja vastumeetmed“.
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Probleemi kese seisneb asjaolus, et suur 
osa nii tsiviil- kui ka sõjaväelisest elanikkonnast 
kasutab mõnda nutiseadet, märkimisväärne 
osa omab ka mõnda aktiivset sotsiaalmeedia-
kontot. Sõja ajal tähendab see, et igaüks neist 
võib postitada kas teksti, fotode, videote või 
helisalvestistena sisuliselt igal ajal, kiiresti, tihti 
ka asukoha tuvastamist kasutades ning seeläbi 
anda üldjuhul tahtmatult, vahel ehk ka tahtlikult, 
nähtust (nt Ukraina armee positsioonid, plaanid, 
aga ka info halva tulejuhtimise tulemuste ehk 
rakettide kohta, mis ei tabanud sihtmärki) 
avalikku ruumi infot, mida vaenlane saab hõlp-
sasti oma eesmärkide saavutamiseks kasutada. 
Ukraina riiklik kommunikatsiooni eriteenistus on 
lausa hinnanud, et avalikest allikatest pärineb 
hangitavast luureinfost kuni 80%.

Samuti kasutatakse sõjaolukorras, kus 
traditsioonilised infokanalid ei pruugi töötada, 
sotsiaalmeediat ka kiire info saamise ja jagamise 
platvormina. Tuleb arvestada, et sotsiaal-
meedias olev info ei ole kontrollitud, nii on 

teavitanud Venemaa näiteks nn võlts-rohe-
koridoridest (nt Mariupolis). Viimane tähendab, 
et meeleheitel tsiviilisikuid on sotsiaalmeedia-
postituste kaudu juhitud evakueerimisteedeni, 
mida ei eksisteeri ning milleni jõudes kohatakse 
hoopis vaenlast.

Mida siis sellises olukorras teha, kus on 
tuvastatud, et oht pole vaid teoreetiline (nt 
Retroville’i juhtum)? Ukraina strateegilised 
sammud olid avalikkuse teavitamine lubatud ja 
keelatud käitumisest sotsiaalmeedias, täien-
duste sisseviimine karistusseadustikku ning 
ka sotsiaalmeedia ja ka teatud äppide samal 
eesmärgil (nt info kogumine tsiviilelanikkonna 
kaasabil) arendamine ning kasutusse võtmine. 
Samas tuleb arvestada, et ka vaenlane täiustab 
oma info kogumise vahendeid pidevalt, nii 
olemegi kuulnud nutitelefoni mängudest, mis 
arendati välja Venemaal eesmärgiga kasutada 
mängude kaudu Ukraina lapsi Ukraina armee 
positsioonide kohta info kogumiseks.

Venemaa infosõda ja sotsiaalmeedia 
Sotsiaalmeedia relvana kasutamine on vaid üks 
järjekordne etapp Venemaa infosõja võime-
kuse edasiarendamisest. Infosõjal on Venemaal 
nii teoorias kui ka praktikas pikad traditsioonid, 
aga selle kui riikliku distsipliini ametlik ja juriidi-
line algus asetub 1942. aastasse, kui moodustati 
Punaarmee võõrkeelte sõjaline instituut, mille üks 
õppeaine oli eripropaganda (cпецпропаганда). 
Kuigi eripropaganda eemaldati õppekavast 1990. 
aastatel pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, 
võeti see hiljem, 2000. aastal, uuesti kasutusele. 

Venemaa praegune infosõja operatsioonide 
kasutamine kujutab endast lihtsalt moodsat, 
internetiajastu versiooni juba väljakujunenud 
nõukogudeaegsest reaalsuse taastamise takti-
kast, kusjuures Venemaa on tunnistanud, et info-
tehnoloogiaid saab kasutada tulevastes konf-
liktides. Venemaa läks üle ja keskendus uutele, 
veebipõhistele sõjapidamise meetoditele pärast 
2008. aasta augustis toimunud sissetungi Gruu-
siasse ja seda eelkõige sellega kaasnenud sise-
riikliku kriitika tõttu. Pärast seda loodi ka spet-
siaalsed infoväed.

Praegu on infosõda Venemaa jaoks lai ja 
kõikehõlmav mõiste. See hõlmab suurt valikut 

Foto 1. Kaadrid Vene relvajõudude droonivideost 
enne ja pärast raketilööki kaubanduskeskusele,  
20. märts 2022
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tegevusi, mis koosnevad vaenulikest tegevus-
test, milles kasutatakse informatsiooni kui 
vahendit, sihtmärki või operatsioonide vald-
konda. Kui sotsiaalmeedias peituvad sõjaajal 
märkimisväärsed ohud, siis tekib paratama-
tult küsimus sotsiaalmeediakasutuse piiramise 
võimalikkusest ja vajalikkusest nii tsiviilelanik-
konna kui riikliku julgeoleku kaitseks. Niiviisi 
kerkib paraku üles ka sõnavabaduse põhimõte.

Sõnavabadusest ja sotsiaalmeedia-
kasutuse piiramisest
Õigus sõnavabadusele on üks demokraat-
liku ühiskonna alustalasid, olles vaieldamatu 
väärtus, mis on lahutamatult seotud jätkusuut-
liku arengu ja õigusriigi põhimõtetega. Vaba 
maailma inimeste jaoks on ilmselge, et oma 

arvamuse avaldamine Facebookis, oma mäles-
tuste postitamine Instagramis või muu sisu 
jagamine internetis on miljonite inimeste 
jaoks tavaline igapäevane tegevus. Sellised 
tegevused aitavad kaasa avaliku diskursuse 
kujundamisele ja võimaldavad rakendada 
sõnavabadust.

Samas tuleb arvestada, et sotsiaalvõrgus-
tikud on vaenlase teravdatud tähelepanu ja ehk 
isegi kohati ka kontrolli all. Seepärast tuleks 
mistahes infot avaldades kaalutleda, et isegi 
väga keerulistes olukordades on olemas tundlik 
või salastatud teave, mille avalikustamine 
kuulub konkreetsete reeglite alla. Siin kerkibki 
üles küsimus sotsiaalmeediakasutuse piiramise 
ja sõnavabaduse puutepunktidest.

Joonised 1–3. Juhised tsivilistidele (Allikas: 
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, 2022)

Joonis 1.  
KUIDAS MITTE SAADA VAENLASE ABILISEKS?
Juhised kodanikele, blogijatele ja meediale:  
mida jagada ja mitte jagada

IGAL AJAL
ÄRA
• avalda mis tahes teavet, fotosid, videoid 

Ukraina kaitsjate, sõjaväeüksuste, 
territoriaalkaitseüksuste, 
julgeolekukontrollipunktide, kindlustuste jne 
liikumisest või asukohast;

• avalda kontrollimata paanilist teavet 
hukkunute, vigastatute, kadunud ukrainlaste 
arvu kohta;

• levita valesõnumeid side sulgemise, 
mobiilsideühenduse seadete muutmise 
vajaduse jms kohta;

• avalda kontrollimata postitusi abi/annetuste 
tegemise vajaduse kohta. See ei pruugi olla 
pettus, kuid teave võib olla vananenud − raiskad 
nii nende aega, kes tahavad aidata, kui ka 
nende, kes vajasid abi.

TEE NII (lubatud ja isegi vajalik!):
• dokumenteeri kõik vaenlase vägede liikumised, 

postita nende fotod koos geomärgistega ja 
täpse ajaga sotsiaalmeediasse. Kõigepealt 
teavita Telegrami boti: @stop_russian_war_bot;

• levita infot hukkunud, vigastatud, kadunud 
okupantide kohta − see on võimalus jõuda 
venelasteni;

• jagage videoid okupantide kuritegudest 
maksimaalsele publikule;

• jagage riigivõimude ametlikke sõnumeid ja 
valeinfo ümberlükkamisi.

Koos kuni võiduni!
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Sõnavabadus on kajastatud kodaniku- 
ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 
(ICCPR) artiklis 19. Vastavalt kodaniku- ja polii-
tiliste õiguste konventsioonile peab sõnava-
baduse mis tahes piirang või piiramine olema 
sätestatud seadusega, teenima ühte loetletud 
eesmärkidest ja olema vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks. Eelkõige on kodaniku- ja polii-
tiliste õiguste konventsiooni (1966) artikli 19 
lõikes 3 sõnavabaduse piiramise põhjuste 
(eesmärkide) hulgas loetletud riikliku julge-
oleku kaitse koos avaliku korra, rahvatervise 
või kõlbluse kaitsega. Ka Euroopa inimõiguste 
konventsiooni (2021) artikkel 10 tunnistab „riik-
likku julgeolekut“ kui võimalikku alust teatavate 
sõnavabaduse piirangute kehtestamiseks.

Ukraina sammud sotsiaalmeediast 
lähtuvate ohtude maandamiseks
Eelnevalt tõime esile, et Ukraina on sotsiaalmee-
diast lähtuvate ohtude maandamiseks valinud 
kolm teed.

1. Karistusseadustiku muudatused
Ukraina Ülemraada võttis 23. märtsil 2022 vastu 
muudatused Ukraina kriminaalkoodeksis, millega 
kehtestati kriminaalkaristus riigile tarnitud 
relvade või laskemoona ning Ukraina vägede 
asukoha või liikumise kohta käiva teabe avalikus-
tamise eest. Lähtuvalt teo tõsidusest (millist infot 
avaldati, kas seda tehti teadlikult või mitte) on 
seaduses keelatud infot avalikustanud isikutele 
kohalduva vanglakaristuse pikkuseks 3–12 aastat.

2. Teavituskampaaniad
Lisaks tundliku info avaldamise tagajärgede 
formuleerimisele seadusandluses on oluline 
koht ka elanikkonna informeerimisel, kuidas 
sõja ajal ohutult ja seaduspäraselt sotsiaalmee-
dias käituda. Ukraina riigiasutused ja kohalikud 
omavalitsused on andnud soovitusi meediatege-
vuse kohta sõja ajal, näiteks Ukraina kaitseminis-
teeriumi teabeagentuur Інформаційне агентство 
АрміяInform1 jagas selliseid juhiseid kodani-
kele, blogijatele ja meediale – koostas Ukraina 

1  Vt lähemalt https://armyinform.com.ua

Joonis 2.  
KUIDAS MITTE SAADA VAENLASE ABILISEKS?
Juhised kodanikele, blogijatele ja meediale:  
mida jagada ja mitte jagada

ÕHUHÄIRE AJAL
ÄRA
• avalda fotosid/videoid rakettidelt tabamuse 

saanud või tulistatud kohtadest, videoid 
lendavatest rakettidest, raketilöökide 
hetkedest, territooriumi kaardistamine;

• märgi selliste kohtade täpset aadressi ja 
koordinaate (see teave aitab okupantidel oma 
tegevust koordineerida);

• avalda videoid koos 
identifitseerimistunnustega: aadressid, majade 
numbrid, tuntud supermarketid, metroojaamad 
jne;

• avalda meie õhutõrjejõudude tööd (saab 
identifitseerida konkreetse plahvatuse järgi 
õhus, sarnaselt ilutulestikuga);

• lahku varjendist, et teha fotosid või videoid;
• pärast plahvatust tule plahvatuse koha 

lähedale ega jää lähedale, filmi ega pildista 
(see aitab vaenlasel paremini sihtida).

