
1

APRILL 2022 
 NR 2 (2509)

UNIVERSITAS
TARTUENSIS

ka tänapäeval on põhjust tegelda ka tänapäeval on põhjust tegelda 
kaebelaulude ja itkudegakaebelaulude ja itkudega

URMAS NÕMMIK:URMAS NÕMMIK:



JUHTKIRI2 3

Hiljuti ringles sotsiaalmeedias video ameerik
lannast, kes olevat kunagi Eestis elanud. 
Kui ta oma siinsetele tuttavatele kiitnud, kui 

hea ja rahulik on meil võrreldes USA mõne piir
konnaga, kus maavärinad, üleujutused ja orkaa
nid on sagedased, vastanud eestlased, et meil on 
midagi palju hullemat: ühine piir Venemaaga.

See koomilisena mõjunud vastus praegu 
enam naljakas ei ole. Ühes märtsi lõpu telesaates 
ütles Tallinna jõudnud Ukraina sõjapõgenik, et 
ka tema lapselapsed on Eestisse tuleku suhtes 
ebaleval seisukohal – just sel põhjusel, et meil 
on Venemaaga ühine piir, nagu Ukrainalgi.

Meiegi oleme sõjas. Eestis ei vihise küll 
kuulid ega plahvata pommid, kuid sõda ei 
peetagi ainult konventsionaalsete vahenditega. 
Teiste seas tõdes seda hiljuti ka teadus prorektor 
Kristjan Vassil, kes viitas märtsi lõpus senatile 
peetud kõnes koordineeritud infosõjale, mille 
ründed on tabanud ka Tartu Ülikooli.

„Peame olema võimelised nägema, millal 
lähevad arutelud rasketel ja polariseerivatel 
teemadel üle infosõjaks ning pahaaimamatud 
debateerijad muutuvad lahinguväljal vastas
poole relvadeks. Infosõjas oleme kõik sõdurid, kes 
peavad igal hetkel meeles hoidma, mis on meie 
 eesmärk, ja aru saama, kuhu poole parasjagu  
sihime,“ ütles Vassil.

Infosõja oludes on vaenlase agentide 
leidmine varasemast märksa keerukam. Kremli 

jutu punkte võivad edastada ja võimendada 
inimesed, kes sellest ise arugi ei saa. Osa neist 
ei pruugi seda mõista lihtsalt seepärast, et neil 
ei ole kommenteeritava teema kohta piisavalt 
teadmisi või nad leiavad oma infot pehmelt 
öeldes küsitava väärtusega kohtadest.

Ülikool – see on targad inimesed. Meie 
tarkadel inimestel on suured teadmised, 
aga ka kohus teisi harida. Naabrid viskavad 
eestlaste tagasi hoidlikkuse üle ikka ja jälle 
nalja, aga vana sõna „Rääkimine hõbe, vaiki
mine kuld“ ei ole praegu kohane. Käib 
sõda, milles ei saa jääda kõrval seisjaks. Kui 
näed või kuuled kedagi, kes valju häälega 
valetab ja vaenab, siis tee sellest välja.

Ole vaba ja võrdse maailma eestkõneleja. 
Reageeri ja paranda. Juhi tähelepanu eba õiglusele 
ja valedele. Aita teemas püsida. Viita faktidele ja 
pädevatele allikatele, 
kust saada tõest lisa
infot. Jaga oma tead
misi teistega. Ja et 
mitte jääda hüüd
jaks hääleks kõrbes, 
toeta teisi omasugu
seid. #minasiin 
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T udengipäevade tänavune kevad
festival toimub Tartus  
22.–30. aprillini.

Traditsiooniliselt saab tudengi
päevade jaoks vaimu valmis panna juba 
varem, 18. aprilli hommikul, mil Tartu 
üliõpilas organisatsioonide esindajad 
jagavad Raekoja platsil pann kooke,  
tatart, vahvleid ja muud headparemat. 
Sooje jooke kallavad välja Tartu kõrg
koolide rektorid ja linnapea. Kell 
kaks toimub sealsamas tudengi
päevade teine eelüritus „Käsi autol“.

Tartu Tudengipäevade meedia juht 
Ines Pütsepp kinnitas, et üheksa päeva 

kestva festivali kavas on üli õpilaste 
armastatud üritused. „Meie südameasi 
on alati olnud korraldada üritusi kõigi
le tudengitele. Kavast leiab igaüks oma: 
saab tantsida õhtud hommikusse, pista 
võistlustules rinda teiste tudengitega, 
võita sõpra dega lõbutsedes ägedaid 
auhindu ja luua muid kustumatuid 
tudengi põlve mälestusi, mida meenuta
da ka aastaid hiljem,“ rääkis Pütsepp.

Täies hiilguses on tagasi suur
üritused volber ja öölaulupidu, seiklus
himulisi üliõpilasi ühendab elamuste
rohke takistusrada „Wipe out“ otse 
Emajõel. Uute ettevõtmistena on 

kavas näiteks televiisorist tuttava 
saate „Võta või jäta“ tudengiversioon 
ja Emajõel toimuv Piraadiralli.

„Kõige hulljulgematele tudengitele 
on uutest üritustest mõeldud 
„Last man standing“, kus pärast 
raskeid katsumusi võidab see, kes 
viimasena Emajõeäärsele plangule 
püsti jääb,“ vihjas Pütsepp.

Festival saab korraliku punkti 
30. aprilli õhtul toimuva volbripeoga, 
mis pakub Kaarsillalt ainulaadset 
muusika ja tuleetendust. Nõidade ööle 
koha selt on korraldajatel lõpuüritu
seks varuks igasuguseid krutskeid. 

Eestikeelne 
farmaatsiaõpik

Märtsi algul ilmus enam kui 
900-leheküljeline meditsiiniõpik 

„Aultoni ravimiarendus. Ravimprepa-
raatide disain ja tootmine“. Viimati 
oli selleteemaline õpik välja antud 
58 aastat tagasi.

Äsja eesti keeles ilmunud ülimahu-
kas teos on tõlge maailmakuulsa inglis-
keelse õpiku „Aulton’s Pharmaceutics –  
The Design and Manufacture of Medici-
nes“ viiendast väljaandest. Õpikus 
käsitletakse seda, kuidas raviainetest 
saavad meditsiinis kasutatavad tõhu-
sad, ohutud, kvaliteetsed ning patsien-
dile sobivad ravimpreparaadid. Erilist 
tähelepanu pööratakse ravimvormide 
ja uudsete ravimkandursüsteemide 
disainile ja valmistamisele.

Raamat on mõeldud proviisori- ja 
farmatseudiõppe üliõpilastele ning 
farmaatsia eriala doktorantidele, kuid 
see sobib kasutamiseks nii praktiseeri-
vatele proviisoritele ja farmatseutidele  
kui ka farmaatsia-, toiduaine- ja 
kosmeetika tööstuse asjatundjatele. 
Kuna farmaatsia on erialadeülene, 
saavad õpikust teadmisi ka muude 
alusteaduste ja meditsiinivaldkonna 
teadlased, kes oma uurimistöös kes-
kenduvad ravimiarendusele.

Õpiku toimetajad on farmaatsia 
eriala professorid ja tunnustatud tead-
lased Michael E. Aulton ja Kevin M. G. 
Taylor. Eestikeelse versiooni toimetasid 
TÜ farmaatsia 
instituudi 
teadlased prof 
Jyrki Tapio 
Heinämäki, 
prof Karin 
Kogermann, 
kaasprof Urve 
Paaver, kaasprof 
Ivo Laidmäe ja 
doktorant Laura 
Viidik. 

Vaimse tervise ennetustegevuse koordinaator Teili Toms aitab leida süsteemsema 
viisi, kuidas suurendada ülikoolipere psühholoogilist vastupidavust.

Ülikool pakub veebi teel 
vaimse tervise esmaabi

Märtsi lõpus avas Tartu Ülikool  
vaimse tervise esmaabi liini,  
kust saavad kiiret psühholoogi

list abi need ülikooli töötajad ja üli 
õpilased, kelle mure on seotud sõjaga  
Ukrainas.

Zoomi keskkonnas võtavad abi vaja 
jate videokõnesid vastu vabatahtlikud  
nõustajad, kes leiti psühholoogia eriala 
üliõpilaste ja vilistlaste seast, kel on juba 
nõustamiskogemus või väljaõpe.  
Vestelda saab eesti ja inglise keeles.  
Esialgu pakutakse veebinõustamist  
juuni lõpuni.

TÜ vaimse tervise ennetustegevuse 
koordinaator Teili Toms, kelle ameti
koht loodi alles hiljuti, ongi oma esi
mestel töönädalatel keskendunud uue 
nõustamissüsteemi ülesehitamisele.

„Mulle meeldib mõelda sellest kui 
tugiliini analoogist. Pakume võima
lust vestelda nõustajaga kuni 45 mi
nutit. Muidugi piisab mõnele inime
sele lühemast ajast, et oma mõtetes ja 
tunnetes selgust saada,“ rääkis Toms.

Soovijaid võetakse liinile esmas
päevast neljapäevani kella 16–20 elavas 
järje korras õppeinfo süsteemi kaudu. 
Esimese tegevuskuu jooksul selgub, 
kui suur sellise abi vajadus on, mis toi
mib hästi ja mida tuleks muuta.

Seejärel saab Toms keskenduda oma 
põhiülesandele: koostada põhjalik üle
vaade ülikooliperele pakutavast vaimse 
tervise abist ning sellekohastest vaja
dustest, luua keskne veebileht vaimset 
tervist toetava mater jaliga ning suuren
dada vaimse tervise alast koostööd teis
te kõrgkoolide ja koostööpartneritega.

Kahe aasta pikkuse projekti raames, 
millega Toms ülikooli tööle võeti, sai  
nõustamiskeskus juurde ka kaks poole  
koormusega töötavat psühholoogi,  
kellest üks on praegu keskendunud  
Ukrainast pärit üliõpilaste aitamisele.  
Psühholoogilist nõustamist pakub lisaks  
kohalik ukraina kogukond. Kriisi olu
korrast tingituna otsitakse lahendusi, et 
ka töötajatele oleks võimalik psühholoo
gilist nõustamist pakkuda iga päev. 

