
 

 

ESMAKURSUSLASTE TUTVUMISPÄEVAD 2020 

TUTVUMISPÄEVADE PROGRAMM 24.08-28.08.2020 

Kase tn 61, Tallinn 

Armsad esmakursuslased!  

Tutvuge MOOODLE kursusega „Sisekaitseakadeemia tutvumispäevad 2020“, sh kursusega 

„Tähenduslik koos õppimine esmakursuslastele 2020“, mis on teile avatud aadressil 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=30305. Võtmeks kursusele sisenemisel on oma rühma 

number väikeste tähtedega, nt fs200, pks200) 

NB! Sisekaitseakadeemia esmakursuslaste tutvumispäevadel on teile toeks  Üliõpilasesinduse 

liikmed 

24. – 26.08 võtke kaasa sportlik riietus, et orienteeruda ning osaleda lauamängude ja 
sppurdimängude õhtutel. 

Kolledž ja eriala (rühma nr), koduklass Kontaktisikud kolledžites 

Finantskolledž, tolli ja maksunduse ja 

maksunduse ja tolli eriala (FS200, FK200) 
ruumis B-201 

• Ulvi Lahe ulvi.lahe@sisekaitse.ee            
tel 53499731 

Justiitskolledž, vanglaametniku eriala 

(VS201) ruumis A-105  

korrektsiooni eriala (KS200) ruumis A-107  

• Kristel Härm kristel.harm@sisekaitse.ee  
tel 53489809 

• Helis Evart helis.evart@sisekaitse.ee  
tel 5247168 

Päästekolledž, päästeteenistuse eriala 

(RK200) ruumis B-202  

päästekorraldaja eriala (PKS200)           

ruumis B-115/116 

• Paula Misjutina paula.misjutina@sisekaitse.ee                
tel 56610532 

• Tarmo Terep tarmo.terep@sisekaitse.ee        
tel 5034112 

Politsei- ja piirivalvekolledž, 

politseiteenistuse eriala (PtS201, PtS202)  
ruumis A-109  

• Maarja Bachmann 
maarja.bachmann@sisekaitse.ee tel 53453808 

• Marika Laan marika.laan@sisekaitse.ee  
tel 53400927 

 

Vajalik info Kontaktisikud  

Õppeosakond • Merle Tammela merle.tammela@sisekaitse.ee 
tel 5234289                   
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Üliõpilasesindus  • Anita Kattai  anita.kattai@kad.sisekaitse.ee    
tel 58080104 

• Karl-Gabriel Hiie  
karl-gabriel.hiie@kad.sisekaitse.ee tel 5237487 

Tolli ja maksunduse eriala ühiselamu nr 1                                    • Kätlin Hantson katlin.hantson@sisekaitse.ee 
tel 6965329 

Päästekorraldaja eriala ühiselamu nr 1  • Kätlin Hantson katlin.hantson@sisekaitse.ee 
tel 6965329 

Politseiteenistuse eriala ühiselamu nr 2 • Kätlin Hantson katlin.hantson@sisekaitse.ee 
tel 6965329  

Vanglaametniku ja korrektsiooni eriala 

ühiselamu nr 3 
• Katrin Salumets katrin.salumets@sisekaitse.ee 

tel 6965339 

  

 

10.00 – 11.00 Esmakursuslaste kogunemine kolledžite koduklassidesse - sissepääsuload, 

majutus ühiselamukoha soovijatele ja vormide väljastamine (vorme väljastatakse päeva jooksul).  

11.00 Esmakursuslaste kogunemine auditooriumi A-108  (ülekanne Väike-Maarjasse ja Paikusele)  

11.00 – 12.00  

• Esmakursuslasi tervitab Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link 
• Õppekorraldusest Sisekaitseakadeemias, õppeprorektor Andres Pung; õppeosakonna 

juhataja Tiina Karu 

• IT korraldusest (kadetimeilid, TAHVEL, Moodle jne), arendusosakonna IKT juht Hanno 
Hantson ja haridustehnoloog Arlee Kaugemaa 

• Raamatukogu tugi, raamatukogu juhataja Raile Reigo 
• Olmekorraldusest, haldusosakonna õppedistsipliini vanemspetsialist Kristjan Haljasoks 

• Õppurite arengu ja toimetuleku toetamine Sisekaitseakadeemias õppeosakonna 
arendusjuht Merle Tammela koos akadeemia Üliõpilasesindusega 

12.00 – 12.30 Tutvumismäng üliõpilasesinduse eestvedamisel õppehoone ees õues. 

12.30 – 13.00 Lõuna vana hoone B-korpuse ees 

ESMASPÄEV, 24.08.2020 
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13.00 – 14.30 ’’Rühma dünaamika ehk kuidas indiviididest moodustub grupp’’ 

Rühmainimesed ja individuaalid, liidrid, tutvumine, meeskonna loomine, kuidas valida 

rühmavanemat jne  

Esmakursuslased koos karjäärinõustajatega ja ÜE esindajatega 

Vanglaametniku eriala õppurid ruumis A-105 ja korrektsiooni eriala õppurid ruumis A-107 

Päästekorraldaja eriala õppurid ruumis B-104 ja päästeteenistuse eriala õppurid ruumis B-202 

Tolli- ja maksunduse eriala õppurid ruumis B-201 
Politseiteenistuse eriala õppurid ruumides B-203 ja B-204 

15.00 – 17.00 Sportimisvõimalustest akadeemias, Epp Jalakas ja ÜE 

Orienteerumine – tea ja tunne akadeemia territooriumi ning lähiümbruses.  

Kogunemine enne ja pärast orienteerumist auditooriumis A-108. 