Pidage meeles!  
Õhutõrjevahendid on tõhusad, kui vaenlane ei 
tea, kust see võidakse käivitada. Kõik videod 
õhutõrjerakettidest paljastavad õhutõrjejõud.

https://armyinform.com.ua
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ajutiselt okupeeritud alade taasintegreerimise 
ministeerium. Siin on mõned näited juhistest (vt 
joonised 1–3).

3. Oma kodanike nutiseadmete abil luureinfo 
edastajateks väljakoolitamine kampaaniate ja 
vastavate äppide väljatöötamise kaudu
Ukraina võttis 2019. aastal juhtmõtte „riik nuti-
telefonis“ all kasutusele programmi „Digi-
taalne riik“, rakendades e-valitsemise vahen-
deid ja arvukaid elektroonilisi teenuseid koos 
selleks loodud Digitaalse Ülemineku Ministee-
riumiga. Digitaliseerimisreformi üks edukamaid 
projekte oli valitsustarkvara „DIIA“ („ДІЯ“, mis 
tähendab ukraina keeles „tegevus“ ja on lühen-
datud vorm „держава і я“, mis tähendab „riik ja 
mina“) käivitamine.

Sellele äpile lisati pärast 24. veebruari 
puhkenud Venemaa agressiooni mitu lisavõi-
malust, nagu näiteks vaenlaste vägedest teavi-
tamine või kaart, kus on näha vaenlase minee-
ritud ja Ukraina miinidest puhastatud alad. 
DIIA on ka koht, kus asuvad Ukraina kodanike 
passi, ID-kaardi, juhiloa, vaktsineerimistõendite 
(COVID) ja muude dokumentide võrgukoopiad, 
mida riik peab samaväärseks füüsilise dokumen-
diga. Viimane on oluline kõigile isikutele, kelle 
dokumendid on jäänud näiteks kortermajade 

rusude alla või kiirel põgenemisel lihtsalt maha 
jäetud.

Õppetund ka Eestile
Tõepoolest – Ukraina riik on Venemaa infosõja 
võtetega kokku puutunud juba pikka aega – mitte 
ainult alates selle aasta veebruarikuu saatus-
likust päevast, vaid juba 2014. aastast. Jah, ka 
Eestil ja paljudel teistel maailma (sh NATO) riikidel 
on samuti puuteid Venemaa infosõja väljunditega, 
aga aktiivses konfliktis toimuva kõrval kahva-
tuvad rahuaja kogemused. Seetõttu on oluline, et 
toetaksime Ukrainat ka infosõjas, aga ka õpiksime 
Ukraina kogemusest ennetamaks enamlevinud 
vigu. 

Tsiviilelanike ja sõjaväelaste informeeri-
mine sotsiaalmeedia kasutamise ohtudest sõja 
ajal enne reaalse agressiooni algust võib aidata 
vältida infrastruktuuri ja elutähtsa varustuse 
kahjustamist, tsiviilelanike vigastusi ja isegi 
surmajuhtumeid. Samal ajal on sõja algfaasi 
Retroville’i juhtum valus õppetund mitte ainult 
Ukrainale, aga ka Eestile ja esitab põhjendatud 
küsimusi sisejulgeoleku asutustele: kas ja kuidas 
oleks sarnane olukord välja näinud näiteks 
Tallinnas, kui raketilöök tabanuks rahvarohket 
Viru keskust, ent veelgi enam, kuidas selliseid 
ohte maandada? 

Joonis 3.  
KUIDAS MITTE SAADA VAENLASE ABILISEKS?
Juhised kodanikele, blogijatele ja meediale: 
mida jagada ja mitte jagada

PÄRAST ÕHUHÄIRET

• Dokumenteerige hoonete ja 
infrastruktuuri kahjustused lähifotodel, 
nii et ümbritsev on kaadrist väljas. Vältige 
tuntud objekte kaadris.

• Jagage selliseid fotosid 
sotsiaalvõrgustikes, saatke need 
maailma meediale, riigijuhtidele jne.

• Kui jagate fotot kahjustustest, ärge 
märkige objekti täpset nime (näiteks 
„lasteaed nr 222“ asemel „lasteaed“).

Ettevaatust! 
Videoid raketi- või raketilöökidest ei tohiks 
üldse avaldada. Eriti ohtlikud on need, kui 
neid avaldatakse kohe pärast rünnakut 
− nii parandate vaenlase sihtimist veebi 
vahendusel.



Projekti SVEPKOSVEPKO 
edukas finiš

P rojekti tegevused viidi läbi kooli ja 
tööandjate koostöös ajavahemikul 

05.04.2021–30.06.2022. Toimus 20 kooli-
tust, läbi viidi 13 seminari, kus osalesid 
akadeemia ja erinevate ametite praktikatega 
seotud osapooled, 2 finantskolledži õppe-
jõudu said võimaluse stažeerida tööandjate 
juures, finantskolledži õppetöösse kaasasime 8 
praktikut. 

Kovisioonimeetod ja uus veebikeskkond
Koostöös praktiseerisime kovisioonimeetodit, 
et mõista meetodi lahenduskeskse, süsteemse 
lähenemise väärtust probleemide lahendamisel 
ning kas ja kuidas meetodit rakendada tööalaselt, 

sh praktikaprotsessis. Tagasisidesemina-
ridel tõid osalejad välja, et on vaja üle vaadata 
praktika küsimustiku sisu ja vorm, leida digikesk-
kond sisulise tagasiside kogumiseks, kaaluda 
võimalust koolide ülese ühtse tagasisideküsi-
mustiku koostamiseks, keskenduda positiivse-
tele muutustele, mida ja mis eesmärgil tulevikku 
silmas pidades soovime muuta, esitada arendus-
ettepanekud faktidele toetudes selge, sisulise ja 
tähendusliku sõnumina. 

Projekti käigus loodi veebikeskkond https://
praktikad.ee uuel WordPressi platvormil. Veebi-
keskkonda on integreeritud veebipõhine e-baas-
kursus algajatele juhendajatele Moodle’i kesk-
konnas, et toetada sisejulgeoleku valdkonna 

Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi arendamist toetav Euroopa Sotsiaalfondi 
projekt „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate koostöökultuuri arendamine“ 
(SVEPKO) on jõudnud lõpule. Projekti eestvedaja MERLE TAMMELA võtab tehtu kokku.

Projekti SVEPKO lõpuseminar 2. juunil Maarjamäe lossis
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erialade ja teiste Eesti koolide praktikajuhenda-
jate professionaalset arengut ning praktikasüs-
teemide arendamist. 

Olulised ettepanekud
Projekti lõpuseminaril osalejad tõid välja, et 
oluline on praktikate osapoolte teadlikkuse 
tõstmine üldiste oskuste olulisusest, nende 
oskuste eesmärgipärane arendamine õppeka-
vades, sh tuleks siduda praktikate õpiväljundid 
üldiste oskuste arendamisega; koostöövõrgustiku 
hoidmine ja arendamine kolledžite vahel, tööand-
jatega, partnerkoolide ja asutustega, Narva õppe-
keskuse kui praktikajuhendajate professionaalset 
arengut toetava õppekeskuse (seminarid, õpitoad 
jne) arendamine; sügissemestril korraldada igas 
kolledžis praktikate teemal seminar koos tööand-
jate ja praktikantidega, et seada sihid edaspi-
diseks sisuliseks ja väärtustavaks koostööks; 
praktikate veebikeskkonna edasiarendamine ja 
tutvustamine, et seni tehtu ei jääks projektipõhi-
seks arenduseks.

Tulemused on juba näha
SVEPKO projekt on andnud väärtusliku sisendi 
Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi edasi-
arendamiseks koostöös tööandjatega, toetanud 
praktikasüsteemi süsteemset, terviklikku aren-
damist, sisulist ja väärtustavat koostööd 

praktikaasutustega. Arvestame erinevate 
osapoolte ootuste ja vajadustega, sõnastame 
reaalselt saavutatavad ja mõõdetavad praktika 
eesmärgid ja õpiväljundid, jagame teadlikkust 
praktikate erinevate osapoolte rollide või vastu-
tuse kohta koostööprotsessis enne praktikat, 
praktika ajal ja pärast praktikat, kogume tagasi-
sidet tähenduslikult. 

Praktika on võimalus tulevasel töökohal 
toimetulekuks vajalike üldiste oskuste aren-
damiseks, väärtuste ja hoiakute kujundami-
seks. Vahetu suhtlemine ametitega ja järjepidev 
juhendajate koolitamine on tõstnud praktikate 
kvaliteeti, nt vilistlaste ja tööandjate rahulolu 
viimase uuringu tulemuste põhjal on kõik prak-
tikatega seotud näitajad tõusutrendis. Tekkinud 
on sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate 
kogukond, sisuline koostöövõrgustik. 

Kokkuvõtteks
Et toime tulla ootamatute olukordadega, on 
vaja head (projekti)meeskonda – õigeid inimesi 
õigel ajal õiges kohas −, inimesi, kes teavad ja 
usuvad sellesse, mida nad teevad. Tänan kõiki, 
kes projekti ette valmistasid, projektitegevusi 
läbi viisid ja nendes osalesid! Soovin lennukaid 
mõtteid, inspiratsiooni ja edu praktikate aren-
damisel sisulises, tähenduslikus ja väärtustavas 
koostöös! 

Andrase täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursi Tallinna piirkondlikus voorus sai projekt SVEPKO 
kõrge tunnustuse – „Aasta õpitegu 2022“. 13. oktoobril toimus Tallinnas Jaan Poska majas tunnustuse 
pidulik üleandmine: vasakul Tallinna Haridusameti juhataja Kaarel Rundu, paremal täiendusõppe keskuse 
projektijuht Eelika Kähari. On rõõmustav, et projekti esitasid konkursile meie tööandjad!
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Osapoolte tagasiside
Baaskoolituste lektor Shvea Järvet: Praktika-
juhendajate arutelud olid sisulised, juhenda-
jate tagasiside põhjal aitavad baaskoolitused 
süsteemselt toetada nende arengut juhen-
dajana, mõtestada juhendaja rolli ja vastu-
tust, juhendajatele meeldis algajate juhenda-
jate tööriistakast, erinevad võimalused prak-
tikantide arengu ja toimetuleku toetamiseks, 
üldiste oskuste arendamiseks, nende väärtuste 
ja hoiakute kujundamiseks/mõjutamiseks.

Koolitaja Sigrid Aruväli: Eneseanalüüsioskus 
on oluline oskus, et oma kogemustest praktika 
käigus õppida. Projektis läbi viidud koolitused 
aitasid praktikate juhendajatel mõtestada, miks 
eneseanalüüs on vajalik, võimaldasid eneseana-
lüüsi koostamist praktiliselt harjutada (erinevad 
tehnikad, meetodid, mudelid), sh kuidas prakti-
kandi eneseanalüüsi koostamist toetada.