Tartu Tudengipäevade kevadfestivali 
parimad palad
Reede, 22. aprill
kell 20 öölaulupeo avarongkäigu algus Raekoja platsil
kell 21 öölaulupidu Tartu Lumepargis (Narva mnt 171)

Laupäev, 23. aprill
kell 14 „Last man standing“ Emajõe ääres
kell 20 „Tudengilaul“ WAF Lounge’is

Pühapäev, 24. aprill
kell 12 „Wipe out“ Emajõel
kell 16 Piraadiralli Emajõel

Esmaspäev, 25. aprill
kell 18 „Mälukas“ Püssirohukeldris

Teisipäev, 26. aprill
kell 18 „Võta või jäta“ Pirogovi pargis
kell 21 börsibaar Mökus

Kolmapäev, 27. aprill
kell 23 parklapidu Ahhaa keskuse 
parklas

Neljapäev, 28. aprill
kell 18 „Sahtlist välja“ Lodjakoja kuursaalis
kell 22 mudamaadlus Raekoja platsil

Reede, 29. aprill
kell 18 pubiralli algus Raekoja platsil
kell 22 Tasa Pralle ft. tantsumaraton Erinevate Tubade 
Klubis (Kastani 42)

Laupäev, 30. aprill
kell 12 käruralli Küüni tänaval Kaubamaja kõrval
kell 23 volber Kaarsilla juures

Vaata kogu kava: 
www.studentdays.ee.

Foto: Peeter Paasmäe
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Raamatukogus on muusikaga kohtumise paik

Ülikooli raamatukogus on nüüd  
fonoteegi asemel uus, märksa suu
rem muusikaosakond mitme   

külgse plaadi, noodi, filmi ja 
muusikaraamatute koguga.

Muusikaosakonnas saab teha nii 
muusikaga seotud uurimistööd kui 
ka lihtsalt mängida digi klaverit. 
Kõike, mis on avariiulitel, saab ise 
vaadata, kuulata ja lugeda, enamikku 
materjalist ka koju laenutada.

Osakonda jõuavad kõik Eestis 
välja antud heli ja videosalvestised 
(auvised), noodid ja eestikeelsed 
muusika raamatud, samuti mujal maa
ilmas avaldatud eesti heliloojate, inter
preetide ja filmiloojate ning üldse 
Eestiga seotud auvised ja noodid.

Plaadikogu CDdelt, DVDdelt ja 
vinüülplaatidelt leiab peale kodumaise 
muusika lääne ja ida klassikalist, lava, 
pärimus, džäss, rokk ja popmuusikat, 
aga ka heliraamatuid. Osakonnas asub 
Eesti üks suurimaid maailmamuusika, 
idamaade klassikalise ja vana muusika 
kogusid. Samuti on olemas arvestatav 

filmikogu, kus leidub kõike muusika
filmidest mängufilmi klassikani.

Osakonna töötajad – kaks raamatu
koguhoidjat ja muusikateadlasest osa
konnajuhataja – aitavad uurimistöö 
tegijatel teadusajakirjade ja eraamatute 
andmebaasidest ning raamatu kogu 
kogudest teavet otsida, soovitavad 
vajaduse korral kirjandust jm materjale 
ning vahendavad kontakte muusika
teadlastega. Samuti võivad nad töid 
ametlikult juhendada ja oponeerida.

Juhataja Kaire Maimets ütles, et 
osakonna põhieesmärgina nähaksegi 
muusika, filmi, teatri jt kaunite 
kunstide alase õppe ja teadustöö 
toetamist Tartu Ülikoolis.

„Lõppeks on raske ette kujutada 
kultuuri  või rahvus teaduste õpet 
ilma sissevaateta muusika kultuuri. 
Muusika osakond soovib tugevdada 
ülikoolisisest koostööd ja loob praegu 
ka ülikoolivälist kontaktide võrgus
tikku, et jõuda nii muusika vastu 
huvi tundvate üliõpilaste kui ka 
gümnasistideni,“ sõnas Maimets.

Raamatukogu andmetel on viimase 
15 aasta jooksul teinud kõige aktiiv
semalt muusikaga seotud teadus töid 
enne kõike õpetajakoolituse üliõpila
sed, seejärel võõrfiloloogid ning aja
kirjandus ja kommunikatsiooni
üliõpilased. Mitu muusikatööd on 
valminud arvutiteaduse instituudis, 
õigusteaduskonnas ja psühholoogia 
instituudis, paar tööd isegi spordi
teaduste ja füsioteraapia instituudis.

„Muusikateadusest erinev vaade  
muusikaga seotud küsimustele võib  
olla vägagi rikastav ka muusika 
teadusele endale. Just nii toimus 
kümmekond aastat tagasi plahvatus  
Pärdiuuringutes, kui muusika teadlaste 
aruteluga liitusid teoloogid, religiooni
psühholoogid, kultuuri loolased ja  
sotsioloogid, kunstiteadlased ning  
teised,“ rääkis Maimets.

Ühel heal päeval võiks osakonnas 
olla rohkem ka muusika instrumente 
ja salvestustehnikat. Praegugi astub 
pea iga päev keegi läbi just selleks, et 
mängida klapid peas digiklaverit. 

Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük

W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 

tyk@ut.ee, www.tyk.ee

Tarmo Toom 

Varakristlik teoloogia
ISBN 978-9949-03-785-8, 269 lk

See raamat on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade 
varakristlikust teoloogiast ehk patristikast ning on 
mõeldud kõigile, kes soovivad saada aimu kristliku 
teoloogia sünnist ja esialgsest kujunemisest. Lugejale 
pakutakse pilti varakristlikust teoloogiast selle 
algses kirjususes ja vastukäivuses. Käsitlus ei kes-
kendu mitte niivõrd kirikuloole, kuivõrd teoloogia 
ajaloole. Tähelepanu keskmes on õpetuslike veendu-
muste kujunemine, põhiraskus on seega aruteludel 
Kolmainu Jumalast, kristoloogiast, eklesioloogiast 
ja soterioloogiast. Mõistmaks paremini kristlikke 
põhiõpetusi ja nende tekkelugu, on lisatud peatükid 
õpetuslikest autoriteetidest (Piiblist ja Piibli tõlgen-
damisest, regula fidei’st ja kirikukogudest), „orto-
doksia“ ja „hereesia“ eristamisest ning varakristlikust 
kirjandusest.
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Muusikaosakonna juhataja Kaire 
Maimets unistab, et ühel heal päeval 
võiks osakonnas olla rohkem ka 
muusikainstrumente ja salvestustehnikat.
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Sõnadel on jõud. Juba praeguse 
sõja esimestel päevadel kinnis
tus meie teadvusesse Ussisaart 

kaitsnud Ukraina sõdurite legendaarne 
vastuhüüd Vene sõjalaevalt edastatud 
alistumisettepanekule. Sõnum „Русский 
военный корабль, иди на хуй!“ muutus 
viraalseks, nüüdseks on seda jagatud 
sadade interneti meemidena ja trükitud 
tohutule hulgale Tsärkidele. Sõnade ja 
sümbolite vägi mobiliseerib masse roh
kemgi kui hirm püssitorude ees. Nagu 
on kirjutanud Juri Lotman: „Tegevus, 
mille sümbolid ja märgid esile kutsu
vad, on võrreldamatu tema kuuldavale 
toomiseks kulu nud energiaga.“ (Juri 
Lotman (2000). „Inimesed ja mär
gid“ Vikerkaar 1, 85–91.) Just sõnade, 
lööklausete ja lugude kaudu sünnivad 
kollektiivsed tähendused.

Esimesed lood ja legendid, millega 
toimunut kirjeldatakse ja seletatakse, on 
väga tähtsad: need hakkavad suunama 
inimeste olukorrataju ja vormima nende 
arusaama edaspidi lahtirulluvatest 
sündmustest. Ukraina on väga veenvalt 
jutus tanud lugu oma kodumaa ja 

sisuliselt kogu Euroopa kangelaslikust 
ja ennast salgavast kaitsmisest.

Kahjuks on selline jõud ka 
Venemaa Föderatsiooni toodetud 
valeuudistel ja väärinfol. Suhteliselt 
väikeste kuludega on võimalik näi
data pilte ja vesta lugu  sid, mis pane
vad publiku uskuma, et mingit sisse
tungi Ukrainasse polegi toimunud.

Veelgi enam: Vene propaganda
meedia on asunud täistuuridel 
levitama vandenõuteooriat, mille 
järgi valelik lääs eesotsas selle võimu
rite ja peavoolu meediaga korraldab 
enne olematut info sõda, suurt russo
foobset meedia lavastust, et Putinit 
ja tema lähikondlasi olematu sõja 
kole dustes süüdlaseks teha. Et pilti 
veelgi hullemaks maalida, räägi takse 
Ukrainas tegutsevatest üli salajas test 
USA biolaboritest, mis tõotavad 
valla päästa seni nägematud tõved.

Usalduse süstemaatiline 
lõhkumine
Lääne salajastest niiditõmbajatest 
ja mastaapsest ajupesuprogrammist 
rääkiv vandenõuteooria pole kasu
tusel üksnes selleks, et juhtida Vene
maa publiku olukorra
taju soovitud suunas. Seda 
on levitatud ka paljude 
muude riikide, sh Eesti 
sotsiaalmeedia gruppides.

Olen uurimistöös ana
lüüsinud Vene valitsuse 
kontrollitavat ingliskeel
set uudiste kanalit RT ja uudiste portaali 
Sputnik. Analüüs näitab üheselt, et 
vandenõuteooriaid, mis õhutavad sü
gavat umbusku demokraatliku riigi
valitsemise ja iseäranis professionaal
se sõltumatu ajakirjanduse vastu, on 
süsteemselt levitatud juba aastaid.

Sõna jõust (info)lahingutes

Mari-Liis  
Madisson
TÜ semiootika teadur

On tähelepanuväärne, et mainitud 
väljaanded reklaamisid end loosungi
tega „Question More“ („Sea kahtluse 
alla“/„Esita rohkem küsi musi“ – RT) 
ja „Telling the Untold“ („Räägib seda, 
millest teised vaikivad“ – Sputnik), 
sisendades nii ettekujutust, et audi
tooriumi ette jõuavad faktid, mille 
lääne valelik avalikkus maha vaikib.

Taolistes kanalites strateegiliselt 
levi tatud vandenõuteooriad teevad 
rohkem kahju kui üksikud vale
uudised, sest pideval kordamisel 
muutuvad need tõlgendus ankruks, 
mille külge ehitub terve maailma
käsitlus. Nad suunavad oma publikut 
igalt poolt pettusi, salajasi manipulat
sioone ja vandenõumärke otsima.

RT ja Sputnik on nüüd küll Euroopa 
Liidus keelatud, kuid kahjuks elavad 
propageeritud vandenõuteooriad ini
meste peas ja sotsiaalmeedias oma 
elu edasi. On kõnekas, et veendunud 
konspiratsiooni teoreetikute silmis 
on vande nõulugusid vahendavate 
kanalite kinnipanek märk, et nende 
vastu on rünnakule asutud, ja 
piiramine üksnes lisab varem levi
tatud ideedele tõsiselt võetavust.