18.30 Majatuur (kogunemine õppehoone fuajees) 

 

9.00 – 11.00 Kolledži direktori tervitus, kolledži erialade, traditsioonide, kodukorra 

tutvustamine. 

Õppejõudude, õppekorraldusspetsialistide/praktikate kuraatorite tutvustamine. 

Vormikandmise eeskirja tutvustamine, arutelud ja selgitused. 

’’Kuidas kõrgkoolis toime tulla - mida on vaja teada elust/olust kolledžis?’’ 

Õppekorraldusespetsialistide ja õppurite vaade õppeprotsessile, elule/olule akadeemias sh 

kohtumised ÜE ja vanemate kursuste kadettidega 

Küsimuste/vastuste voor 

Vanglaametniku eriala õppurid ruumis A-105 ja korrektsiooni eriala õppurid ruumis A-107 

Päästekorralduse ja päästeteenistuse eriala õppurid ruumis A-213 

Tolli- ja maksunduse eriala õppurid ruumis B-201 

Politseiteenistuse eriala õppurid ruumis A-109 

11.00 – 12.00 Millistesse valikainetesse on võimalik registreeruda 2020/2021. õppeaastal – 

mida ja mis eesmärgil valida ning kuidas registreerida kursustele  

TEISIPÄEV, 25.08.2020 

 



Õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm koos õppejõududega 

auditoorium A-108 

12.00 – 13.00 Lõuna vana õppehoone B-korpuse ees 

13.00 – 14.30 Õppetöö kolledžites 

13.00 – 14.30 Finantskolledži keeleoskuse testimine, ruumides B-202 ja B-204 

14.30 – 16.00 Politsei- ja piirivalvekolledž keeleoskuse testimine,  

politseiteenistuse eriala (PtS201, PtS202), ruumides B-202, B-203, B-204 

18.30 Lauamängude õhtu (kogunemine õppehoone fuajees) 

 

 

8.30 – 9.30 Justiitskolledži keeleoskuse testimine 

9.30 – 10.30 Akadeemia ajalugu ja traditsioonid, sh aastapäevaretk ja teatrikülastus 

Sisekaitseakadeemia väärtused – Ausus, Austus, Avatus, Asjatundlikkus, Areng (5A) + Armastus 

Akadeemia vastu 

Millist õppijat ootab Sisekaitseakadeemia? 

Riigihümni ja Gaudeamuse õppimine, akadeemia vanemate kursuste õppurid/vilistlased, ÜE 

Auditoorium A-108  

10.30 – 12.00 Õiguseõpetuse vooruloeng esmakursuslastele 

õppejõud Riina Kroonberg ja Triin Roosve 

Auditoorium A-108 

12.00 – 13.00 Lõuna 

13.00 – 16.00 Avaaktuse rivisammu harjutamine (õppurid on väljastatud vormides) 

Kaarel Kraus, Kristjan Haljasoks 

Lipuplatsil 

KOLMAPÄEV, 26.08.2020 



18.30  Spordimängude õhtu 

 

9.30 – 10.30 Koostöökultuuri arendamine, tähenduslik koos õppimine – mida, mis eesmärgil ja 

kuidas? 

Pindmine ja süvaõppimine, õpistiilid ja- strateegiad 

Miks on vaja anda tagasisidet? 

„Mida meist igaüks saab ära teha selleks, et….“ 

Kadettide kaasamine akadeemia arendustegevustesse -  noorte aktiivsuse ja vastutustunde 

suurendamine; erinevate koostöösituatsioonide lahendamise ja meeskonnatöö harjutuste olulisus 

õppeprotsessis 

Stella Polikarpus, Merle Tammela, ÜE 

auditoorium A-108 

Palume kaasa võtta nutiseade (telefon, arvuti) 

MOOODLE kursus esmakursuslastele, sh kursus  „Tähenduslik koos õppimine esmakursuslastele 

2020“  on avatud aadressil https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=30305 (võti: 

Esmakursuslastele2020) 

10.30 – 12.00 Õiguse õpetuse vooruloeng esmakursuslastele 

Õppejõud Riina Kroonberg ja Triin Roosve 

Auditoorium A-108 

12.00 – 11.00 Päästekolledži inglise keele oskuse testimine (suuline vestlus), rühm RK200 

ruumides A- 103 ja A-104 

12.00 – 13.00 Lõuna vana hoone B-korpuse ees 

13.00 – 16.00 Avaaktuse rivisammu harjutamine (õppurid on väljastatud vormides) 

Kaarel Kraus, Kristjan Haljasoks 
Lipuplatsil 

NELJAPÄEV, 27.08.2020 
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10.30 Sisekaitseakadeemia kõik õppurid (I - III kursus, vormiriietuses), magistrandid 

kogunemine ja rivistumine Lipuplatsil 

10.30 – 12.00 Avaaktuse rivitreening lipuväljakul 

Rivitreeningul osalevad kõik  I – III kursuse õppurid vormiriietuses, magistrandid 

Kristjan Haljasoks, Kaarel Krause, Tarmo Orav, Ants Rikberg 

12.00 – 13.20 Lõuna (koht täpsustamisel) 

13.20 – 13.30 Sisekaitseakadeemia kõik õppurid (I - III kursus, vormiriietuses), magistrandid 

kogunemine ja rivistumine Lipuplatsil 

13.30 – 13.50 Peaproov koos PPA orkestriga 

13.30 – 13.55 Sisekaitseakadeemia kõik õppurid (I - III kursus, vormiriietuses), magistrandid 

kogunemine ja rivistumine Lipuplatsil 

14.00 – 14.40 AVAAKTUS 

Pärast avaaktust olete oodatud tordile SKA õppehoone ette! 

REEDE, 28.08.2020  

AVAAKTUS 