Koolitaja Merike Kim: Toimetulekus keeruliste 
inimestega on olulised enese ja teiste mõistmise 
ning seda toetavate suhtlemisoskuste teemad. 
Osalejad mõistsid koolituse tulemusena iseenda 
käitumist mõjutavate tegurite rolli juhenda-
mises ja on valmis keerulistes olukordades ise 
oma reaktsiooni teadlikult valima. Õppisin kooli-
tajana, et sõltumata valdkonnast on vaja mõista 
inimese toimimise põhimõtteid. Käitumisstiilid 
(DISC) on üks lihtne tööriist, mis aitab iseen-
dast ja teistest paremini aru saada. Ligi pooled 
(49%) koolitustest osavõtjad kogesid DISC-testi 
alusel oma töös frustratsiooni. See tähendab, et 
organisatsioonides on vaja rohkem tähelepanu 
pöörata turvalisuse loomisele (psühholoogiline 
turvalisus) töökeskkonnas, eriti kriisi aegadel.

Koolitaja Piia Berting: Vaimse tervise teemade 
käsitlemine on kindlasti vajalik selleks, et 
inimesed saaksid võtta aega ja pisut endasse 
vaadata, teha n-ö inventuuri oma igapäevastes 
tegevustes ja ka tunnetes. Küsida endalt, 
et mis tundega ma elan ja kas ma saan ise 
midagi ära teha, et mu elu oleks stabiilsem, 

rohkem tasakaalus ja produktiivsem. Kuidas 
enesehoidmise abil tõsta oma igapäevast 
efektiivsust nii, et ei põleks läbi, vaid hoopis 
naudiks oma tegevusi ja elu. See, kui kvali-
teetsed ja ladusad on meie igapäevased suhted 
meie kolleegidega, pere ja sõpradega, mängib 
suurt rolli selles, kuidas ennast iga päev 
tunneme.

Koolitustel osalejad: Koolitajad olid avatud 
ja professionaalsed, lõid seoseid teooria ja 
praktika vahel, tõid näiteid elust endast. Kooli-
tuste vältel analüüsisin ennast ning õpitud 
oskusi saab kasutada nii enda kui kolleegide 
mõistmiseks ja paremaks koostööks. Meeldis, et 
koos olid erinevate erialade praktikatega seotud 
inimesed. Jätkata sama pühendunult ja sära-
silmselt teadmiste jagamist aktiivse arutelu 
ja individuaalsete dialoogide vormis iseen-
daga. Selliseid koolitusi on vaja veel ja veel, et 
inimesed iseennast vajadusel aidata suudaksid 
keerulistes, pingelistes situatsioonides erine-
vatel eluperioodidel.

Tööandjate juures stažeerinud finantskol-
ledži õppejõud Helle Koitla ja Hannes Udde: 
Juhendajad olid kompetentsed ja praktikante 
suunavad, kuid samas võimaldasid iseseisvalt 
teemadega tegeleda. Stažeerimas võiks käia igal 
aastal nädal aega või iga kahe aasta tagant kaks 
nädalat – töökorraldus muutub pidevalt ning on 
oluline viia teooria ja praktika vastavusse. Õppe-
jõududena saime uusi teadmisi ja materjale 
(näidisdokumente), mida kasutada praktiliste 
ülesannete koostamiseks õppeprotsessis.

Praktikud: Praktikuid tuleb kaasata õppe-
töösse, sest nad rikastavad õppeprotsessi oma 
värskete praktiliste teadmistega reaalsetest 
tööalastest situatsioonidest, aitavad aru saada, 
kas õpitud teooria vastab ikka praktilisele tööle. 
Praktikud saavad arendada oma õppimise/
õpetamise oskusi, tudengite jaoks on oluline 
vahetu kontakt tulevaste kolleegidega. 
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Politsei- ja Piirivalveameti ning Sisekaitseakadeemia koostöö tulemusena võivad 
tulevikus aidata liiklusõnnetuse sündmuskohal andmeid koguda mehitamata 
õhusõidukid, kirjutab sisejulgeoleku instituudi teadur JAANIKA PUUSALU.

M ehitamata õhusõidukite1 ehk piloodi 
või meeskonnata õhusõidukite 

arv siseturvalisuse valdkonnas on järjest 
kasvamas ning huvi selle tehnoloogia raken-
damise vastu erinevates ülesannetes samuti 
üha suurenemas2. Politsei- ja Piirivalveamet 
(edaspidi PPA) ning Sisekaitseakadeemia on 
juba mitu aastat uurinud viisi, kuidas mehi-
tamata õhusõiduk aitaks kaasajastada üht 
täpsust ja aega nõudvat protsessi – võimal-
dada dokumenteerida liiklusõnnetuse sünd-
muskohta. Sündmuskohast analüüsikõlbliku 
mudeli loomise võimalikkust on uurimisgrupp 
tõestanud, töökindla meetodi väljatöötamine 
on aga alles algusjärgus. 

Mehitamata õhusõiduk kui seirevahend
Siseturvalisuse valdkonnas on peamise tähe-
lepanu all mehitamata tehnoloogiaga kaasnev 
seirevõimekuse mitmekesistumine. Distant-
silt juhtimine võimaldab lennumissiooni, mille 
määrab tehnoloogia, mitte inimvõimekus. Ka 

1  Mõistete erisuse täpsustamiseks: mehitamata õhusõi-
duki süsteemiks nimetatakse teenuse terviklahendust; 
mehitamata õhusõiduk ehk droon viitab seadmele, õhusõi-
dukile.
2  Eesti Vabariigi huvi siseturvalisuse valdkonnas antud 
tehnoloogia kasutusvõimalusi täiendavalt uurida ja raken-
dada näitab Sisekatiseakadeemias 2022. aastal kaugseire 
teadus- ja arenduskeskuse loomine.

annab mehitamata õhusõiduk juurdepääsu 
inimesele ohtlikesse või raskesti ligipääsetava-
tesse paikadesse. 

Maailma politsei- ja piirivalvetöös on mehi-
tamata õhusõidukite seirevõimekust kasutatud 
mitmeti: edastatav linnuperspektiiv aitab hallata 
liiklusvooge ja tuvastada liiklusseaduse rikku-
jaid, hoida rahvakogunemistel ning suurüri-
tustel avalikku korda, aga võimaldab jälitada ka 
ohtlikke kurjategijaid. Samuti kasutab PPA mehi-
tamata tehnoloogiat nii otsingu kui ka vaat-
luslendudeks: uut tehnoloogiat rakendatakse 
nii juba olemasoleva taktika täiendamiseks kui 

Mehitamata õhusõiduk 
liiklusõnnetuse 
sündmuskohal 
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Mõttepaber tutvustab üleilmseid mehitamata 
õhusõidukite rakendamispraktikaid ja kaasnevaid 
väljakutseid piirivalve ja -seire töös.
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ka hõlbustamiseks. Lisaks võimaldavad uued 
sensorsüsteemid täiustada töömeetodeid – 
näiteks lõhkeainete ja keskkonnareostust tekita-
vate ainete tuvastamisel. 

Siseturvalisuse kontekstis ei ole mehitamata 
õhusõidukite sensorite teisi võimekusi, näiteks 
kindla ala detailset kaardistamist, veel aga laial-
daselt rakendatud. See-eest Ameerika Ühend-
riikides, Austraalias ja ka mitmel pool Euroopas 
on sündmuskoha kaardistamine järjest levinum. 
Tehnoloogiat rakendatakse üldjoontes kahel 
viisil. Laialdasemalt on levinud senisele sünd-
muskoha fotode abil dokumenteerimisele täien-
dava mõõtme lisamine: mehitamata õhusõiduk 
võimaldab nii teha fotot linnuperspektiivilt 
kui ka luua sündmuskohast kolmemõõtmelise 
mudeli.3 Teisisõnu, uus tehnoloogia pakub täien-
davat visuaalset tõendamise materjali. Vähem 
on rakendatud kogutud andmete abil sündmus-
koha analüüsi fotogramm-meetria4 meetodil. 
See tähendab, et sündmuse analüüsiks vajalike 
suhete arvutamisel kasutatakse mehitamata 
õhusõidukiga kogutud andmeid. 

3  Sarnaselt rakendatakse sündmuskohtadest mudelite 
loomiseks üha enam ka laserskanneri tehnoloogiat.
4  Kogutud andmetest loodud foto abil objekti st sünd-
muskoha mõõtmine.

Tallinnas 11. oktoobril 2021 toimunud katsel mehitamata õhusõidukiga kogutud andmetest loodud 
2D-mudelil tehtud lineaarmõõtmised

Tallinnas 11. oktoobril 2021 toimunud katse skeem. 
Mõõtmised tegi ja skeemi koostas Heleni Puusemp
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Uudsete meetodite eesmärk
PPA ja Sisekaitseakadeemia 2019. aastal alanud 
koostöö eesmärk on analüüsida uudsete meeto-
dite Eesti õigusruumi ja protsessidesse kohanda-
mise sobilikkust. Jätkuv uurimistegevus hindab, 
kas ja kuidas on mehitamata õhusõidukite paku-
tavat ala kaardistusvõimalust võimalik raken-
dada liiklusõnnetuse sündmuskoha andmekorje 
ja -analüüsi kontekstis. Uuring hõlmab ka laser-
skannerit, et uurida sellegi tehnoloogia raken-
dusvõimalusi ja seda mehitamata õhusõidukiga 
võrrelda. 

Liiklusõnnetuse sündmuskohal uute tehno-
loogiate kasutusvõimaluste uurimise eesmärk 
ei ole mitte olemasolevat protsessi tehno-
loogia abil dubleerida, vaid pakkuda menet-
lusprotsessi olemusest lähtudes välja selline 
uudne lahendus, mis täiendaks politseiametnike 
seniseid võimalusi ja hõlbustaks tööd. Ka võiks 
kogutud andmed lisada liiklusõnnetuste eksper-
tiisiprotsessi uudset ja väärtuslikku infot.

Uurimistegevuse käigus loodetakse välja 
töötada meetod, mil sobivates lennutingi-
mustes poleks politseiametnikul liiklusõnne-
tuse sündmuskohal kas lineaarmõõtmisi üldse 

vaja teha või saaks mõõtmist vajavate punktide 
arvu vähemalt vähendada. Mehitamata õhusõi-
duki rakendamine annaks ametnikele võima-
luse sündmuskoht kiiremini vabastada, vähen-
dades nii teiseste õnnetuste ohtu sündmuskohal 
viibivatele ametnikele ja kaasliiklejatele. Pealegi 
tagaks tehnoloogia rakendamine sündmusko-
hast uue tervikliku pildi ning aitaks vältida doku-
menteerimisel inimlikke vigu. 

Katsete tulemused
Uurimustegevuse esimene etapp keskendus 
2020.–2021. aastal sündmuskoha lineaarmõõt-
miste tulemuste võrdlusele. Tulemusi võrreldi 
mehitamata õhusõiduki ja laserskanneriga 
kogutud andmemudelitel fotogramm-meetria 
meetodi rakendamise tulemustega. Eesmärk oli 
näidata, et andmete abil loodud sündmuskoha 
mudelil on võimalik sündmuskohal toimuvat line-
aarmõõtmist arvutiprogrammi abil dubleerida 
ning saada sarnased mõõtmistulemused. 

Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekomp-
leksis ja Väike-Maarja päästekolledži harjutus-
väljakul läbi viidud neljal katsel sooritati kokku 
viis andmekorjet. 

Tallinnas 11. oktoobril 2021 toimunud katsel laserskanneriga kogutud andmetest loodud 3D-mudelil 
tehtud lineaarmõõtmised
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Esimeste katsete andmemudeleid analüü-
sides ning lineaarmõõtmisi tehes ilmnesid nii 
andmekogumise meetodi kui ka lineaarmõõtmiste 
puudused. Näiteks on uurimisgrupi kasutuses 
oleva laserskanneriga andmete kogumine üpris 
ajakulukas ning ilmastik võib andmekorje käigus 
sündmuskohta muuta ja kogutud andmetest kvali-
teetset tervikpilti luua ei õnnestu. Samuti võib ere 
päikesepaiste tingida madala kvaliteediga andme-
mudeli, sest peegeldavate pindade skaneerimine 
või pildistamine võib jätta andmemudeli aukli-
kuks. Lisaks kõigele pole andmemudelil lihtne ilma 
täiendavate markeriteta korrata politseiametniku 
sündmuskohal tehtud lineaarmõõtmisi. Uurimis-
grupp töötas ilmnenud puuduste lahendamiseks 
välja täiendava sündmuskoha markeerimise ning 
matistas läikivad pinnad. 

Täiendatud andmekogumise meetodist tule-
nevalt täitis mõõtmistulemuste kõrvutamine 
seatud eesmärgi: keskmine mõõtude erinevus 
jäi vahemikku 2–5% ehk oli mõne sentimeetri 
suurune. Ainus märkimisväärne erinevus tekkis 
inimeksimuse tagajärjel: andmemudelil sündmus-
kohta hinnates ilmnes, et skeemile kantud mõõt 
on vigane ning avariiline auto paiknes katsel tee 
servas siiski 1,5 m, mitte 0,5 m kaugusel. 

Tulemuste võrdlus näitas mehitamata 
õhusõiduki põhimõttelist sobivust andmekor-
jeks. Samas ei andud uurimisprotsess töökindlat 
kasutusmeetodit, mis määraks õhusõidu-
kiga andmekorje viisi ja tingimused. Kõik katsed 

toimusid kuivades suvis-sügisestes ilmastiku-
oludes ning väheste ehitistega või puudega 
ümbritsemata alal. Täiendavat uurimist vajab, 
millal ja kuidas on sobiv andmeid korjata näiteks 
talvistes tingimustes. Ka ei välistanud uurimis-
grupi tulemused teiste tehnoloogiate, k.a laser-
skanneri kasutusvõimalust, kuid tehnoloogia 
pidev areng nõuab adekvaatse võrdluse tagami-
seks võrdväärsete seadmete kasutust.

Kokkuvõtteks
Uuringu esimeses etapis kinnitati andmemude-
litel ja sündmuskohal tehtud lineaarmõõtmiste 
tulemuste sarnasus. Antud tulemustest lähtudes 
algas 2022. aasta suvel PPA juhitava projekti 
raames uuringu teine etapp5. Hetkel käimas olev 
uurimisetapp keskendub töökindla ja Eesti õigus-
ruumi kohanduva andmekorje meetodi arenda-
misele. Uurimisrühma ülesanne on nüüd välja 
selgitada mehitamata õhusõiduki, fotokaamera 
ja laserskanneri kasutusvõimalused andmekor-
jeks erinevates keskkonnatingimustes ning välja 
töötada töökindel meetod ja optimaalsed kasu-
tustingimused.6 Kui see õnnestub, võib loodeta-
vasti tulevikus näha politseiametnikke liiklusõn-
netuse sündmuskoha kaardistamiseks ka line-
aarmõõtmistele lisaks mehitamata õhusõidukeid 
kasutamas. 
5  Projekt on rahastatud meetmest „Riiklik baasraha 
teadus-arendus- ja innovatsiooniprojektideks“.
6  Nii on lähiajal akadeemia territooriumil mehitamata 
õhusõidukeid ka rohkem näha.

Väike-Maarja päästekolledži harjutusväljakul 2. novembril 2020 toimunud mehitamata õhusõiduki 
3D-vaade
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Ajakirjanduse uus 
käibemaksumäär
Tarbijatena peaksime olema tunnetanud käibemaksumäära alanemist nii ajakirja 
kui ka ajalehe ostul ning selle tellimisel postkasti. Kuid sageli juhtub nii, et 
käibemaksumäära alandamine ei too lõpptarbijale kaasa muutust, ja nii mõnigi  
kord võib sellega hoopiski kaasneda hinnatõus, kirjutab finantskolledži lektor  
MARET GÜLDENKOH. Foto: Shutterstock

K äibemaks on lisandväärtuse maks, mis 
liigitub kaudseteks maksudeks. Eesti 

Keele Instituudi (2022) kohaselt on lisandväär-
tuse maks see, mis tootmisprotsessi tulemusena 
suurendab lõpptoodangu väärtust. Maakeeli: 
tarbijatena ostame toote või teenuse, mille ostu-
hinnas juba sisaldub käibemaks. Käibemaksu 
eesmärk on mõjutada tarbimist ehk käibemaksu 
kogutakse selleks, et meie kõikide tarbimis-
hoiakuid muuta ja suunata tooteid või teenuseid 
kasutama või mitte.

Kvaliteetajakirjandus olgu kättesaadav
Eestis kehtib tavakaupadele ja teenustele 20% 
käibemaksumäär, alandatud käibemaksumäär on 
9% (näiteks majutus, raamatud, õppekirjandus). 
Sotsiaalset laadi teenused (näiteks postiteenus, 
kindlustusteenus) ja kaubad (näiteks hambapro-
teesid) on maksuvabad.

Alates 1. augustist 2022 on nii elektrooni-
liselt kui ka paberkandjal ilmuvatele kvaliteet-
ajakirjandusväljaannetele kehtestatud 5% 
käibemaksumäär. Ehk siis käibemaksumäära 
alandati 4% võrra, mis peaks tooma kaasa 
ajakirjandusväljaannete müügihinna alane-
mise ning muutma ajakirjanduse kõigile 
kättesaadavaks. 

Käibemaksumäära alandamise eesmärk oli 
toetada liberaalse demokraatia vastu suunatud 
Venemaa infosõjas ja inforünnakute keskkonnas 
sõltumatu ja professionaalse kvaliteetajakirjan-
duse kättesaadavust. Kvaliteetajakirjanduseks 
loetakse käibemaksuseaduse (2003) kohaselt 
selliseid ajakirjandusväljaandeid, mille sisu on 
kvaliteetne, st reklaami ja erakuulutuste maht 
on väike. Erootilise või pornograafilise sisuga ja 
video- või muusikat sisaldavate ajakirjandusväl-
jaannete käibemaksumäära ei alandatud, neile 
jäi kehtima 9% käibemaksumäär.

Mängus on ka muud tegurid
Käibemaksumäära alandust peaksime tarbija-
tena juba tundma ning eelduseks võiks olla see, 
et ajakirjandusväljaanded on odavnenud. Tava-
tarbijatele käibemaksumäära alandus rahalist 
kokkuhoidu ei ole toonud, vähemalt mitte üksik-
numbrit ostes. Näiteks kui 2022. aasta 5. mai 
(laupäev) Õhtulehte müüdi hinnaga 1,99 eurot, 
siis 17. septembri lehel (laupäev) oli hinnaks juba 
2,19 eurot. Ajakirja Kroonika hind 15. juulil ja 16. 
septembril on jäänud muutumatuks (2,39 eurot). 
Olemasolevast võiks järeldada, et näitena toodud 
väljaanded ei kvalifitseeru kvaliteetajakirjandu-
seks. Kuid ehk mängib siin olulisemat rolli see, 
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VAATA LISAKS
Käibemaksuseaduse 
muutmise seaduse  
eelnõu seletuskiri 

et käibemaksumäära alanduse tunnetamise on 
tarbijalt ära võtnud tootmisega seotud kulude 
kasv või siis kojukande teenuse kallinemine. 
Samas võib olla hoopiski tegemist sellega, et 
soodustada koju tellimise teenust, ja sellisel juhul 
tunnetaks tarbija ehk tehtud soodustust või siis 
järjepideva tellijana ei tunnetaks hinnatõusu, vaid 
kuutellimus oleks muutumatu. 

Pall on meediaettevõtete väravas
Lugedes käibemaksuseaduse muutmise seaduse 
(2022) seletuskirja, selgub, et käibemaksumäära 
alandus ei olegi mõeldud tarbija ootusi rahul-
dama. Majandusliku mõju analüüsist nähtub, et 

pigem on käibemaksumäära alandamise mõju 
positiivne ligi sajale meediaettevõtjale, sest see 
soodustab ajakirjandusväljaannete väljaandmist, 
avaldamist, parandab kvaliteeti ja kättesaada-
vust lugejatele. Maksu- ja Tolliameti hinnangul 
vähendab käibemaksumäära alandamine käibe-
maksu laekumist 2022. aastal ligi 1,7 miljoni euro 
võrra ja 2023. aastal ligi 4 miljoni euro võrra 
eeldusel, et ajakirjandusväljaannete tellimuste 
arv ei muutu. 

Tarbijatena saame hinnata tehtud muudatusi 
pigem järgmisel aastal, kui oleme veendunud, 
kas meediaettevõtjad on ajakirjandusväljaan-
nete kvaliteeti muutnud. 
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Algas Tervisliku Ülikooli-
linnaku programmi teine 
hindamisaasta
Mais saime Sisekaitseakadeemiale FISU-lt Healthy Campus programmi esimese 
aasta kriteeriumite täitmise eest plaatinataseme sertifikaadi. Muidugi oli meil  
koos õppeprorektor Ingrid Vetkaga Brüsselis uhke seda autasu vastu võtta,  
kirjutab EPP JALAKAS.
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Programm areneb edasi
Sügiseks on plaatinatasemeni jõudnud kõrg-
koole 18, kuldtase on käes kaheksal, sealhulgas 
ka programmiga hiljem liitunud, aga meile juba 
väga tublilt järgnenud Tartu Tervishoiukõrgkoolil. 
Sertifitseeritud, pronks- või hõbetasemel on veel 
paarkümmend ülikooli.

Kokku on programmis osalemas üle 100 
õppeasutuse kogu maailmast. Programmi direk-
tori Fernando Parentega vesteldes uurisin, miks 
nii vähe. Vastuseks sain, et laienemisega ei 
kiirustata, sest liitunud koolide peal testitakse, 
kuidas programm ja selle arendused toimivad, 
ning juba on tulnud ka ettepanekuid kritee-
riumite korrigeerimiseks ning täiendamiseks. 
Parente külastas mais ka Sisekaitseakadeemiat, 
kui korraldasime siin Eesti Akadeemilise Spor-
diliidu 30. aastapäeva ja Tervisliku Ülikoolilin-
naku konverentsi. Ta tunnustas meie püüdlusi 
akadeemia kogukonna füüsilise ja vaimse tervise 
eest hoolitsemisel ja soovis edu teise aasta 
parendustegevusteks.