Iseäranis tugeva ühiskondliku 
resonantsi leidis Kremli meedia 
propa ganda pandeemiaeitajate ja 
koroonapiirangu vastaste hulgas. 
Kui meenutada Balti riikides toimu
nud koroonaproteste, paistsid agi
taatorite hulgas parem populistidest 
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vande nõuteoreetikute kõrval silma 
Kremliga seotud MTÜde aktivistid.

Pandeemiaeitajate ühine 
inforuum
Kindlasti ei saa öelda, nagu oleks kõi
gist koroonaprotestijatest saanud 
Vene maa mõjuagendid, kuid on vaja 
märgata, kuidas pandeemiaeitajatel 
tekkis ühine sotsiaalmeediaruum ja 
lugudes kujunesid märkimisväärsed 
kattuvused. Niisiis pole üllatav, et need 
Eesti inimesed, kes on viimastel aastatel 
väljendanud veendumust, et pandeemia 
on lavastanud peavoolumeedia ja 
poliiti line eliit, kes tahavad kodanikke 
hirmutada ja nende üle suuremat kont
rolli saada, kalduvad kahtlustama, et 
ka sõda Ukrainas pole muud kui sama 
eesmärki teeniv meediaetendus.

Elame infokülluse ajastul. Sotsiaal
meedias, kus meid pommitatakse iga 
päev sadade sõjateemaliste postitus
tega, saavad kokku traagilised isik
likud lood, elust suuremad legendid, 
strateegiliselt levitatud vandenõu
teooriad ja professionaalse ajakirjani
ku töö tulemusel valminud uudised.

Kremli propagandameedia püüab 
iga hinna eest jätta muljet, et kõik see, 
mis nende sõjakajastustest erineb, on 
lääne meedia ohtlik ajupesu. Õnneks 
on meil erinevalt Venemaa Föderat
sioonist ajakirjandus vaba, sõltumatu 
ja allika põhine. (Üli)kooli ülesanne 
on õpetada, kuidas seesuguste sõja
kajastuste vir varris kahtlase väär
tusega informatsiooni ära tunda ja 
usaldus väärsete uudiste vahendajaid 
leida ning kuidas propagandal ja 
ajakirjan dusel vahet teha. Meedia
pädevusest on saanud oluline alus
oskus, lausa julgeoleku küsimus. 

Kui keegi läheks Toompeale või  
Vabaduse platsile, ühes käes 

Venemaa lipp ja teises plakat „Ma  
usun Putinit“, siis ei tekiks küsi-
must, kas ta on Kremli-meelne või  
mitte. Ent infosõjas on palju keeru- 
lisem aru saada, kes teeb Kremli 
tööd, sest kahjuks on Vene propa-
gandistid väga osavad ja näinud 
pikka aega vaeva, et enda sõnu-
meid varjatult meieni toimetada.

Venemaa eesmärk on tekitada 
Lääne ühiskondades kaos ja hoida 
sisepoliitilised pinged võimalikult 
kõrgel. Kui inimesed oma riiki ei 
usalda ning valitsus ja riigiametid 
tegelevad pidevalt sisejamade klaa-
rimisega, siis pole aega välispoliitika 
jaoks. Seega on Venemaa jaoks 
hädavajalik kaotada võimalikult 
kiiresti lääne ühtsustunne. Eriti 
oleks neil vaja kaost Baltikumis, 
Poolas ja teistes riikides, mis on 
muutunud Ukraina eestkõnelejaks 
NATO-s ja Euroopa Liidus ning see-
pärast Putini jaoks eriti häirivad.

Soovitud eesmärgi saavutami-
seks võib näiteks külvata ühiskon-
nas kahtlusi, et äkki ei ole Ukrainas 
asjad nii, nagu nad paistavad. 
Samuti võib paisata avalikkusesse 
võimalikult palju kõrvalteemasid 
või info „puhtaks“ pesta, sisuliselt 
musta valgeks rääkida.

Demokraatia tugevus on 
arvamusvabadus. Meil on kombeks 
kõike kahtluse alla seada ja palju 
küsimusi küsida. Samas on see 
ka demokraatia nõrkus, sest nii 
saab infosõja agressor panna meid 
teemade üle vaidlema ning luua ja 
võimendada väärtuskonflikte.

Eelmise aasta arvamus-
festivalil lõppesid kõik infosõjaga 
seotud debatid tõdemusega, et 
ainuke asi, mida teha saame, 
on inimesi harida ning õpetada 
neid manipuleerimist ja valeinfot 
märkama. Oluline on käsitleda seda 
teemat aktiivsemalt ka koolides. 
Selleks on mitu võimalust.
1. Vii ennast infosõja teemaga 

kurssi.
2. Kui näed head materjali infosõja 

teemal, siis jaga seda ka sõpra-
dega – nii aitad tasakaalustada 
õige ja vale info kaalukausse.

3. Kui näed, et mõni su tuttav 
käitub kasuliku idioodina, siis 
aita tal infomüras paremini 
orienteeruda: suhtle ja selgita.

4. Kui valdad infosõja teemat 
hästi, siis mine anna koolides 
külalistunde.

5. Kui näed sotsiaalmeedias 
valeinfot või vihakõnet, teata 
sellest, kuhu vaja – nii aitad 
eemaldada ebasobivat sisu. 

Repliik

Diana Poudel, TÜ vilistlane, küberturvalisuse õpetaja

Kremli propagandameedia 
püüab jätta muljet, et kõik 

see, mis nende sõjakajastustest 
erineb, on lääne meedia ajupesu.

Mida teeb Kremli 
propaganda?
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Venemaa 24. veebruaril alanud täiemahuline sõjaline sissetung 
Ukrainasse on pea peale pööranud kogu senise arusaama Euroopa 
julgeolekust ja šokeerinud neid, kes ei uskunud konventsionaalse 
sõja võimalikkusse meie piirkonnas 21. sajandil.

MAILI VILSON
TÜ Venemaa ja Euraasia uuringute 
keskuse CEURUS tegevjuht

HEIKO PÄÄBO
TÜ Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja 
Euraasia uuringute magistriõppekava 
programmijuht

Sissetungi algusest saati on Ukrai
nas hukkunud tuhandeid  
inimesi: lisaks mõlema poo

le sõja listele kaotustele on elu kaota
nud mitu tuhat tsiviilisikut, seal hulgas 
üle saja lapse. ÜRO Pagulas ameti 
andme tel oli umbes 44miljonilise ela
nikuga Ukrainast 22. märtsi seisu
ga põgenenud üle 3,5 miljoni inime
se ja sise pagulasi on üle 10 miljoni.

Venemaa kiire ja võiduka sõja käiguna 
planeeritud rünnakud on jäänud top  pa  
ma ning alanud on kurnamis sõda, mille  
käigus on Vene väed valimatult pommi 
tanud Ukraina linnu ja takista nud  
tsiviil elanike evakueerimist humanitaar
koridoride kaudu. Maailm jälgib 
imetlusega ukrainlaste vankumatut 
vastu panu Venemaale ja paljud riigid, 
teiste seas Eesti, toetavad Ukrainat 
nii sõjalise kui ka humanitaarabiga.

Ehkki mitte keegi ei oska ennustada, 
millal ja kuidas vastasseis lõpeb, siis üks 
on selge: sõjaeelset maailma tagasi ei tule 
ja sõja mõju ulatub väga kaugele. Eriti  
teravalt tunnetavad seda Venemaaga 
ühist piiri jagavad Kesk ja IdaEuroopa,  
LõunaKaukaasia ja KeskAasia riigid,  
kes pidid pärast Nõukogude Liidu  
lagunemist otsustama, kuidas arendada  
suhteid Vene maaga külma sõja järgses  
maailmas.

Paljude jaoks on Venemaa küll julge  
olekuoht, aga ka oluline partner. 30 aasta  
jooksul välja kujunenud käitumis mallid  
vaadatakse nüüd üle paljudes pea 
linnades. 

Jätame korraks kõrvale igapäevase 
sõja tegevuse ning keskendume Ukraina 
ja Venemaa, aga ka regiooni teiste riikide  
sõja reaktsioonidele ning võimalikele  
edasistele sise ja välis poliitilistele  
arengusuundadele.

Segamini löödud kaardid
Tarass Ševtšenko nimelise Kiievi 
Riikliku Ülikooli rahvus vaheliste suhete 
instituudi teadur Julia Kurnõšova ütleb, 
et Ukrainas on suuri ühiskondlikke 
nihkeid näha juba praegu. Neist tähtsai
maks peab ta ukraina ühtse rahvusliku 
identiteedi tugevnemist sõja tulemusel.

„Vladimir Putini katse meie riiki 
lõhestada on andnud vastupidise efekti.  
Venekeelsete linnade Harkivi ja 
Mariupoli pommitamine on järsult 
vähen danud venemeelsete hulka,“ ütleb  
ta. Ta kirjeldab, kuidas poliitiline maas
tik Ukrainas on muutumas – sõja tõttu  
on peatatud 11 Venemaaga lähedase era 
konna tegevus –, ja pakub, et vähemalt  
lähitulevikus ei saavuta seal edu ükski  
venemeelne poliitik.

Teiseks tõstab Kurnõšova esile toetust 
president Volodõmõr Zelenskõile, kes on 
sõjaajal näidanud end reso luutse juhina.  
„Enne sõda kriti seeriti teda valimis
lubaduste täitmata jätmise pärast, nüüd  
aga imetletakse.“ Seda, et Zelenskõi  

Sõda Ukrainas 
muudab maailma 
julgeolekuolukorda

Venemaa kallaletung Ukrainale tekitas üle maailma suure protestilaine ning laialdase meelepaha kõige venemeelse ja -maise 
vastu. Kiirelt kehtestatud sanktsioonid suunasid riigi majanduse langusesse ja ka poliitiliselt on Venemaa tulevik tume.

võiks oma positsiooni sõja lõppedes  
ära kasutada ja võimu kuri tarvitada,  
Kurnõšova ei usu.

„Ukraina on väga pluralistlik riik.  
Igasugustele katsetele kehtestada 
autori taarne valitsus seistakse kindlalt 
vastu – seda on ukrainlased viimase 
20 aasta jooksul ka näidanud,“ ütleb  
ta. Küll aga valutab Kurnõšova südant  
selle pärast, et paljusid viimase  
kaheksa aasta jooksul alustatud  
reforme ei ole võimalik sõjaolukorras  
jätkata.

