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Tänavuste raamatukogupäevade teema on AJAKIRJANDUS, mis keskendub raamatukogu erinevatele rollidele tänapäeva meediamaastikul 
orienteerumiseks.

AJA LEHT   eksemplarid on kättesaadavad raamatukogust. Digilehte saate lugeda www.sisekaitse.ee/et/raamatukogu 
AJA MÄNG  raamatukogu ajalehe ristsõna, mille lahendajate vahel loosime välja vahvaid auhindu. 
AJA PILT  väljapanek erinevatest karikatuuridest, mille leiate raamatukogu lugemisnurgast.
AJA NÄITUS   raamatukogu virtuaalnäitus „Ajakirjad arhiiviriiulilt“, mis tutvustab erinevate ajastute ajakirju, mida võib 

Sisekaitseakadeemiast leida. 

Tervisealasid nõuandeid esimesest eesti keeles 
ilmunud perioodilisest väljaandest.

Lühhike öppetus mis sees monned head 
rohhud täeda antakse, ni hästi innimeste kui 
ka weiste haigusse ning wiggaduste wasto, et 
se kellel tarwis on, woib moista, kuida temma 
peab nou otsima ning mis tulleb tähhele panna 
igga haigusse jures 1776, lk 6.

 Korja enesele kadaka marjad nii palju kui sa 
võid leida, need lähevad sul alati tarvis oma 

maja sees mõne haiguse vastu, kui sa pead 
edaspidi veel õppima. Võta aga neid mis õieti 
valmis on.

 Kui sa nüüd näed, et rahvas hakkab põdema 
ning et mõnesugused haigused on kuulda, 
siis võta need kadaka marjad, söö neist iga 
hommiku pool peo täit enne kui sa muud rooga 
oled võtnud, näri neid hästi ja neela oma 
süljega alla. Oma lapsele, kes veel väeti on, 
anna aga paar marja. 

 Neidsamu marju võid sa veel teist viisi 
pruukida. Võta kaks peo täit neid kadaka 

marju, pane need pudeli sisse, osta siis 
enesele üks toop viina, seda kalla pudeli 
sisse marjade peale, pane see pudel pealt 
hästi kinni ning lase tema nädala päevad 
seista soojas paigas, siis läheb marjade 
ramm viina sisse. Kui see on nõnda tehtud 
siis joo iga hommiku kui sa alles söömata 
oled ühe väikse klaasiga sest viinast. See 
on parem kui kõik muu maa ja saksa viin 
ning ei maksa siiski mitte enam raha kui 
teine. Need kadaka marjad kinnitavad sinu 
magu ja keha, nemad ajavad sind natuke 
higistama, seeläbi läheb mitu kurja, mis su 
tervist oleks rikkunud ihust välja. Mis siis 
tuleb teha kui sa kogunisti haige oled, seda 
pead sina edaspidi lugema.

Tervise turgutamise õpetus

Wälisuudised

Poliitika

Tarto maa rahwa näddali-leht 1806, nr 33, lk 40

Pariisi linnas näidati neile arstidele, kes teisi nooremaid arste õpetavad, ühte 
vaese talumehe last, kes enam kui 3 aastane ja kaheksa kuu vanune veel ei ole, 
ent igatpidi juba mehe rammu ning kombeid näitab. Habe hakkab temal juba suu 
ümber välja paistma. Ta tõstab 1 ja pool puuda maast üles, tema sööb 2 naela liha 
ning niisama palju leiba, ja joob 3 toopi viina see juures ära. Arstid arvavad, et 
see laps ei või vanaks minna, sest et ta väga varakult meheks läheb. 

Aasta 1937. Edasi : Venemaa Kommunistline (enamlaste) Partei 
Peterburi Eesti osakonna häälekandja, nr. 171,  22 detsember 1937

 
See oli unustamata päev 
V. Kingissepa nimelises kolhoosis, Abhaasias, võtsid kõik valijad 
hääletamisest osa, peale nende, kes voodis haiged olid. Valimiskomisjoni 
liikmed olid juba kella 4 ajal kohtadel. Muusikakoor ilmus kohale kell 
kuus terves koosseisus, 18 inimešt, neist 2 naisterahvast. Muusikakoor 
töötas nagu valimiskomLsjongi kella kuuest hommiku kuni kella 12 öösi. 
Valimisteruumid olid ütlemata toredasti sisse seatud ja kaunistatud. 
Sealjuures oli ka puhvet ilma alkolioliste jookideta. Rahva meeleolu oli 
lõpmata ülev. Sulevi rahvamaja pole oma olemasolemise ajal niisugust 
rõõmu näinud. Kõik olid nagu ühte peresse liitunud. Lõbutseti ja tantsiti 
kuni hilja ööni. See ajalooline päev jättis valijatele unustamata mälestuse. 