Suvel osalesime ühisel veebinaril, kus 
tutvustasime koos Johannesburgi Ülikooli ja 
Kings College’i esindajatega tegevust Tervisliku 
Ülikoolilinnaku programmis. 

Sügisel on plaanis taas juhtgrupi kogune-
mine ja järjekordne arutelu, kuidas programmi 
tegevused meie arengukavaga haakuvad või 
mida juba nagunii akadeemias kavas olevast 
ja tehtust saame ära kasutada kriteeriumite 
täitmise heaks. 

Eeskujud nakatavad
Kuna Tervisliku Ülikoolilinnaku programm on 
mõeldud akadeemia kogukonna kõigile liikmetele, 
saavad oma algatustega välja tulla nii kadetid, 
töötajad kui vilistlased. Üks suurem ühine ette-
võtmine on juba sügisese spordipäeva näol ka 
toimunud. Pirita terviseradadel käis meid sel 
aastal üle 180, lisaks oli võimalus end proovile 
panna mitmel võistlusel, kohtuda olümpiavõitja 
Erki Noolega, osaleda treeningutes ja töötubades.

Tee tervislikkuse suunal ei pea olema 
muidugi kampaaniate jada, aga ärge pange 
pahaks, kui neisse osalema kutsun, sest vahel 
võib mingi ekstra liikumise, toitumise või muu 
järjepideva tegevuse katsetamise või mõnest 
tegevusest loobumise kaudu teha enda jaoks 
huvitavaid avastusi ja kampaania korras alusta-
tuga ka hiljem jätkata. 

Nagu Erki Nool kohtumisel mainis, siis keha 
harjub ja iga tegevus ei peagi alguses meeldima või 
liiga lihtne olema. Järjepidevus viib sihile ning kõige 
raskem on teekonna esimene osa, näiteks diivanilt 
püsti tõusmine. Motivatsiooni hoidmiseks võib aga 
kasutada kaaslaste tuge – püüda midagi ühiselt 
saavutada. Või järgida eeskujusid: mitte süüa 
magusat, nagu Robin, karastada ennast vaatamata 
külmade ilmade saabumisele iga päev suplusega 
Pirita jões, nagu Mirjam, või tulla aastaringselt 
jalgrattaga tööle, nagu Marju. Kui selliseid eesku-
jusid jätkub ja lisandub, küllap saame siis ühiselt 
ka Tervisliku Ülikoolilinnaku programmi teise aasta 
kriteeriumite täitmisega hakkama. 
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Akadeemia spordijuht Epp Jalakas ja õppeprorektor Ingrid Vetka mais Brüsselis Chateau de la Solitude’i 
ees, FISU vastuvõtult saadud Tervisliku Ülikoolilinnaku programmi parimate praktikate raamatutega, kus 
on kirjeldatud ka Sisekaitseakadeemia edukaid tegevusi selles programmis
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(Üliõpilas)spordist 
Airi Avameri  
pilgu läbi
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SELLi mängudelt said kuldmedali. Nendel Riias 
peetud rahvusvahelistel üliõpilasvõistlustel 
oli tunda, et oled staar. Sult küsiti juba enne 
poolfinaali toimumist, milline finaali kellaaeg 
sulle sobib.
Balti lauatennisiste tean päris hästi ja ka mind 
tuntakse seal. See, et mu finaali jõudmist usuti, oli 
muidugi tore, aga tegelikult käib igas kohtumises 
omaette võitlus, ette ei saa väga palju ennustada. 
Aga muidugi olin rõõmus, kui kulla võitsin. Üliõpi-
lasvõistlustel olen varemgi osalenud, ka univer-
siaadil, aga siis Tartu Ülikooli üliõpilasena. Kuna 
Sisekaitseakadeemia kutseõppurina sain spordi-
stipendiumi, oli seekord võimalus ka rahvusvahe-
listel võistlustel akadeemiat esindada.

Su elu on päris palju lauatennise ümber 
keerelnud. Kuidas see kõik alguse sai ja mis on 
olnud senise karjääri kõige meeldejäävamad 
hetked?
Koolist kutsuti trennidesse. Paljud käisid 
natuke aega proovimas, aga mina jäin. Nende 
aastate jooksul olen läbi elanud nii erine-
vaid ägedaid hetki kui ka loonud palju 
uusi tutvusi. Kõige rohkem on jäänud 
nende aastate jooksul meelde just 
erinevad riigid ja võistlused, kus 

Eesti riiki lauatennise võistlustel esindanud olen. 
Samuti inimesed, kellega aastaid tagasi tutvusin 
ja olen siiani kontaktis. Meelde on jäänud ka kõik 
kauaoodatud võidud ja saavutused. Spordis läbi 
elatud tõusude ja mõõnade kaudu olen õppinud 
elu põhitõdesid ja olen tänulik nii 
spordialale, inimestele minu 
ümber kui ka võimalusele 
olla Eesti koondis-
lane ja esindada 
riiki rahvus-
vahelistel 
võist-
lustel.

Sel aastal sai Balti lauatennise meister Airi Avameri Sisekaitseakadeemiast 
politseiametniku kutsehariduse ning Tartu Ülikoolist õigusteaduse 
bakalaureusediplomi. Sügisest jätkab ta õpinguid Tallinna Ülikooli magistriõppes. 
Töö Jõhvi politseijaoskonna avariipolitseinikuna on vahel päris pingeline ning on 
olnud aegu, mil töö tõttu on tulnud loobuda ka rahvusvahelistest võistlustest. 
Sisekaitseakadeemia spordijuht EPP JALAKAS uuris, kuidas Airi nende paljude 
kohustustega toime tuleb. Foto: Hendrik Osula
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Kuidas oled tajunud kõrgkoolide soodustusi või 
takistusi sportimisele?
Muidugi võiksid kõrgkoolid kõrgel tasemel spor-
timist toetada, aga mul oli Tartus enda erialal küll 
vahepeal raske – mõnd õppejõudu ei huvitanud, 
kas pead olema laagris või võistlustel, distant-
silt arvestusi või eksameid mõnes õppeaines eriti 
teha ei saanud, ehk on see tasapisi muutumas. 
Suure tõuke digitaliseerumisele on andnud 
pandeemia.

TalTechi suhtumine ja spordiklubi ise tundub 
väga kõrgel tasemel olevat, lauatennises on seal 
head tingimused treenimiseks ning klubi üritab 
alati igakülgselt toetada. Õppimiskogemus mul 
seal aga puudub.

Sisekaitseakadeemiat saab ka spordi-
stipendiumitega toetamise eest kiita. 

Samuti paistab infovahetusest, et 
sportimist hinnatakse ja üliõpilas-

võistlustel osaletakse aktiivselt. 
Loomulikult ei saa seda jällegi 
teha õppimise arvelt, seega, 

kes tahab mõlemas hea olla, 
peab ise rohkem pingutama, 
et enda kalendrit pikalt ette 
planeerida, ja puudumiste 

korral üksikuid asju ka ette või 
järele tegema.

Väga palju takistusi on 
võimalik hea planeerimisega 
ületada. Veel keskkoolis harju-

tasin endale sisse plaanide 
ja ülesannete päevikusse 
kirja panemise. Tänu sellele 

muutusid ka päevad/nädalad/
kuud palju produktiivsemaks. 
Päeviku meetodit kasutan ka 
tänapäeval.

Kuidas õppimist ja tööd ühendada?
Kuna asusin tööle politseisse, oli ka loogiline 
selles valdkonnas haridus omandada ja Sise-
kaitseakadeemias käies sain kasutada õppe-
puhkuseid, mistõttu oli lihtne õpinguid ja tööd 
omavahel siduda. Mul oli tänu varasemale õppi-
miskogemusele üpris lihtne, aga nägin, et paljud 
kursusekaaslased pidid küll mõnes aines kõvasti 
pingutama, eriti need, kel õppimisse oli paus 
tulnud. Samas praktiliste ainete puhul tuleb ka 
töökogemus kasuks. Tagantjärele mõeldes olid 
kõige keerukamad just praktilised ained, kuna 
need olid enamiku jaoks midagi sellist, millega 
pole varem väga kokku puutunud.

Palju oli ka logistikaküsimusi Virumaalt 
Tallinnasse/Pärnumaale ja tagasi jõudmisega, 
aga kõiki asju saab vajaduse põhiselt lahendada.

Ja kuidas sujub töö ja sportimise ühenda-
mine? Lauatennisega sa ju niipea lõpetada ei 
kavatse?
Planeerin puhkuseid vastavalt treeninglaag-
ritele ja võistlustele. Tõepoolest on juhtunud 
ka nii, et töölt ei ole mingil perioodil lihtsalt 
võimalik ära tulla ja võistlused jäävadki vahele. 
Sellega ma aga teenistusse asudes ka arves-
tasin. Enamasti ikka on õnnestunud kõik võist-
lused tööga klapitada.

Mis motiveerib?
Kõige rohkem motiveerivad kauaoodatud võidud 
ja saavutused. Iga positiivne tulemus, saavu-
tatud eesmärk, võidetud medal näitab, et 
teekond on õige ja tuleb seda kurssi hoida. Ma 
olen alati meeles pidanud, et nii sport kui ka 
elu on tõusude ja mõõnade kõver ning vihmale 
järgneb päike. Rasketel hetkedel on mulle moti-
vatsiooniks olnud sõbrad, lähedased, klubi- ja 
meeskonnaliikmed, kes on nii enda tegude kui 
ka sõnadega suutnud minus motivatsiooni säili-
tada. Lisaks sportlase enda panusele peitub 
teekond suure eesmärgini meeskonnatöös, kus 
iga lüli mängib olulist rolli. Ehk lisaks muule 
motiveerib ka teiste meeskonnaosaliste – tree-
nerite, treeningkaaslaste, sponsorite, koolide, 

tööandjate, füsioterapeutide ja teiste – usk  
ning igakülgne panus minusse kui sportla-
sesse. 
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30. septembril andis Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse lipuväljakul 
ametivande 130 uut politsei- ja piirivalvekadetti. Vanne anti pidulikult 
riigilipu juures, lubades olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda 
kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada neile antud võimu õiglaselt ja 
erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi. Ametivande 
võttis vastu Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Kohal viibis ka vabariigi president Alar Karis, kes kohtus enne ametlikku osa 
kadettidega vabamas õhkkonnas. Kadette tervitasid veel Sisekaitseakadeemia 
rektor Marek Link, kaplan Mikk Leedjärv ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor 
Kalvi Almosen.
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S isekaitseakadeemia on juba kümme 
aastat võõrustanud rahvusvahe-

lise mooduli raames välistudengeid. Moodul 
koosneb võõrkeeles õpetatavatest ainetest, 
mis loovad võimaluse ülemaailmseks üliõpi-
lasvahetuseks ning rahvusvahelise õpikesk-
konna tekkeks. Sisekaitseakadeemiasse õppima 
tulevate üliõpilaste hulk on tunduvalt suure-
nenud tänu Euroopa Liidu ametite rahvusvahe-
listele ühisõppekavadele. Välisüliõpilased vali-
takse vestluste käigus, mida korraldab eraldi 
Sisekaitseakadeemia komisjon. Rahvusvahelise 
õpiruumi loomine arendab kadettide võõrkeelte 
oskust ning annab esmase kogemuse rahvusva-
helises keskkonnas töötamisest neile akadeemia 
kadettidele, kes ise õpirändes ei osale. 