Kaaluka välispoliitilise sammuna 
tõstab ta esile veebruari lõpus esitatud 
avaldust Ukraina liitumiseks Euroopa 
Liiduga. Kurnõšova leiab, et Ukraina 

on pike mas perspektiivis suuteline 
täitma kõik liitumiseks vajalikud 
tingi mused ning Euroopa Liidu liik
mesus annaks Ukrainale vajaliku 
julgeoleku garantii, mida praegu ei ole.

Samas nendib Kurnõšova, et 
ukrainlas te silmis paistab Euroopa 
Liidus praegu olevat kaks leeri: ühelt 
poolt diplomaatilist lahendust eelis
tavad Prantsusmaa ja Saksamaa – 
kardetakse, et nad võivad Ukrainat 
survestada Venemaale järele andmisi 
tegema –, ja teiselt poolt rangemat joont 
hoidvad ning Ukrainat rohkem toe
tavad Kesk ja IdaEuroopa riigid.

Venemaa käitumisest täie mahulise 
sõja algatajana on väga keeruline aru 

saada, nagu ka sellest, mida ta soovib 
sõjaga saavutada ja mida tähendavad 
Vladimir Putini kõnes mainitud  
Ukraina denatsifitseerimine ja  
demilitariseerimine.

TÜ regionaalsete poliitika uuringute 
professor Andrey Makarychev leiab, 
et tegu on Venemaa sõna mänguga. 

„Kuidas peaks demilitariseerima 
riiki, mis on enda kaitsel, mitte rün
nakul? Neid sõnu kasutatakse teadli
kult häguses ja ebaselges kontekstis, 
sest see võimaldab Venemaal kuuluta
da võitu just siis, kui see talle sobib.“ 
Mõistetamatu on ka eesmärk „denatsi
fitseerida“ riik, kus ei ole mõjukat 
natslike vaadetega poliitilist jõudu.
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Venemaa sõjategevuse kohta arvab 
Makarychev, et esimeste nädalate 
eba edu näitab, kui halvasti Venemaa 
Ukrainat tegelikult tunneb. „Nüüd 
on sõjalist taktikat muudetud ja kes
kendutud linnade piiramisele, aga ka 
see ei ole neile edu toonud,“ ütleb ta.

Makarychev nimetab Venemaa 
tege vust nekropoliitikaks, kuna 
venelased kasutavad Zelenskõi alla
andmise saavutamiseks põletatud 
maa taktikat, rünnates tsiviil elanikke. 

Samuti kahtleb ta Venemaa soovis 
pidada tõelisi rahuläbirääkimisi, 
viidates näiteks sellele, et Vene dele
gatsioonis peaaegu puuduvad mõjukad 
rahvusvahelise kogemusega esindajad 
või et sadu ohvreid kaasa toonud 
Mariupoli draamateatri pommita mine 
leidis aset just rahu kõneluste ajal.

Küsimusele, kuidas mõjutab 
käimas olev sõda Valgevenet, 
Moldovat ja Gruusiat kui Venemaa 
survele vastu võtlikke riike, vastab 
Makarychev, et see sõda näitab nende 
riikide iseseisva tegutsemisruumi 
ahenemist. Tema hinnangul andis 
sama sõnumi Venemaa sekkumine 
Valgevene 2020. aasta presidendi
valimiste järel, kui valimis tulemuste 
võltsimise tõttu puhkenud massi
protestid vägivaldselt maha suruti.

Makarychev kritiseerib ka Moldova 
ja Gruusia kahepalgelisust – nagu 
Ukraina, on nemadki esitanud aval
duse Euroopa Liiduga liitumiseks, 
kuid Venemaavastaste sanktsiooni
dega ei ole nad seni ühinenud.

Glasgow’ Ülikooli Euraasia uurin
gute professori Luca Anceschi sõnul 
peavad sõja tõttu oma välispoliitika 

ümber hindama ka KeskAasia riigid. 
Sealsete riikide poliitiline ja majan
duslik seotus Vene maaga erineb, ent  
praegu, kui kõik on pidanud sõjas poo
le valima, käivad ka neis riikides  
poliitilise eliidi arutelud edasise  
Venepoliitika üle.

„KeskAasias on viimased 30 aastat 
püütud hoida tasakaalu Venemaa ja  
lääneriikide vahel, ning kuigi piirkond  
on Vene ja lääne vastasseisu kontekstis  
perifeerne, ei saa need riigid sama

moodi jätkata. Tõe
näoliselt püüavad kõik 
hoida Venemaast nii kau
gele kui võimalik,“  
pakub ta.

KeskAasia riikidele 
ei ole see aga praeguses 
olukorras lihtne. 

Anceschi viitab näiteks Kasahstani 
suurele vene kogukonnale, kes elab 
valdavalt piirialadel, mistõttu teeb rii
gile muret Venemaa viljeletav kaas
maalaste poliitika, milles kasutatakse 
venekeelseid inimesi surve avalda
miseks asukohariikidele. Selle aasta 
jaanuaris hinnatõusu tõttu puhkenud 
meeleavaldused suruti maha Vene 
vägede abiga kollektiivse rahukaitse 
egiidi all ja püüd end Venemaast dis
tantseerida ei ole hõlpsasti teostatav.

Usbekistanis, kus vene kogukond ja 
selle mõju on väiksem ning Venemaad 
julgetakse veidi enam kritiseerida, käib 
arutelu selle üle, kas riik peaks liituma 
Vene maa juhitava Euraasia Liiduga. 
„KeskAasias mõistetakse järjest enam, 
et tegu on pigem geo poliitilise kui 
majandusliku organisatsiooniga, mis 
kindlasti vähendab juba liikmeks ole
vate riikide soovi ühenduse tegevuses 
osaleda ja potentsiaalsete liikmete 
soovi liituda,“ põhjendab Anceschi.

Tulevik tõotab muutusi
Ehkki ennustamine on tänamatu 
töö, annavad praegused sündmused 
mõningast aimu, millised arenguteed 

võivad kõnealuseid Kesk ja Ida 
Euroopa ning Aasia riike ees oodata 
järgmise kümne aasta jooksul.

Julia Kurnõšova ei usu Venemaa 
Ukraina sõja lõpetamisse diplo
maatiliste vahenditega. „Putini ees
märk on nn Ukraina küsimuse lõplik 
lahendamine ja siin pole ruumi 
mõlemat poolt rahuldavale diplomaa
tilisele kompromissile,“ sõnab ta.

Kurnõšova hinnangul on praegu 
kaks põhilist võimalust, kuidas 
sündmused võivad hargneda: kas 
pika ajaline kurnamissõda, mis on 
hävitav mõlemale poolele, või Ukraina 
sõja line võit, mis viib Putini kuku
tamiseni. Ta ei pea praeguses olu
korras eriti tõe näoliseks sõja laie
nemist NATO riikidesse, aga see, 
mis Ukrainast lõpuks saab, sõltub 
paljuski ikka lääne riikidest.

„Ukraina sõdib kõigi eest ja meie 
inimesed kannatavad iga päev. Ma 
tahaksin öelda, et näen Ukrainat tulevi
kus ülesehitatud ja rahu meelse riigina, 
mis on majanduslikult ja julgeoleku
poliitiliselt kindlus tatud, aga enne, kui 
saame mõelda kaugemale tulevikule, 
peame tegelema palju kiireloomulise
mate küsimustega,“ ütleb Kurnõšova.

Andrey Makarychev selgitab, et 
erinevalt lääneriikide poliitikutest on 
tema Venemaa tuleviku suhtes pessi
mistlikum. „Teatud ringkonda des on 
levinud ekslik arusaam, et konflikti 
põhjus on Kremlis, peame lihtsalt 
ootama Putini võimult kadumist – 
ükskõik, mil viisil see toimuks – ning 
siis saaks Venemaast lääne tüüpi 
demo kraatia. Mina seda ei usu.“

Makarychev leiab, et Venemaa 
ühiskond tervikuna ei ole nii suureks 

muutuseks valmis, ja ta peab võima
likuks, et Venemaa valib kas neo
feodalistliku või neo fašistliku suuna.

Neofeodalism viiks isoleerumise ja  
läänest eemaldumiseni, mille tulemusel 
asenduksid kallid margitooted ja uued 
tehnoloogiad konservatiivse eluviisi ja  
intellektuaalse mandumisega. 
Makarychev tõi näiteks Venemaa otsuse, 
et teadlastelt ei nõuta enam rahvus
vahelistes teadus ajakirjades publitsee

rimist, samuti on 
tehtud ette valmistusi 
riigi sisese interneti 
loomiseks.

Neofašistlik 
suund tähendaks 
aga seni sest veelgi 
agressiivsemat ja 
revisionistlikumat 
poliitikat, mille 
imperialistlike  
ambitsioonide siht
märgiks võivad saada 
paljud teised riigid. 
„See, milline suund 
võetakse, sõltub sõja 
kulust, aga kui Vene

maa kuulutab, et ta on sõja võitnud – 
mida iganes selle all mõeldakse –, võib  
see viia neofašistliku 
retoorika kasvuni. Väga 
selge kaotuse korral 
Ukrainas on neo
feodalistlik suund mõne
võrra tõe näolisem,“ 
pakub Makarychev.

Ta ei pea eriti usutavaks 
Venemaa liberaliseerumist, kuid ütleb, 
et see on võimalik kolme teguri koos
mõjul, milleks on sõjaline läbikukku
mine, majandus ja finantskriis ning 
laiaulatuslikud protestid riigis.

Luca Anceschi sõnul hakkab Vene
maa kui autoritaarse režiimi mudel 
KeskAasia jaoks oma tähtsust kao
tama. „See ei tähenda, et KeskAasia 
riigid muutuksid demokraatlikuks, 
aga nad hakkavad otsima mingit teist 

valitsemismudelit, mida eeskujuks 
võtta. Valgevenetaoline sõltuvus
suhe, agressiivne poliitika ja vastas
seis läänega ei ole neile vastuvõetav.“

Anceschi rõhutab, et Venemaa 
poliitilise ja majandusliku mõju kadu
mist KeskAasias ei saa eeldada, 
kuna Vene meediaruumi kuuluvad 
need riigid ikka ning nafta ja gaasi
juhtmeid ei ole võimalik kiiresti 
ümber ehitada. Läbikäimist Vene
maaga võib aga piirata ka teisiti.

„Suurvõimude üksteise vastu välja
mängimisega harjunud poliitika
kujundajad NurSultanis või Ashga
batis võivad pöörata oma pilgud 
rohkem Hiina või teiste Aasia maade, 
Iraani või Pärsia lahe riikide poole. 
Putiniga lähedane olla ei ole enam 
soodne,“ kirjeldab Anceschi.