Jaan Looke. Gagri raioonis, Sulevis Abhaasias. 

Kibar, Triin, Tallinn 2021

Pariis rajoonis demonstreeriti nooremate kolleegide väljaõpet teostavatele 
arstidele rahalisi ressursse mitteomava isiku pärijat vanusega 3,7 aastat. 
Nimetatud isik omab meesterahva kehalist võimekust ja näitab teatud 
mitteealisi käitumismustreid. Meesterahvale iseloomulik karvkate näo 
piirkonnas on samuti märgatav. Reeglina on mainitud isiku poolt tõstetud 
maast üles puud, isik on konsumeerinud määramatu hulga liha- ja 
leivatooteid ning manustanud lisaks kanget alkohoolset jooki. Käesolevaga 
konstateerivad arstid, et antud alaealise osas ei toimu vananemist, sest isik 
on varemalt omanud mehe tunnusmärke. 

Aasta 2021

Mis on neil valimistel teisiti? Kas valimisaktiivsus jätkab langustrendi? 

Esimesele küsimusele saab vastata juba nüüd, aga vastust teisele 

küsimusele peab veel veidi ootama. Mari-Liis Jakobson heidab Vikerraadio 

päevakommentaaris pilgu sellele, mis on eelolevatel valimistel varasematega 

võrreldes teisiti, ja sellele, mis pole märgatavalt muutunud. Varsti saavad 

kõik Eesti alalised elanikud oma hääle anda kohalike omavalitsuste 

volikogude valimistel. Iga poliitikavaatleja jälgib neid valimisi veidi isemoodi. 

Mind huvitab ennekõike üksainus number: kas valimisaktiivsus jätkab 

langustrendi või õnnestub see taas väiksele tõusule puksida?



Aja Mäng
 
Vasakult
1.  Nõustamise tüüp, millele registreerumiseks peab eelnevalt täitma  

tellimisvormi
3.  Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri
5.  “Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise ...”
7.  “... arhiiviriiulist” raamatukogu virtuaalnäitus
8.  “... toimunud terrorirünnakud aastatel 1972-2020”
10.  “Pääste ...”, Päästeteenistuse ajakiri
11.  Tänav, millel asub Sisekaitseakadeemia

Alla
2.  Linn, kus avati 2020. a Sisekaitseakadeemia uusim õppekompleks
4. repositoorium, mis säilitab ja võimaldab juurdepääsu Sisekaitseakadeemia  

elektroonilistele materjalidele
6. Eelretsenseeritud teadusajakirjade kogum
7. “... Magazine”
9. e-ajakirjade täistekstandmebaas aastast 1999.

Vastused leiad www. digiriiul.ee, www.sisekaitse.ee/et/raamatukogu ja www.sisekaitse.ee/et/books/search 

Too lahendatud ristsõna raamatukokku ning ära unusta sellele märkida oma nimi ja e-posti aadress.  
Kõigi ristsõna lahendajate vahel loositakse välja põnevaid auhindu. Täpsem info raamatukogu@sisekaitse.ee 

Laia silmaringi ja avatud juurdepääsuga 

ANDMEBAASID 

soovivad tutvuda kenade, kainete kasutajatega, 
keda flirt ei huvita.

Kirjad Raamatukogu@sisekaitse.ee

Kõvade kaantega jämedam 

SÕNARAAMAT
tutvuks intelligentse, puhaste 

elukommetega lugejatega. Seiklejatel mitte 
tülitada.

Kirjad Raamatukogu@sisekaitse.ee

Hallo!

Raamatuhuvilised, kes Teist otsib 
seiklusi, vaheldust ja uusi teadmisi 
ilusas, ruumikas ja valgusküllases 

raamatukogus. 

Soovi korral on meie andmebaasid 
Teile meeleolukaks kaaslaseks nii tööl 
kui kodus. Tasuks soovime õigeaegselt 

tagastatud raamatuid.

Kirjad Raamatukogu@sisekaitse.ee

Moodsaid ja vastupidavaid   SISEKAITSEAKADEEMIA MEENEID  ostate raamatukogust Kase Tänav 61, Tallinn

Lugeja, meeldiv, õrn, hele ja hea.  
Mu kauaaegse unistuse õnne ja 
rõõmu päikene. Kus viibid sa?  
 
Kui suudad sa hinnata raamatukogu 
väärtust ja oled lugemisoskusega, 
ulata mulle käsi.  
Ma tahan olla Sulle kõigiti hea,  
truu ja õiglane sõber-kaaslane.

Kirjad Raamatukogu@sisekaitse.ee 