Kasulik tutvumisnädal
Välistudengid saabusid akadeemiasse augusti 
lõpus ning osalesid esmakursuslaste tutvumis-
päevadel, olid kaasatud väga mitmetesse sünd-
mustesse ja koosviibimistesse terve nädala 
vältel.

Tutvumispäevad toetasid esmakursus-
laste ning välistudengite sujuvat sisseelamist 
meie õpikeskkonda. Neile tutvustati akadeemia 
toimimist ja hoonet, saadi üksteisega tuttavaks, 
näidati Eesti elu-olu – kõike, mida oli tarvis enne 
semestri algust teada. Esimest korda osalesid 
välistudengid ka õppeaasta alguse rivistusel, 
tundes au ja uhkust olles esimesel koolipäeval 

osa Sisekaitseakadeemia õppurite perest ning 
sammudes nendega ühes rivis. Tutvumispäe-
vade kulminatsioon oli Riigikogu külastus, et 
näha seda, kuidas Eesti riik tegelikult toimib. 

Eelmise aasta välistudengite tagasisidest 
tuli välja, et kõige madalama hinde sai omava-
heline lõimumine. Sellel aastal oli kõik teisiti: 
lõimuti juba enne semestri algust ning see andis 
kõigile suurepärase ettevalmistuse, et järgmised 
viis kuud teiste õppuritega koos tegutseda.

Erinevad kursused ja usinad abilised
Välistudengid osalevad õppetöös alates 2. 
septembrist. Kursustest osutusid nende jaoks 
populaarsemateks „Drooniga info kogumine ja 
selle analüüs“, „Enesekaitse vanglas“ ning „Sise-
riiklik ja rahvusvaheline kriisireguleerimine“. 
Kursuse „Sissejuhatus sisejulgeoleku valdkonda“ 
raames külastatakse mitut organisatsiooni, nagu 
näiteks Tartu ja Tallinna vanglat, Narva piiripunkti 
ja Riigikogu. Eesmärk on tutvustada sisejulge-
oleku valdkonna asutuste tööd ning tuua välja 
sarnasusi ja erinevusi välistudengite koduriikide 
asutuste vahel.

Välistudengitele on suureks toeks tuutorid 
– akadeemia õppurid, kes on ise soovinud abiks 
olla. Rõõmu valmistab esmakursuslaste huvi 
tuutorluse vastu. See annab lootust, et tuutor-
luse areng akadeemias on tõusuteel. Tuuto-
rite abiga on erasmuslaste lõimumine olnud 
väga hea, osaletakse akadeemia üritustel, eriti 

Välistudengid 
Sisekaitseakadeemias
Akadeemial on 2022/23. õppeaastal rõõm tervitada 20 välistudengit, kes on 
tulnud meile õppima väga erinevatest ülikoolidest: Hollandi politseiakadeemiast, 
Ungari avaliku teenistuse ülikoolist, Kieli ülikoolist (Saksamaalt), Žilina 
ülikoolist (Slovakkiast), Alexandru Ioan Cuza politseiakadeemiast (Rumeeniast), 
siseministeeriumi akadeemiast (Bulgaariast). Välistudengite tegemisi tutvustab 
välissuhete koordinaator ELENY AALDE.
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ERASMUS+ on Euroopa elukestva 
õppe programmi (Lifelong Learning 
Programme) kõrghariduse allprogramm, 
mis toetab kõrgkoolide vahelist koostööd 
üliõpilaste ja õppejõudude vahetuse 
organiseerimisel, Euroopa ainepunktisüsteemi 
rakendamisel, õppekavade arendamisel, 
intensiivprogrammide korraldamisel 
ning üleeuroopalistes temaatilistes 
koostöövõrkudes osalemisel. Erasmus-
programmi eesmärk on parandada 
kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle 
Euroopa mõõdet õpetada kõrgkoolide 
ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, 
arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, 
suurendada kõrgharidusega seotud vaba 
liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja 
kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust 
kogu Euroopa Liidus. 

Sisekaitseakadeemia üliõpilasi toetab 
Erasmus programmi õpiränne, mille 
eesmärk on õppimine või praktika mõnes 
Euroopa kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või 
praktikakeskuses. Õpingud võivad ERASMUS+ 
programmi raames kesta 3–12 kuud ning 
uute võimalustega põimitud õpirännetega 
5–30 päeva, millest osa on ka virtuaalne. 
Valikuvõimalusi on igale maitsele. 

Välismaale õppima või praktikale minek 
on oluline otsus ning nõuab üliõpilaselt 
iseseisvust ja initsiatiivi, kuid see on parim 
võimalus õppida tundma iseennast, elada 
uues keskkonnas ning õppida parimatest 
kogemustest. Oma soovist minna välismaale 
õppima või praktikale kirjutage meiliaadressile 
erasmus@sisekaitse.ee ning juba mõne aja 
pärast on võimalus kinni püütud! 

Kõik, kes näevad võimalusi välistudengite 
kaasamiseks Sisekaitseakadeemia 
arendustegevustesse või igapäevaellu, andke 
endast teada! Strateegiaosakond ootab teie 
ettepanekuid.

Välistudengitele oli õppeaasta alguse 
rivistusel osalemine suur au
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spordiga seotud tegevustes. Tuutorid aitavad 
välistudengitel paremini akadeemia ja Eesti 
eluga kohaneda, tutvustavad siinset kultuuri ja 
vajadusel toetavad, juhendavad ning nõustavad 
erasmuslasi õpinguid puudutavates ja õpingute-
välistes küsimustes. 

Erasmuslaste esmamuljed
Andrei Moise, Rumeenia Alexandru Ioan Cuza 
politseiakadeemia: See on modernne ülikool 
esmaklassiliste võimalustega. Töötajad on väga 
professionaalsed oma valdkonna spetsialistid ja 
alati keskendutakse õpilaste vajadustele. Olen 
siin veedetava aja suhtes optimistlik, kuna see on 
suurepärane võimalus täiendada enda tööalaseid 
oskusi ja ka isiklikke võimeid.

Rafael Florin, Rumeenia Alexandru Ioan Cuza 
politseiakadeemia: Alguses, kui uut hoonet külas-
tasin, avaldasid mulle muljet selle tipptasemel 
funktsioonid. See on täis tehnikat, alates klassi-
ruumidest kuni avara ja hästi varustatud spordi-
saalini. Ka näeb hoone nii futuristlik välja. Simu-
laatorite idee on suur samm õpilastele sobiva 

õppekeskkonna loomise suunas. Õppeained 
on väga huvitavad ja kasulikud. Akadeemia on 
ideaalne koht spordihuvilistele, sest siin toimub 
palju spordiüritusi.

Bendegúz Bánszki, Ungari avaliku teenistuse 
ülikool: Akadeemia on väga tervitatav koht. 
Juhendajad ja õppejõud olid kohe meie saabudes 
väga abivalmid. Sisseelamisnädal oli suurepä-
rane võimalus tutvuda nii akadeemia ja esimese 
kursuse tudengitega kui ka kõigi erasmuslas-
tega. Eesti on väga külm, kuid ilus maa täis imelisi 
inimesi. Siiatulek tundub juba parima otsusena, 
mis ma kõrgkoolis õppimise jooksul teinud olen.

Goryana Stoeva, Bulgaaria siseministeeriumi 
akadeemia: Mul oli rõõm olla osa esimesest 
Erasmuse grupist, kes marssis koos teistega 
avatseremoonial. Kõik, mida me sisseelamisnä-
dalal ja siiani teinud oleme, on olnud suurepärane 
algus: proovile panev, kuid ka silmi avav. Tänan 
kõiki akadeemia liikmeid, kes panid meid algusest 
peale tundma teretulnud ja rahulikuna ning selgi-
tasid meile kõike, mida me vajame. 

Välistudengid pärast rivistust 1. septembril 2022



K ohe algusest peale tundsime, et keegi 
on veel puudu. Seetõttu kuulutasime 

septembris välja Sisejulgeoleku Instituudi liikme 
valimise üliõpilasesindusse ning alates 19. 
septembrist on meid kokku 12. 

Meie ühine eesmärk on sel aastal võidelda 
koroonaviiruse mõjudest tekkinud kolledžite 
lahknevusega. Püüame ettevõtmiste ja suure-
mate tähtpäevadega tuua koolipere taas kokku 
ning tõsta õppurite ühtekuuluvustunnet. 

Kooliaasta justkui alles algas, kuid 
üliõpilasesindusel on juba selja taga mitu 
projekti, näiteks suvemängud, tutvumisnädal, 
tutvumispidu, spordipäev ja õpetajate päev. 
Tulevates projektides on nii vanu tuttavaid kui 
ka uhiuusi üllatusi, sh akadeemia bändi loomine 
ning enam pole kaugel ka jõulupidu!

Üliõpilasesinduse liikmed tutvustavad 
üksteist järgmiselt. 

Möödunud kevadel asus ametisse Sisekaitseakadeemia uus, 11-liikmeline 
üliõpilasesinduse koosseis (kaks iga kolledži parimat esindajat ning kolm juhatuse 
liiget). Kui kevad ja koolituhin olid möödunud, pidasime juuli alguses koos vana 
üliõpilasesindusega maha tulised spordivõistluste lahingud Käärikul Ylispordi 
suvemängudel ning pärast augusti alguses toimunud ühisüritust jäi teatepulk 
lõplikult meie kätte. Tekst: üliõpilasesindus

Uus üliõpilas-
esindus

KADETID 37
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Finantskolledž, 
toll ja maksundus
Carmen on hea moti-
veerija ja nõuandja 
ning ta suudab pinge-
listes olukordades 
jääda rahulikuks. Ta 
on iseloomult selts-
kondlik, sõbralik ning 
arvestab alati kõigiga. 

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Seltskonnahing, kes 
hoiab alati spordi moti-
vatsiooni laes. Ta on 
iseloomult positiivne 
ja jutukas ning tal on 
väga lai silmaring. Kui 
asi on tõsine, tuleb 
temast välja tõeline 
kaitseväelase hing.

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Kätriin on energiline, 
särav ja suurepärane 
ettevõtmiste organi-
seerija, sest temalt 
tulevad kõige innovaa-
tilisemad ideed. Ta on 
iseloomult konkreetne 
ning alati valmis teisi 
aitama. 

Finantskolledž, 
toll ja maksundus
Tarvi on kohusetundlik, 
püüdlik ja alati rõõm-
sameelne. Ta julgeb 
võtta vastutust ning 
kaasab alati ka teisi. 
Tarvi on esinduse 
IT-tehnik ning teeb 
alati rohkem, kui 
temalt oodatakse. 

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Karmel on uskuma-
tult sihikindel ja kiire: 
tema käes saavad 
kõik asjad minutitega 
valmis. Ta on esinduse 
liikmena väga aktiivne, 
abivalmis ja teeb asju 
südamega. 