Kõigi kolme eksperdi hinnangul 
näitab VenemaaUkraina sõda seda, 
et senine Euroopa julgeolekustruk
tuur tulevikus enam ei toimi ning 
tuleb leida uusi lahendusi. Siiski on 
praegu olukord liiga ebaselge, et kind
lalt määratleda uusi arengusuundi. 
Sõja tulemusena hakkavad valitsused 
kindlasti senisest enam kindlustama 
oma riikide sõjalist julgeolekut.

See võib tähendada seniste mitte
sõjaliste koostöövormide, näiteks kol
me mere algatuse või Visegrádi grupi 
kohandamist julgeoleku vajadustele 
vastavaks või uute regionaalsete 
kaitse organisatsioonide loomist 
koos suurjõudude antud julgeoleku
garantii dega. Need lahendused 
ei sünni aga kiiresti ja seni peab 
Ukraina lääneriikide toel oma riigi 
ja tuleviku eest võitlema. 

 Varssavi rongijaam on muutunud 
Ukraina sõjapõgenike vahepeatuseks.

  Ukraina presidendist Volodõmõr 
Zelenskõist on saanud suur eeskuju 
kõigile lääneriikide poliitikutele.

Venelased kasutavad Zelenskõi 
allaandmise saavutamiseks 
põletatud maa taktikat, rünnates 
tsiviilelanikke.

Sõda Ukrainas näitab, et senine 
Euroopa julgeolekustruktuur 
tulevikus enam ei toimi ning tuleb 
leida uusi lahendusi.
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JOONIS 1: MAARJAVÄLJA võistlusala ja sidusala
asukoht Tartu linnas Maarjamõisa linnaosas.

M 1:5000

VILJANDI MNT

RAVILA TN

W.OSTWALDI TN

SANATOORIUMI TN

NOORUSE TN

RIIA TN

TÜ Physicum
Rahvusarhiiv

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

TÜ üliõpilaselamu

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasium

TÜ
Tehnoloogiainstituut

TÜ Siirdemeditsiinikeskus

TÜ Chemicum

TÜ Medicum

TÜ Kliinikumi Kopsukliinik

TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik

TÜ Kliinikumi Nahahaiguste kliinik

Perspektiivne COOPi toidupood

Perspektiivne TÜ õppe/teadushoone

Võimalik ala
päikesepaneelidele

Tartu Ülikool otsib maastikuarhitektuurivõistluse käigus häid kavandeid, kuidas võiks tulevikus 
välja näha Maarjamõisa linnakus paiknev haljasala.

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

Viljandi maantee ning Ravila, Sana
tooriumi ja W. Ostwaldi tänava 
vahel paiknev Maarjavälja kin

nistu on ülikoolile kuuluv ligi 20 hek
tari suurune ala, millel asuvad näiteks 
Chemicum ja Physicum. 2017. aastal 
kehtestatud detailplanee ringu järgi on 
praeguse tühermaa servadesse kavan
datud ülikoolilinnaku hoonestus ja 
keskele 2,8 hektari suurune haljasala. 
Lähikonnas asub veel mitu teadus ja 
õppehoonet ning meditsiiniasutust.

Alles 15 aasta eest harisid ümbrus
konna elanikud Maarjaväljal oma aia
maad. Praeguseks meenutavad seda 
ajastut vaid mõned kõrge rohu sees 
kasvavad maasikapuhmad. Lähiaasta
tel sinna ülikool uut hoonestust veel ei 
plaani, aga keskosa pargiala soovi takse 
rajama hakata esimesel võimalusel.  
Sobivaima idee leidmiseks korralda
taksegi koostöös Eesti Maastiku
arhitektide Liiduga võistlus.

TÜ kantsleri Kstina Vallimäe sõnul 
võib haljasalale pakutavate lahenduste 
ühendamiseks olemasolevate teede ja 
rohe võrgustikuga kasutada ka võistlus 
ala ümber olevat sidusala. Koos planee
ritava haljasalaga on ideede pakkumi
seks maad kokku umbes 13 hektarit.

„Sidusala võib siiski kasutada ainult 
ajutiste, hooajaliste objektide jaoks, 

näiteks maheaiaks ja katse põlluks. 
Kui me hakkame seal praegu maas
tikku muutma või kõrg haljastust ku
jundama, tekitame endale lisatööd 
tulevikuks, kui peaksime seal alus
tama ehitust,“ rääkis Vallimäe.

Uuenduslikud lahendused  
annavad võimalusi teadus-  
ja õppetööks
Võistluse peamine eesmärk on esit
leda haljasalal uuenduslikke loodus
põhiseid  lahendusi (rohelahendusi),  
mille toimivust ja tõhusust saaksid  
TÜ teadlased edaspidi jälgida ja ana
lüüsida. Haljas alal tehtavad uuringud  
aitavad omakorda planeerida tulemus
likumalt edas pidiseid loodust ja rohe 
 lahendusi puudutavaid projekte linna 
ruumis.

„Meie soov on, et ülikooli töötajatel 
ja üliõpilastel oleks koht, kus loengu
saalist või laborist välja tulles muga
valt ja mõnusalt olla, ning et vajaduse 
korral saaks rohealal korraldada ka 
õppe ja teadustööd,“ selgitas kantsler.

Et ümbruskonnas on avalikud hoo
ned ja elumajad, peaks ala teenima ka 
avaliku huvi eesmärke. Praegu kasvab 
seal valdavalt rohttaimestik, mida paar 
korda aastas niidetakse. Koha likud ini
mesed tõttavad üle välja tööle ja kooli, 
seal jalutatakse koertega, lennutatakse 
droone ning talvel suusatatakse. Tänavu 
hakatakse Viljandi maantee ja Ravila 
tänava nurgale ehitama toidupoodi.

TÜ botaanika kaasprofessor Aveliina 
Helm ütles, et roheala kujundamise üks 
eesmärk on luua nii ülikooli inimestele  
kui ka linnaelanikele lisavõimalusi 
kokku puuteks elurikka linnaloodusega.  
Lihtsalt kenale linnakeskkonnale lisan 
dub nii ka teaduslik, hariduslik ja  
tervist soodustav aspekt.

„Meie ettekujutuses on Maarja 
välja linnaruumis rakendatavate rohe
lahenduste demoala, kus saab katse
tada ja uurida erinevaid lähenemis
viise. Hea linnaruum on selline, kus 
ühes ruumiüksuses on tagatud võima
likult palju erinevaid hüvesid ja me 
ei raiska pinda, nagu sageli tehakse. 
Park ei pea olema ainult muru ja puu
dega ala, see saab pakkuda rohkelt 
võimalusi nii loodusele kui ka inime
sele. Eri tegevusi ja rolle, mida inime
sed, aga ka linnaloodus vajavad, saab 
omavahel ühendada,“ rääkis Helm.

Nüüdisaegne park teenib  
looduse taastamise ja  
kaitsmise ideed
Euroopa Komisjonis on valmimas  
Euroopa looduse taastamise kava, mille 
tarvis on soovitusi andnud paljud tead
lased. Just Maarjaväljalaadsete paikade  
rajamist linnaruumi uus kava ette  
näebki.

„Terve Euroopa peab mõtlema sel
lele, et rohealad on enamat kui puhke
keskkond. Tuleb mõelda, kuidas soo
dustada elurikkust, leevendada  

Maarjavälja haljasalale 
otsitakse oma nägu

Maarjavälja maastikuarhitektuurivõistluse 
ala ja selle sidusala asukoht Tartu linnas 
Maarjamõisa linnaosas.
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6. aprillil 220-aastaseks saanud Tartu Ülikooli loodusmuuseum tähistab oma tähtsat sünnipäeva 
koos loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga maikuus, mil teemanädala jooksul saab osa võtta 
mitmest loodusega seotud piduüritusest.

SILVIA LUIK
TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia 
turundus- ja kommunikatsioonijuht

Sünnipäevaüritustel, mis toimuvad  
9. –14. maini, põimitakse loodus  
muusika, kunsti, kirjanduse, rän

damise ja filmiga. Kavas on kohtu mine  
kirjanik Tõnu Õnnepalu ja näitleja Pääru  
Ojaga, koos loetakse muusika saatel  
luulet. Admiral Bellingshauseni Arktika  
ekspeditsiooni muljetest ja koostööst  
loodusmuuseumiga räägib rännumees  
Tiit Pruuli.

Loodushäälte üle muusikas mõtisk
letakse koos helilooja MärtMatis Lillega,  
samal õhtul tuleb esitlusele tema teos  
„Lindudele“, millega jätkatakse Linnu  
jämmi sarja. Samuti kohtutakse filmi  
„Fred Jüssi. Olemise ilu“ autori Jaan  
Tootseni ja loodushäälte salvestaja  
Veljo Runneliga. Kitarrist Robert 

Jürjendali esituses saab kuulata loodus
häälte improvisatsioone. Rahvus vahelise 
teema konverentsiga „Elurikkuse digi  
teenused“ tähistatakse Eesti kolmandat  
takso noomia päeva.

Kogu aasta jooksul korraldatavate 
juubeliürituste kõrval leiavad aset ka 
loodus muuseumi ja botaanikaaia tradit
sioonilised ettevõtmised: juunis on  
tulemas kaheksas Loodusfestival ja viies 
loodusvaatluste maraton, septembris  
seenenädal. Sügisel jätkub juubeli aasta  
loodusteaduste konverentsi ja  
orienteerumis nädalaga.

Eesti vanim muuseum ning loodus ja  
täppisteaduste valdkond on omavahel  
tihedalt põimunud. Mõlemale pandi alus  
aastal 1802, mil ülikoolis loodi loodus   
teaduste professuur koos selle juurde  
kuuluva loodusloo kabinetiga. Sama 
aasta 6. aprillil sai kabinet ja hilisem  
loodus muuseum esimese loodusloolise  
kollektsiooni.

Esialgu mitmel üüripinnal ja direktori 
korteris paiknenud loodus muuseum 
sai ülikooli peahoone valmimise järel 
1809. aastal uued ruumid aula kõrval 
teisel korrusel, kuhu pandi välja geo
loogilised kogud. Veidi hiljem koliti 
peahoonesse ka zooloogilised kogud. 
Loodus teaduslike kogude ja professuu
ride arv kasvas kiiresti, mistõttu jagunes 
muuseum peagi osadeks: botaanilised 
kogud anti 1811. aastal üle botaanika
aiale, geoloogilised kogud 1820. aastal 
mineraloogiakabinetile ja zooloogilised 
kogud 1822. aastal zooloogiakabinetile.

1915. aastal valminud maja aadressil 
Vanemuise 46 oli Eestis esimene spet
siaalselt muuseumi jaoks projekteeritud 
hoone näitusesaalide, hoidlate ning töö 
ja õpperuumidega. Samas kohas tegutse
vad täna päevani loodusmuuseum ning 
loodus ja täppisteaduste valdkond. 

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
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220 aastat loodusteadusi

kliima muutuse mõju, puhverdada  
sademe vett, reguleerida linna mikro
kliimat ja palju muud. Maarja väljal 
saaksime selleks proovida mitme
suguseid viise. Püüame välja töötada ja 
katsetada eri lahendusi ja aidata ka  
teistel linnadel meie kogemusest  
õppida,“ ütles Helm.

Seda, kas kõik ideed ka päriselt  
toimivad, on tema sõnul keeruline  
ennustada. Võib juhtuda, et mõni 
loodus põhine lahendus ei sobi, pole 
jätku suutlik või tekitab ümbritseva 
keskkonna jaoks hoopis uue mure. Mõ
ned ideed on kindlasti paremad kui tei
sed, mõned sobiks paremini aga teist
sugusesse keskkonda. Seepärast ongi  
katsetamine ja võimaluste uurimine  
põnev ja vajalik.

Maastikuarhitektuurivõistlusel osa
lejatel on ülikooli seatud lähteülesande 
piires vaba voli lahendusi ise välja pak
kuda. Peaasi, et planeeritav taimkate 
oleks võimalikult liigi ja vormirikas 
ning haljasalal saaks eksponeerida 

erinevaid Eesti pärismaiseid ökosüs
teeme ja nendega seotud liike. Kogu 
kasvuperioodi vältel võiks olla õits
vaid taimi ning nii tolmeldajad kui 
ka linnud võiksid sealt leida toitu 
ning pesitsus ja talvitumispaiku.

Ala peaks olema kasutatav ja at
raktiivne kõigil aastaaegadel ning eri 
vanuses ja võimetega, sh erivajadus
tega inimestele. Seda eesmärki toetak
sid näiteks õuesõppeks, töötamiseks 
või väiksemate ürituste korraldami
seks kasutatavad paviljonid, joogi
vee olemasolu ning jalgrataste lu
kustamise ja nutiseadmete laadimise 
võimalused. Alal võiks esitleda val
gustust, mis säästab putukaid, ja tut
vustada teisi võimalusi, kuidas ini
mese ja looduse vajadusi lõimida.

Vesinikutehnoloogia demoalal 
näidatakse taastuvenergia  
tootmist
Ideekavandisse tuleb tingimata lõi
mida demoala, kus tutvustatak
se päikese energiast vesiniku toot
mist. Selle võib osaliselt lõimida 
ka sidusalale. See juures on oluli
ne paigutada päikesepaneelid hal
jastusse ja ka ehitistele nii loomuli
kult, et see aitaks hoida elurikkust.

Vallimäe kinnitas, et ei ülikool ega 
Tartu linn soovi rohealal näha suurt 
päikeseparki, nagu paljudes kohtades 
tavaliseks on saanud. Paneele võib ka
sutada näiteks paviljonide ja varjualuste 
katustel ja seintel või integreerida need 
vihma ja päikesevarju pakkuvate ro
helusse uppuvate istumiskohtadega.

„Kui roheala paneelidest ei piisa, 
võib ka osaliselt rohealast väljapoole, 

vesiniku tootmiseks mõeldud alale pai
gutada väikese päikesepargi. Tahame 
inimestele näidata, kuidas saab päikese
energiast vesinikku toota, seda salves 
tada ja kasutada. See taastuvenergia ala  
võimaldab meil huvilistele tutvustada 

vesinikutankla toimimist 
ja laadida ülikooli demo
sõidukeid, aga annab 
vaja liku energia ka 
haljas ala valgustami
seks,“ loetles Vallimäe.

Omatoodetud energia  
aitab tulevikus vähendada  

rohe ala ülalpidamiskulusid. Kavandit  
koostades tuleks mõelda teistegi viiside  
peale, kuidas säästa nii loodust kui ka 
raha. Näiteks tuleks vältida intensiivse  
hoolduse vajadust või väga erilisi ja  
raskesti saavutatavaid tingimusi.  
Samuti võiks näidata ja kasutada eri  
võimalusi ressursside ja materjalide  
taaskasutamiseks.

Helm sõnas, et Euroopa, eriti Põhja
maade ülikoolide juurde on viimasel ajal  
aina sagedamini loodud just selli seid  
rohealasid, kus mõeldakse korraga  
paljudele vajadustele. „Tean selliseid  
näiteid Rootsist ja Norrast, aga ka Kesk 
Euroopas, näiteks Saksamaa ülikooli 
linnakutes,“ viitas ta. Tänu Euroopa loo
duse taastamise kavale ja teadlikkuse 
tõusule linnalooduse tähtsusest peaks 
see idee lähiaastatel jõudsalt levima.

Maarjavälja maastikuarhitektuuri
võistluse täpsed tingimused avaldatakse  
aprillis riigihangete registris. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, on uue õppeaasta  
alguseks teada võistluse võitja, keda  
ootab 8000 euro suurune peapreemia.  
Edasi järgneb võistlusala projektee
rimine ning ehitus algab tõenäoliselt  
2024. aastal.

Võistluse jaoks koostasid lähteüles
ande TÜ loodus ja täppisteaduste  
valdkonna teadlased Aveliina Helm, 
Enn Lust, Heikki Junninen ja Maarja 
Öpik ning looduskaitseringi üliõpilased  
eesotsas Amaranta Põlluga. 

Ala peaks olema kasutatav ja 
atraktiivne kõigil aastaaegadel 
ning eri vanuses ja võimetega, sh 
erivajadusega inimestele.
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Katsepõldude uurimine võib anda 
teadlastele väärtuslikku teavet.
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„Luule on vabaduse otsing, vastu-
hakk kurja-, orja- ja karjavaimule,“ 
kirjutab professor Jüri Talvet kogu-
miku „Valitud tõlkeluulet (1970–
2020)“ eessõnas. Selle eelmise 
aasta lõpul Tartu Ülikooli kirjastuses 
ilmunud kogumiku eest pärjati ta 
Jaan Krossi auhinnaga.

Luule on 
vabaduse 

otsing

LIINA LUKAS
TÜ võrdleva kirjandusteaduse 
professor

K auaaegne maailma kirjanduse  
professor Jüri Ta lvet kõneleb  
inter vjuus  oma pikast tõlkija  

teekonnast.

Õnnitlen sind Jaan Krossi auhinna 
puhul! Milliste tunnetega selle vastu 
võtsid?
Alguses sattusin preemiateatest tõesti 
segadusse, see oli täielik üllatus! Ma 
pole ju ühtki romaani kirjutanud ... 
Seejärel leidsin auhinna statuudist, et 
Krossi preemia puhul ongi rõhk loo
mingu mitmekülgsusel. Kross oli ka 
nimekas luuletõlkija. Kes teaks praegu 
ennustada hinnangute rõhku poole
saja aasta pärast? Võibolla tuntakse 
siis Jaan Krossi enamgi hoopis 
Shakespeare’i kuulsate värssdraamade 
„Othello“, „Macbeth“ ja „Torm“ tõlki
jana, mitte romaanikirjanikuna.

Ma ise arvaksin Krossi ühe sajandi 
jooksul võrsunud luuletõlkijate esi
plejaadi, kus on ka Jaan Bergmann, 
Johannes Semper, Ants Oras, August 
Sang, Rein Sepp, Ain Kaalep. Sellisena 
on Krossi preemia mulle kindlasti 
suureks auks. Kirjanduspreemiates 
on enam kui sageli juhuslikkust. Vist 
oleks neid targem anda mitme teose, 
viie või enama aasta loomingu eest.

See kahes köites, pea 800 lehekülge 
hõlmav teos ei ole monumentaalne 
ainult lehekülgede arvu poolest, vaid 
koondab sinu poole sajandi pikkuse 
luuletõlkimise vilju. Ütled eessõnas, 
et see ei ole mõeldud maailmaluule 
antoloogiana, rõhutad pigem isik
likku valikut. Aga maailmaluule see 
teos ikkagi on, sest sisaldab luule
tõlkeid seitsmest sajandist ja 150 luu
letajalt poolesajalt maalt – kokku ligi 
500 tõlget. See on muljetavaldav, aga 

see pole sugugi kogu sinu tõlke luule. 
Mis pidi välja jääma?
Valisin antoloogiasse ehk oma lille
kimpu eelkõige need luuletused, mis on 
mu mälus ja vaimus muust värskemana 
püsinud. Korrata tervikuna näiteks 
Francisco de Quevedo töid raamatust 
„Valik luulet“ (1987) või kõiki luuletusi, 
mis ma tõlkisin „Ameerika luule anto
loogiasse“ (2008), 
käinuks üle mu 
võimete. Kõik va
rasemad tõlked 
tuli hoolega läbi 
vaadata, paljud 
ümber või isegi 
uuesti tõlkida. Tõlgitud värssnäidendi
test (nagu Calderóni ja Tirso de Molina 
teosed) valisin katkendid, mille lüürilis  
vaimne kujund peaks esindama auto
reid nii, et need kutsuksid lugejat avas
tama tervikteoseid või neid üle lugema.

Enamik neist tõlgetest on varem 
ilmunud – kas ajakirjades, eriti Aka
deemias, või õpikutes ja antoloogia
tes. Kas on ka päris uusi tõlkeid?
Raamatu „Valitud tõlkeluulet“ 1. köite 
alguses on rida tõlkeid hiliskeskaja his
paania luulest, mis seni olid ilmunud 
hädapäraste proosatõlgetena. Nüüd 
peaks saama neid eesti keeles vastu võt
ta luulena. Suurimaid rahuldusi on, et 
suutsin tõlkida Jorge Manrique (15. sa
jandi teisest poolest) filosoofilislüüri
lise poeemi „Koplad isa surma puhul“ 
ja samast ajajärgust kaks romanssi. 
Koltunud, masinkirjas käsikirjadest 
leidsin üllatusega César Vallejo luule
tuse, mis miskipärast oli omal ajal aval
damata jäänud. Valimikus on muidki 
nüüd esmailmunud luuletõlkeid.

Hakkasin kokku lugema, mitmest 
keelest siin tõlkeid on, aga arvestus 
läks sassi. Kas oskad ise öelda?
Kokku ma ei ole neid lugenud, aga liiga 
palju ka ei ole. Oletan, et Ain Kaalepil 
on „Peegelmaastikutes“ lähtekeeli 

rohkemgi kui minul. Tänapäeval on 
laialt levinud luule tõlkimine teis(t)e 
keel(t) e toel ja vahendusel. Seda ei tule 
põl  ata. Luulet tõlkides on lausa moraal
ne kohustus uurida tõlkeid eri keeltes, 
kasutada rohkeid sõnaraamatuid. 
Mida laiemalt tõlkija võõrkeeli tunneb, 
seda rohkem on tal lootust algupäran
dit tõlkes usaldusväärselt edasi anda.