Finantskolledž, 
toll ja maksundus
Artur on väärtuslik 
liige, sest tal on head 
kontaktid ka väljas-
pool kooli. Ta on suure 
kogemustepagasiga 
spordihuviline. Võrk-
pallis on ta juhen-
dajana motiveeriv ja 
mängijana võitmatu. 

CARMEN TIINAS
esimees

MIHKEL JÜRGENSON
aseesimees spordi ja 
kultuuri valdkonnas

KÄTRIIN SAARMA
tavaliige

TARVI LANGUS
aseesimees turunduse ja kommunikat-
siooni valdkonnas

KARMEL MÄGI
tavaliige

ARTUR PÄRTEL
tavaliige
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Finantskolledž, 
toll ja maksundus
Irmeli on avatud 
suhtleja, tegus, 
sõbralik, hea huumo-
rimeelega, positiivse 
ellusuhtumisega ja 
lõbus. Ta on koos-
tööaldis ning iga kell 
valmis järgmist ÜE 
ülesannet lahendama. 

Politsei- ja 
piirivalvekolledž, 
politseiteenistus
Albertil on suurepä-
rane omadus leida 
kõigiga ühine keel, olgu 
selleks kasvõi tren-
nimuusika. Temas on 
peidus sportlase hing, 
kes on oma tegemistes 
püüdlik, ning see teeb 
temast hea juhendaja. 

Päästekolledž, 
päästeteenistus
Helianora on kohu-
setundlik, püüdlik ja 
rahulik esinduse liige. 
Ta saab antud ülesan-
netega hästi hakkama 
ning on oma loomult 
hästi abivalmis ja 
heatahtlik. Excelis 
tabelite koostamises 
on ta suisa ekspert.

Politsei- ja 
piirivalvekolledž, 
politseiteenistus
Keil on sportlik, tark 
ja tore politsei kadett. 
Temas on väga palju 
ehtsust ning temaga 
on väga lihtne jääda 
iseendaks ja avatuks. 
Usaldusväärne ja 
toetav sõber. 

Päästekolledž, 
päästeteenistus
Andrusel on vist 
päevas rohkem tunde 
kui teistel – uskumatu, 
kui mitme erineva 
asjaga ta tegeleb! Ta 
on oma iseloomult 
abivalmis ja kõigis 
oma tegemistes hästi 
püüdlik. 

Sisejulgeoleku 
instituut, 
sisejulgeolek 
Karl on alati olemas 
siis, kui teda kõige 
rohkem vaja. Ta on 
jutukas ja hea suhtleja. 
Temas on peidus suur 
kogemustepagas, 
mistõttu leiab ta prob-
leemidele alati kiired 
lahendused. 

IRMELI JASSON
tavaliige

ALBERT STEPANYAN
tavaliige

HELIANORA ARUSOO
tavaliige

KEIL-KARLIS KALIND
tavaliige

ANDRUS KIISLER
tavaliige

KARL LUMI
tavaliige
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Sisekaitseakadeemia uue õppekompleksi ehituse garantiiajal ei tohtinud 
mäletatavasti piltlikult öeldes ühtki naela seina lüüa. See piirang on nüüd üle elatud 
ja mõnelegi korrusele on üles seatud mitu näitust. Oktoobris avati näitus „Aasta 
pressifoto 2021“. Selle valguses meenutab akadeemia veteran VALDUR TALTS 
akadeemia algaastaid, mil toimus palju kujutava kunsti näitusi. 

A jaloo hämaruse hajutamiseks ja enda 
mälu turgutamiseks lehitsesin toona-

seid akadeemia ajalehti Verbis aut Re (edaspidi 
VaR) ja vanu fotoalbumeid. Samuti suhtlesin 
allpool viidatud endiste kolleegidega, kellele 
olen kaastöö eest äärmiselt tänulik.

Kultuuriloo õpetamisest akadeemias
Akadeemia esimestes õppekavades oli nii mõnigi 
eriline õppeaine, mille loetelust eristub kõikide 
erialade õppekavades olnud kultuurilugu. Emeriit-
professor Feliks Angelstok on kirjutanud: „Estee-
tiline kasvatus ja kunstielamused on olulised 
akadeemias õpetatavate karmide erialade üliõpi-
laste hingede kalestumise vältimiseks“1. Kultuu-
rilugu õpetati üks kord nädalas kahes rühmas: 
ühes õpetati muusikaajalugu (õpetaja Tõnu 
Kuljus) ja teises rühmas samal ajal kunstiajalugu 
(õpetaja Robert Suvi). Järgmises tunnis õppejõud 
vahetusid.2 

Pea kõiki näitusi korraldasid raamatukogu 
töötajad eesotsas juhataja Sigrid Mandrega, 

1  Väljaandes „Sisekaitseakadeemia 15 aastat 1992–2007”, lk 19
2  Kadettide õppetöövälistest tegemistest saab ülevaate 
ajakirjast Verbis aut Re nr 2/2018 koos veebis oleva lisa-
lugemisega.

aga peamiselt tegi seda kunstiringkondades 
oma inimesena liikunud Riina Langemets. 
Ülejäänud näituste korraldajaks võib pidada 
kunstiloo lektorit Robert Suvit, kes oli aastatel 
1992–2000 ühtlasi akadeemia kunstikabineti 
juhendaja. Seda kooslust on eri ajalehtedes ja 
tekstides nimetatud ka kadettide kunstiringiks 
või kunstiklubiks. 

Feliks Angelstoki järgi 1995. aasta 20. 
septembril ajalehe Eesti Sõnumid ajakirjani-
kule Aita Kivile kunstiringi kohta antud interv-
juus ütles Robert Suvi: „Kolme kursuse peale 
on kaheksa pidevalt kohal käijat, vahel palju 
rohkemgi“. Ringi liikmete taset kommenteeris ta 
aga selliselt: „[---] nii leian minagi mõne tudengi 
puhul, et ta on valinud vale akadeemia: paarist 
poisist võiks eelduste poolest küll kunstnik 
saada.“

Kunstiringi töös osales töötajatest 
vähemalt prof Ivar Aimre, kelle ühe natüür-
mordi annetas lesk tema 70. sünniaastapäeva 
tähistamisel (2011) akadeemiale. Mäletan, et 
oma joonistusi eksponeeris valvetöötaja Valdar 
Ambur ning õppeosakonna kolleegid Ene Pill 
ja Ilme Hunt tegid galerii peal väljapaneku 

Kunstitegemisest 
ja -näitamisest 
Sisekaitseakadeemias
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oma loodusfotodest, millest mõned ostsin ka 
endale.

Kunstinäituste buum akadeemias 
aastail 1992–1994
On selgelt märgata üllatavalt suurt aktiiv-
sust kunstinäituste korraldamises akadeemia 
esimestel aastatel, mis küll sajandivahetuse 
paiku, akadeemia jaoks heitlikel aegadel, enam 
jälgitav pole. Pretendeerimata lõplikule tõele, 
saab ära märkida vähemalt järgmiste näituste 
toimumise põhiliselt akadeemia raamatukogus, 
õppehoone fuajees või ühiselamutes.

Ajalooline daatum on 11. märts 1993, kui 
raamatukogu lugemissaalis eksponeeriti varem 
Karlsruhes toimunud noorte Eesti kunstnike 
näitusel olnud töid (VaR nr 3/1993).

Aprillis 1993 olid akadeemias väljas Maria-
Kristiina Ulase 30 tööd (VaR nr 4/1993), kunstnik 
on sammunud oma graafikutest vanemate 
jälgedes, aga tuntud ka maalikunstnikuna.

Augustis 1993 eksponeeriti maalikunstnik Tiit 
Jaansoni „seitse suureformaadilist abstraktset 
värvi-, vormi- ja faktuurimängulist maali“ (F. 
Angelstok). 

Õppeaasta algusega seoses avati samal 
ajal veel üks näitus I ühiselamu fuajees (VaR 
nr 9/1993) ja seal näitas Rober Suvi valikut 
enda viimaste aastakümnete loomingust, kus 
ta esineb mitmekülgse kunstnikuna, maalides 
portreid, natüürmorte jt kompositsioone. 
Akadeemias töötamise ajal maalis ta kaks 
portreed sõjavägede ülemjuhatajast Johann 
Laidonerist: üks suuremaformaadiline koloneli 
vormis ja teine väiksem juba kindrali vormis.

Jaanuaris 1994 toimus kunstisündmus, kus 
Robert Suvi kinkis akadeemiale Johann Laidoneri 
110. sünniaastapäeva tähistamise käigus enda 
maalitud Laidoneri suure portree. Tseremoonia 
toimus sõjakooli ühiselamus ja pärast kantsler 
prof Feliks Angelstoki avasõna eemaldas port-
reelt katte õppeprorektor prof Ivar Aimre. VaR 
nr 2/1994 tsiteerib Robert Suvi sõnu: „Portree 
taustalahendus meenutab mosaiiki, mis sümbo-
liseerib neid esialgu väikseid allüksusi, millest 
hiljem kujunes Eesti esimene kaitsevägi“. Tasub 
veel mainida, et Robert Suvi kinkis akadeemiale 
1995. aastal oma kolmeosalise maali ,,Minu 
kodumaa“ saatesõnadega „Kodumaa kui kalju-
kivi, tugev ja võimas“.  Kahjuks pole selle triptüh-
honi saatus praeguseks enam jälgitav.

Jaanuaris 1994 oli avatud kunstnik Küllu 
Annamaa 10 abstraktse kunsti teost iseloomu-
liku rõhuasetusega värvile ja faktuurile (VaR nr 
2/1994).

Märtsis 1994 avati jälle raamatukogus 
tänaseni meremuuseumis kunstnikuna töötava 
Roman Matkiewiczi karikatuuride näitus. Autor 
on osalenud mitmekümnel karikatuurinäitusel 
Euroopa linnades, pälvides diplomeid ja ühe 
pronksmedali (VaR nr 3/1994).

Aprillis 1994 avati jälle raamatukogus teks-
tiilikunstnik Sirje Raudsepa siidimaalide näitus, 
kus eksponeeriti „paarkümmend selles omapä-
rases ja väga huvitavas tehnikas valmistatud 

ROBERT SUVI lõpetas 
1976. aastal Eesti 
Riikliku Kunstiins-
tituudi monumen-

taalkunsti erialal, aga 
tuntust on ta kogunud 

eelkõige vitraažikunstni-
kuna. Neist väärib tähelepanu 

Balti jaama vana restorani saali neli maast 
laeni vitraaži, aga ka restoranide Saku, 
Szolnok, samuti Keila ja Lindakivi kultuuri-
majade vitraažid. Neile lisaks on tema ise 
ja emeriitprofessor Feliks Angelstok nime-
tanud iseloomulikematena veel Magda-
leena haigla seinamosaiiki ning erilises 
keraamikutele tuntud sgrafiito (kraapi-
mise) tehnikas valmistatud Tallinna Miilitsa 
Erikeskkooli aktusesaali seinapannood. 
Viimastel aastatel on Robert Suvi töötanud 
Tartu kunstikoolis ja Tallinna Tehnika-
ülikooli Tartu kolledžis noore kunstnik-
konna õpetajana. Kunstniku teatel peaks 
novembris ilmuma tema autobiograafiline 
raamat „Sinine hobune“, kus loodetavasti 
leidub rohkem infot ka akadeemia kunsti-
ringi töö kohta.
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tööd“. Näitusetöid sai ka osta ja harukordselt 
soodsa hinnaga! (VaR nr 4/1994).