Ida keeli ma ei tunne, kuid mul on 
olnud häid abilisi, kes on mu enamasti 
inglise keele kaudu tehtud tõlked üle 
vaadanud. Yi rahvuse suur tänapäeva
poeet Jidi Majia loob oma luulet hiina 
keeles. Seda on tõlgitud paljudesse 
keeltesse. Mina lähtusin kahest eri
nevast ingliskeelsest tõlkest, millest 
ühe on teinud hiinlasest inglise keele 
õpetaja, teise Ameerika sinoloog. Mu 
tõlked vaatas läbi orientalist Taimi 
 Paves, kes tunneb suurepäraselt jaapa
ni keelt, aga on õppinud ka hiina keelt.

Su esimene luuletus ilmus Tartu 
Ülikooli ajalehes 1970. aastal – see 
oli hispaania luuletaja Rafael Alberti 
luuletus „Kui mu hääl kord maapin
nal vaibub“ aastast 1924. Olid toona 
inglise filoloogia tudeng, aga huvi 
hispaania kirjanduse vastu pidi ole
ma sul juba tekkinud. Kuidas sa selle 
luuletuse leidsid ja miks just selle ära 
tõlkisid?
„Valitud tõlkeluule“ mõlema köite saate
kirjutis „Seoseid ja hargnemisi“ hõlmab  
poolsada lehekülge – neid võib võtta  
minu loomememuaaridena. Esimeses  
köites lehekülgedel 268–269 on pikemalt 
juttu mu hispaania vaimustuse algusest  
ja sellest, kuidas sain endale suure  
hispaania ingli  se hispaania sõna
raamatu ja  Inglismaal välja antud 

„Luuletõlkija vabadused, eriti selles, mis 
puudutab vormi, peaksid olema võimalikest 
suurimad,“ ütleb Jüri Talvet. Absoluutseks 
peab ta aga tõlkijavastutust alglooja ees. 
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Mõistagi on luuletõlkimine 
samasugune kunst nagu 

luuletamine. 
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raamatukese „The Penguin Book of 
Spanish Verse“.  Viimasest on pärit ka 
Alberti luuletus.

Sinu üks esimesi võõrkeei oli aga 
hoopis esperanto ja just see tehis
keel oli sinu uks maa ilma väljaspool 
Nõukogude Liitu. Kas oled esperan
to keele vahendusel ka tõlkinud?
Tõlkinud ma ei ole, kuid esperanto 
suure entusiasti, keeleteadlase profes
sor Paul Ariste õhutusel sain valmis 
oma varaseima kaastööga Keelele 
ja Kirjandusele (1, 1972), mis oli 
„Marie Underi luule esperantos“. 
Seal tõlkisin mõttes mõnegi lõigu 
meie esperanto luuletaja Hilda Drese
ni tõlkest tagasi eesti keelde, et võrrel
da tulemust Underi algu pärandiga. 
Ka oli mu varaseim mõtisklus 
Kreutzwaldi „Kalevi poja“ kohta ajen
datud Dreseni „Kalevi poja“ osatõlkest  
esperantos (Keel ja Kirjandus 6, 1978).

Kui esimeses köites on surnud luu
letajate luuletused, siis teises valda
valt elavate. Teine köide peegeldab 
ka sinu luulefestivalide kogemust. 
Millised avastused festivalidelt, 
kohtumised luule ja luuletajate
ga on olnud kõige eredamad?
Kirjutan sellest pikemalt teises köites 
lehekülgedel 485–489 pealkirja „Festi
valid ‒ luule rahvus vahelise leviku moo
tor“ all. Kui mõtlen tagasi, siis  kõige 
tugevama mulje on jätnud festiva lid 
Sloveenias, Kolumbias, Rumeenias, 
Itaalias, Ukrainas. Kuid kõik korral
dajad, kelleks enamasti on luuletajad, 
on teinud väärt pingutuse, et eri pai
gust poeete kokku viia. Kõikjalt olen 
saanud uut sädet luule tõlkimiseks.

Oled pidanud oma peamiseks luule
tõlkeõpetajaks Ain Kaalepit. Miks 
just Kaalep, aga mitte näiteks Sang 
või Oras? Mille poolest on Kaalepi  

tõlked ja tema tõlke põhimõtted sulle 
olulised?
Mul oli au Ain Kaalepiga varakult 
 tutvuda ja sõbruneda. Tema on tõlkinud 
hispaania keelset luulet rohkem kui kee
gi teine. Meil oli, mida omavahel aruta
da. Tegime koostööd. Mõlema tõlkeid 
ilmus ajakirja Noorus LadinaAmeerika 
maade kirjanduse lehekülgedel. Mu de
büüt luule tõlkijana raamatu valimikes 
oli koos Kaalepiga (Salvador Espriu „La
bürindi lõpp“, 1977; Vicente Aleixandre 
„Südame aja lugu“, 1978). Tema tõlkeid 
olen lähemalt uurinud. Kuid lugu 
pean kõigist eelkäijatest, arvan nende 
sekka kindlasti Johannes Semperi.

Oled oma luuletõlke filosoofiat 
nimetanud heretopoeetiliseks. 
See tähendab, et see on olnud ajas 
muutuv ja situatiivne. Iga luuletus 
nõuab oma lähenemist, sunnib seni
seid tõlkepõhimõtteid revi deerima, 

Tareq Samin (1977; 
Bangladesh)
Vihkamine ja arm

Kui vaenupalang kulutulena lahutab 
inimesi,
kaotavad loogika ja mõistus jalge alt pinna.
Oo, tule siis, vaim, oo puudust kannatav 
elu,
kümmelgem armujoas.
Arm üksi, vaid arm
suudab alla heita vihahiiglase väe.
Tule siis juba täna,
armastagem-austagem üksteist.
Inimsugu tunneb armust kohutavalt puu-
dust.

Tõlkinud Jüri Talvet (2019)

Miks ma kirjutan
(Why I Write)

Kui inimesed armuvad
millessegi ses ilmas,
elavad nad edasi selle koorma nimel,
surevad selle eest.

Täna avaldan sulle oma sisimaid mõtteid –
tapa mind ära, ma ei hooli!
Surm on see, kui surra vapralt –
argus pole elamist väärt!

Kui sind selleks
on valitud, 
ära pelga midagi,
loe see Jumala õnnistuseks ja anniks.

Kui sinus on kirge,
milleks karta? Oo hing,
ela selle nimel
või sure selle eest.
Mida oleksid
selleta väärt?

Tõlkinud Jüri Talvet (2019)

otsima uusi vahendeid, mis sobi
vad just selle teose tõlki miseks. 
Tõlketeoreetikud ütleksid, et 
dominant muutub. Kord on see 
kujund ja selle filosoofiline sisu, 
siis jälle mõni kõla või vormi
aspekt. Millest see valik sõltub? 
Mis on tõlke eesmärk?
See on lai teema, aga lühidalt, ise
ennast esimese köite eessõnast tsi
teerides: „Luuletõlkija vabadused, 
eriti selles, mis puudutavad vormi, 
peaksid olema võimalikest suuri
mad. Absoluutseks pean aga tõlkija
vastutust alglooja ees. See tähendab 
katset luua teises keeles teos, mis 
algupärase kujundi vaimsele sisule 
küünib nii lähedale kui võimalik.“

Kes on sinu tõlgitutest sulle eriti 
hingelähedased luuletajad? Ei tea, 
kas nii saab üldse küsida, aga kas 
sul on selles kogus oma lemmik
luuletus?
Juba nimetatud Jorge Manrique ja 
tema „Koplad isa surma puhul“.  
Arvan, et seal on hästi kokku  
võetud kõik, mida ühel surelikul  
siin ilmas on vaja tunda, et oma 
üürikesele olemas olule mõtet ja  
hingetuge leida.

Kas oled luulet tõlkinud pidevalt 
või on sul olnud aegu, mil oled 
olnud rohkem luuletõlkimise lai
nel, ja kuidas on olukord praegu? 
Panin tähele, et sinu muljetavalda
vas keelte komplektis ei ole soome 
ega läti keelt. On sul plaanis ka 
naaber keeltest tõlkida?
Väikseid valikuid olen tõlkinud 
vist peaaegu pidevalt, aga uut 
hoogu tuli uuel sajandil. Mul ei ole 
kunagi olnud sihti oma nn tõlke ala 
keeliti laiendada. Olen tõlkinud 
seda, milles olen ära tundnud hea 
luule. Kuni lubatakse, püüan tõl
kida mõnd sellist autorit, kelle loo
me jõudmiseks me emakeelde on 

mul vahest kogemust ja oskusi, 
mida teistel (praegu veel) ei ole.

Kuidas on meil lood luuletõlki jate 
järelkasvuga?
Tundub küll, et nagu luuletajakski, 
luuletõlkijaks pigem sünnitak se kui 
õpitakse. Mõistagi on luule tõlkimine 
samasugune kunst kui luuletamine, 
nii et pole imestada, kui enamik  
tuntud luuletõlkijaid on ka ise  
luuletajad. 

Muidugi annaks minu nimetatud 
esiplejaadile lisada veel teise ja kol
manda rea, kuid päris kindel on see,  
et häid luule tõlkijaid on Eestis algu
sest peale nappi nud. Liialdus on  
öelda, et seda ei saa õp pida, kuid 
esmajärje korras tuleb õppida oma 
enda tõlke katsetuste vigadest ja  
sellest, kuidas suurimad meistrid  
on tõlkinud.

Kirjutad saatesõnas, et luule 
on vabaduse otsing, vastuhakk 
kurja, orja ja karjavaimule. 
Kogeme neil päevil maailm aajaloo 
pöörde punkti ja me veel ei tea, 
mille  poole see pööre toimub. 
Loo dame, et vabaduse poole. Mida 
saavad teha luuletajad, mida luule 
tõlkijad, et aidata sellele kaasa?
Mida muud saame ikka teha, kui et 
luua häid luuletusi hea vaimu 
ja elu kaitseks ning innustada 
vastu panu kurjale. 

Üsna hiljuti panin Face bookis 
ringlema oma 2014. aastal kirjutatud 
luuletuse „Suvi kodumaal“ (kogust 
„Tsampika ja teisi luuletusi“, 2020) 
koos tõlgetega inglise, hispaania, 
itaalia ja prantsuse keelde. 