Mais 1994 olid välja pandud R. Suvi juhen-
datud kunstiringis osalenud kadettide tööd. 
Ühe kunstiringi liikmena võitis sõjakooli 2. 
kursuse kadett Ahto Hunt samal ajal toimunud 
akadeemia eksliibrise kavandite võistluse, 
pälvides 1000-kroonise preemia. Raamatu-
märgise konkursile esitati kokku 36 kavandit 
kümnelt autorilt (VaR nr 5/1994).

Edasised näitused
Aga edaspidised andmed nii ajalehest VaR kui ka 
meenutajatelt on lünklikud. Märkida saab vaid 
järgmist.

1995. aastal oli R. Suvi mäletamist mööda 
raamatukogus toimunud maalikunstnik 
Lemming Nageli tööde näitus. 

Aprillis 1997 oli akadeemia 5. aastapäeva 
raames Anatoli Triboi akvarellide näitus, kus sai 
nautida pildiretke vanalinnas ja loodusmeele-
olusid (VaR nr 5/1997).

1997. aastal toimus raamatukogus Andrus 
Kasemaa personaalnäitus. Pikemat aega Tartu 
Ülikooli kunstikabineti juhatanud autor oli küll 
skulptori haridusega, aga rohkem tuntud oma 
(söe)joonistustega.

Feliks Angelstoki andmetel toimus 
veel maalikunstnik Ilmar Kruusamäe 
personaalnäitus.

Suprealism akadeemias
Vahepealsete kunstinäituste toimumise kohta 
ajalehes VaR ega intervjueeritud isikute infodest 
midagi täpsemat teada ei saa. Küll võib täheldada 
rektor prof Peeter Järvelaidi ajal (2003–2005) 
mõningast kunstihuvi tõusu. 

Kolmanda kunstinäituse avamine akadeemia raamatukogus 30. augustil 1993. Kunstnik Tiit Jaanson 
(vasakul) andmas selgitusi maalide kohta akadeemia kantsler Feliks Angelstokile 

Kadett Ahto Hundi loodud akadeemia eksliibris
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Suprealismi selgituseks on prof Leonhard 
Lapin ajalehele VaR 2005. aasta mais öelnud, 
et „Sõna supra tuleb ühelt eelmise sajandi 
alguse vene filosoofilt, kes kasutas mõistet 
supramoralism, mis tähendas tal kõrgemat 
olemise kategooriat“. Edasi selgitab Lapin, et 
aja jooksul sai sellest kunstis kõrgkultuuriline 
nähtus, mis põhineb märkidel ja rõhub vaataja 
intuitsioonile: inimene peab intuitiivselt neid 
pilte vastu võtma, sest ega seal midagi eriti 
kujutatud polegi – on ruudud, ringid, ristid 
jm. Sellise suunaga töödest siis ka kunstiaka-
deemia magistrantide näitus oligi.

2005. aasta mais korraldasid akadeemia 
galeriis Jaana Kukk-Allik, Kristi Neider, Kristina 
Norman ja Tiina Maria Pesonen enda töödest 
näituse SUPREALISM 2005. Näituse korral-
dust ja töid olid tulnud hindama Kunsti-
akadeemia õppejõud Marko Mäetamm ja 
professor Leonhard Lapin (VaR nr 11/2005). 
See fakt kordas varasemat tava, et juba mitme 
esimeste Eesti Riikliku Kunstiinstituudi üliõpi-
laste kursuse- ja diplomitööde näituse välja-
panekuid käisid hindamas selle kõrgkooli 
komisjonid. 

Üksikud hilisemad näitused
P. Järvelaidi mäletamist mööda oli 2003/2004. 
aastal akadeemias välja pandud näitus Eesti 
Rahva Muuseumi omaaegse fotograafi Johannes 
Pääsukese fotode suurte mõõtmetega reprodest, 
mis kajastasid eestlaste igapäevaelu 20. sajandi 
algaastatel. 

Mõnevõrra taastunud kunsti jm näituste 
korraldamise hoo jätkamisest mäletab emeriit-
professor Feliks Angelstok järgmist: „20. 
detsembril 2005 kirjutasid Rahvakultuuri 
Arendus- ja Koolituskeskuse direktor Aino 
Arro ja rektor Priit Männik alla koostöölepin-
gule, millega mõlemad osapooled näitavad üles 
huvi ja valmidust meie omavalitsustesse tööle 
asuvaid või seal juba töötavaid spetsialiste 
koolitada pädevaiks ka kultuuri vallas“. Paraku 
kuulsin lepingu välispartneri esindaja Urve 
Gromovi käest, et nendepoolseid lepingu täitmi-
sega seotud tegevusi ta ei mäleta ja ka ajalehte-
dest VaR ma mingeid avalikke teateid selle kohta 
ei leidnud.

Akadeemia fotokogus on veel foto 2008. 
aasta aprillis toimunud meie töötaja Astrid 
Rannamäe eksliibriste näitusest ja 27. oktoobril 
2011 tehtud ülesvõte, millel on näha õppehoones 

Peaminister Mart Laar akadeemia esimesel aastapäeval uudistamas kadettide visandeid kunstiklassis,  
15. aprill 1993
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üles seatud kunstinäituse pildid. Kahjuks ei 
õnnestunud mul selle näituse kohta täpsemat 
selgitust leida.

Muuseas, akadeemia 25. juubeli aegu tegi 
Feliks Angelstok ettepaneku jälle pakkuda kuns-
tiakadeemiale (EKA) meie õppehoone näitu-
sepindu. Nüüd, kus meie uues kompleksis on 
loodud tingimused piltide eksponeerimiseks, 
tuleks tema pakkumist uuesti kaaluda. EKA 

galerist ja muuseum leiavad, et nende erinevad 
õppeallüksused tunnevad enda üliõpilaste tööde 
eksponeerimise vastu kindlasti huvi.

Veel ühest erilisest näitusest
Akadeemia korraldusel avati 14. jaanuaril 2005 
raamatukogus näitus „Sisekaitseakadeemia. 80 
aastat institutsionaalset politseiharidust Eestis“. 
Näitus koosnes kahest osast: esiteks materjal 
alates politseikooli avamisest 8. septembril 1925 
kuni Eesti annekteerimiseni ja teiseks väljepanek 
taasiseseisvunud Eesti politseiharidusest. Ekspo-
sitsiooni koostasid Tartu Ülikooli haridusajaloo 
asjatundjad Mare Viiralt ja Ela Martis (VaR nr 
1/2005). 

Näitusel eksponeeriti muuhulgas akadeemia 
töötajate Epp Jalakase ja Valdur Taltsi vormi-
riietusi.3 Näitust arvati akadeemia muuseumile 
alusepanijaks ja see äratas ka avalikku 
tähelepanu. Toonane Muuseumiühingu ajakiri 
Muuseum nr 1/2005 kirjutab uhkelt: „Eesti 
üks nooremaid muuseume asub Tallinnas 
Sisekaitseakadeemias“ ja refereerib põhilises 
osas sellekohast VaR artiklit. 

3  Vt ajakirja Verbis aut Re nr 1/2017

Suprealismi näitus 12. mail 2005. Keskel rektor Peeter Järvelaid, paremal professor Leonhard Lapin

Ajakiri Muuseum nr 1/2005 lk 31

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/1342
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Vaata  
uudiskirjandust:

Eneseabiraamat annab 
ülevaate paljudest vaimse 
tervisega seotud teemadest, 
mis võivad ette tulla kiirrea-
geerijatel, sh tuletõrjujatel: 
PTSH, suitsiid, stress jne. 
Sisaldab intervjuusid tuletõr-
jujatega, kes räägivad, kuidas 
nad töö käigus kogetuga toime 
tulevad. Raamatu autor jagab 
tõenduspõhiseid soovitusi, 
kuidas taasühenduda enda ja 
teistega. 

Raamat viib meid varem 
avaldamata sõjaväeliste 
dokumentide ning Xi Jinpingi 
kirjutiste ja kõnede kaudu 
Pekingi varjulisse võimukantsi, 
et tuua lagedale ühe maailma 
võimsama ja salajasema 
poliitilise organisatsiooni 
plaanid, kavatsused ja 
tegevus. Teos kutsub silmi 
avama ja nägema Pekingi 
kavatsusi ning tegutsema 
enne, kui on hilja.

See ülevaatlik teos keskendub 
mitme-juhtumi uuringu 
meetoditele. Mitme-juhtumi 
uuring võimaldab uurida 
organisatsiooni ja juhtimise 
arengut mõjutavate isiklike, 
sotsiaalsete, käitumuslike, 
psühholoogiliste, organisat-
siooniliste, kultuuriliste ja 
keskkondlike faktorite vahelisi 
seoseid. Sobib nii algajale kui 
ka edasijõudnud uurijale.

Raamat pakub raamistikku 
vaimse tervise 
nõustajatele, kes töötavad 
poliitilise vägivalla või 
looduslike katastroofide 
ohvritega. See aitab 
praktikutel arendada 
trauma ravimiseks 
kogukonnakeskset 
lähenemist ja 
meditsiiniteenuseid, mis 
on nii kultuurselt kui 
kontekstuaalselt sobilikud.

See käsiraamat pakub sisseju-
hatust rändeteooriatesse 
ja -kontseptsioonidesse. 
Sisaldab ülevaadet erinevatest 
rändeteemadega seotud 
metodoloogilistest lähtekoh-
tadest. Teoreetilist materjali 
täiendavad raamatule lisatud 
veebimaterjalid ja -kursused. 
Kasulik lugemine õpilastele, 
poliitikaga seotud inimestele 
ja kõigile teistele, keda huvitab 
ränne ja selle erinevad liigid.

Raamat uurib uusi 
treeningmeetodeid ja 
-tehnoloogiaid, mida saab 
rakendada korrakaitse 
strateegiates ja praktikas; 
millest saavad kasu 
õpetajad, valitsusamet-
nikud, psühholoogid, 
terapeudid jne. Sobib hästi 
teemast huvituvatele 
teaduritele, akadeemiku-
tele ja õpilastele.
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Collective Trauma, Collective Healing: 
Promoting Community Resilience in 
the Aftermath of Disaster
Jack Saul, Routledge, 2022

Introduction to Migration Studies:  
An Interactive Guide to the Literatures 
no Migration and Diversity
Toimetaja: Peter Scholten, Springer, 2022

Interventions, Training, and 
Technologies for Improved Police 
Well-Being and Performance
E. Arble ja B. Arnetz, Information Science Reference, 2021
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Mikrokraad – 
amps 
kõrgharidusest! 
Tule ampsa 
endale teadmisi 
siseturvalisusest!

Mikrokraadikava on 

tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik 
täienduskoolituse õppekava, mille läbimisega 
saad omandada uusi siseturvalisuse ja 
sisejulgeoleku valdkonna pädevusi või 
õppida juurde täiendava eriala.

Uued mikrokraadikavad juba aasta algusest!

Hoia silm peal ja vaata lisainfot: 