Kirjutasin selle vahetult enne 
reisi Ukrainasse, kuhu sain tol
samal aastal festivalikutse sealse
telt noortelt poeetidelt. Nüüd on see 
luuletus äratanud päris laia tähele
panu ja pälvinud muu hulgas tänu ka 
minu toonastelt võõrustajatelt. 

Tõlkija ja emeriitprofessor Jüri Talvet ning professor Liina Lukas Jüri Talveti kogumiku „Valitud tõlkeluulet (1970–2020)” 
esitlusel Tartus Kirjanike majas 8. märtsil. Foto on tehtud kaminasaalis enne esitluse algust.
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Hiljutise reoveeuuringu tulemusi vaadates peaks kõik tartlased olema iga päev raskes joobes 
või isegi alkoholimürgituse piiril. Ometi liiguvad linnas autod, haiglas töötavad arstid ja ülikoolis 
toimuvad loengud.

VILLU PÄÄRT
vabakutseline ajakirjanik

Tervise Arengu Instituudi (TAI) kor
raldatud ja laia vastukaja leidnud 
uuring alkoholi, narkootiku mide 

ja tubaka jälgede kohta Tartu ja Narva 
linna reovees ilmus veebruari algul. Tu
lemus oli raputav: Tartus juuakse rajult. 
Nädalavahetusel eriti rajult. Narvas  
nädalavahetuseti veel rohkem kui Tar
tus. Alkoholikoguseid arvestades  
ei saaks linna igapäevane toimimine  
võimalik olla.

Ajalehepealkirjad uuringutulemuste 
avalikustamise ajast peegeldavad ehma
tust: „Tudengilinnas Tartus tarvitatakse 
rohkem narkootikume kui Narvas ning 
juuakse ja suitsetatakse rohkem kui 
Tallinnas“, „Alko ja narkouuring näi
tab Tartus hirmuäratavaid tulemusi“.

Kolmveerand pudelit näkku
TAI ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi 
uuring avaldati tänavu veebruaris, proo
ve kahe linna reoveest võeti aga mullu 
7.–13. septembril. Ööelu polnud koroona 
tõttu piiratud ja üritusele pääses vaktsi
neerimistõendi ettenäitamisel või tõen
dades, et PCR või kiirtest on negatiivne.

Narkootikumide, alkoholi ja tubaka 
ainevahetusjääke otsiti linnade reoveest 
kõrgsurve vedelik kromato graafia  
meetodil.

Samalaadne uuring tehti Eestis esi mest  
korda 2019. aastal – toona Tallinnas – ja 
aasta hiljem nii Tallinnas kui ka Pärnus.

Kui heita pilk keskmistele tulemuste
le, siis joodi 2021. aasta teisel septembri
nädalal iga tuhande tartlase kohta ära 
150 kilogrammi etanooli ööpäevas. 

Arvutame selle ümber: pooleliit
rises 40kraadises viinapudelis on 
200 grammi puhast etanooli. Kui 
nädala keskmisena tarbis iga tartlane 
150 grammi puhast etanooli päevas, 
siis kallas ta selle nädala jooksul endale 
iga päev kurgust alla keskmiselt kolm
veerand poole liitrist pudelit viina või 
kuus pudelit õlut, milles on 5% alko
holi. Seda pidid tegema ka lapsed, noo
rukid, lapseootel naised ning täis
karsked täiskasvanud.

2019. aasta alkoholi
tarbimise uuringu järgi 
pidas end täiskarsklaseks 
15% naistest ja 14% 
meestest, noorte hulgas 
oli karsklasi isegi veel 
rohkem: 17%. Samas 
uuringus hindas 65% naistest oma  
alkoholitarbimist väheseks, meestest  
oli sama meelt 44%.

Alkoinfo.ee andmeil on madala riski
ga alkoholikogus 0,9 pooleliitrist klaasi 
õlut, 1,5 pitsi kanget (40%) alkoholi või 
1,8 klaasi veini ööpäevas.Kui karsklased 
ja mõõdukad tarbijad välja arvata,  
pidanuks nen  de andmete põhjal kogu 

Tartu olema uuringunädala jooksul  
alkoholimürgituse piirini purjus. 

Andmeid selle kohta, kui palju joobes 
inimesi Taaralinna tänavatelt selle 
septembrinädala jooksul kainenema 
viidi või kui paljud sattusid alkoholi
mürgitusega haiglasse, TAI uuringust 
ei selgu. Samuti pole võrdluseks olemas 
septembri alguses Tartu piirkonna kaup
lustes ja toitlustusasutustes müüdud  
alkoholikoguseid.

Reede, 10. septembri reoveeproovide 
kohaselt joodi tuhande tartlase kohta ära  
265 kilogrammi etanooli. Seega pidi 
keskmine tartlane ööpäevas ära jooma 
kas kümme pudelit 5% õlut või pudeli 
viina ja veel kolmandiku peale.

Kas selle uuringuga oli midagi kapi

taalselt korrast ära? Tartu Ülikooli  
psühhofüsioloogia professor Jaanus  
Harro ütleb neid arve kuuldes: „Need  
ei ole võimalikud. Mina süveneksin selle  
uuringu autorite asemel meetodisse: 
mitte sellesse, kuidas arvutati, vaid  
sellesse, kuidas proove võeti.“

Temaga on sama meelt antimikroob
sete ainete tehnoloogia professor Tanel 

Tenson, kes asus aastate eest reoveest 
otsima antibiootikumijääke ning on vii
masel kahel aastal juhtinud üleriigi list 
koroonaviiruse reoveeseireuuringut.

Meetod vajab timmimist
TAI narkomaania ja nakkushaiguste 
enne tamise keskuse teadur Katri 
AbelOllo möönab: „Arusaadav, et arv 
on kohutav. Me olime ka ise sellest tead
likud ja kui kohtueksper tiisi instituut 
meile esialgsed tulemused saatis, palu
sime mitmel korral kordusanalüüsi.“

Reoveeanalüüsid tegi kohtueksper
tiisi instituut Euroopa metoodika 
järgi, rõhutab AbelOllo. Iga päeva 
kohta oli võetud liiter reovett. Viga 
ei leitud. AbelOllo tunnistab, et siis 
tekkis ki arusaam, et sellel nädalal 
toimus Tartus midagi kummalist.

„Kui mõelda, et see metoodika arves
tab linna ametlike elanikega, siis võis 
näidud kõrgeks ajanud nädalavahetusel 
olla suur mõju nii sisse registreerimata 
üliõpilastel kui ka mujalt Tartusse pidut
sema tulnud inimestel. Samuti on lau
päeval reovee ööpäevane hulk väiksem 
kui teistel päevadel,“ lisab AbelOllo.

Nimelt on kõigis linnades nii, et ini
mesed tarvitavad laupäeviti vähem vett. 
Alkoholitarbimine on suurem aga just 
sel päeval ja see kergitab etanooli kont
sentratsiooni reovees veelgi kõrgemale.

„Ükski uuring ei anna meile täit 
tõde, reo veeuuring on pigem indikat
sioon. Siin on tegu puhtalt keemilise 
analüüsi ja kontsentratsioonide 
leidmisega, see pärast toonitan alati, et 
ärme arvutame neid koguseid inimes
te peale, vaid jääme 1000 inimese üld
määrase näitaja juurde,“ ütleb ta.
Tanel Tensoni arvates on ilm
selt proovide analüüsimisel 
kuskile sisse lipsanud kolme 
või neljakordne viga.

„Üks asi on eksimuse piir, 
kui analüüsid sama proovi mitu 
korda; teine asi, kui võtad paral
leelseid proove ja analüüsid  

neid – aga minu teada seda tehtud  
ei ole,“ lisab ta.

„See (reovee)materjal ei ole maksi
maalselt ühtlane. Paratamatult tekib 
küsimus, kas on satutud sadenenud 
materjali otsa ja analüüsitud seda,“ pa
kub ta ühe võimaluse. „Need kogused 
tunduvad ebatõenäolised. Kui võtsime 
Tervise ametiga samal ajal koroona
viiruse proove, siis tulemused erine
sid, aga see ei tekitanud probleeme. 
Mingi kahekolme kordne erinevus 
meil probleemiks ei olnud, aga siin 
oleks tulnud proove võtta rohkem, 
et analüüs täpsemaks saada.“

Tensoni sõnul peab selleks, et nii
suguses uuringus saaks üldse midagi 
öelda, proove võtma sagedamini.  
„Ma võtaks proove igal nädalal: siis 
saaks teada, kuidas see metoodika  
üldse töötab. Kui ühel korral on  
näitaja neli korda kõrgem ja teisel 
neli korda madalam, siis peaks tek
kima kahtlus, mismoodi seda  
nüüd inter preteerida,“ 
selgitab Tenson. 

Loe ka Jaanus Harro 
kommentaari:  
ajakiri.ut.ee.

Uuringu kohaselt jõi iga tartlane 
2021. aasta teisel septembrinädalal 
150 g etanooli ööpäevas. Mis siin 
viltu läks? 
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Tõde või hallutsinatsioon? 

Tudengilinn Tartu: 
kas tõesti on kõik iga päev purjus?
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MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

Tänavu nimetati aasta õppejõuks 
maailma keelte ja kultuuride kol
ledži norra keele õpetaja Antonina 

Kostina, ühiskonnateaduste instituu
di kommunikatsiooniuuringute pro
fessor Triin Vihalemm, dermatoloogia 
ja venero loogia professor Külli Kingo 
ning ökoloogia ja maateaduste instituu
di botaa nika lektor Ene Kook. Kokku 
tehti aasta õppejõu kohta 222 ettepane
kut ja auhinnale esitati 179 õppejõudu.

Hanna Britta Soots üliõpilasesindu
sest kirjeldas väga head õppejõudu 
kui inimest, kes on oma ainest vai
mustatud ja õpetab seda kirega. Mis 
paneb teid oma õpetatavasse ainesse 
kirglikult suhtuma?
Külli Kingo: Ikka armastus oma eriala 
vastu! Õpetamise teeb nauditavaks  
kindlasti see, et sul on vastas säravad ja 
andekad noored inimesed. Rõõmustab  
ka see, kui näed intensiivse õppe tsükli  
lõpus, et õpitavast on päriselt aru  
saadud.

Ene Kook: Mind paneb botaanikasse 
kirglikult suhtuma see, et taimeriik on  
ääretult mitmekesine ja huvitav. Mulle 
meeldib innustada noori inimesi oma  
uudishimu ja uurivat vaimu raken  dama, 
et meie teadmised läheksid edasi ka  
järgnevatele põlvkondadele. 

Triin Vihalemm: Kommuni
katsiooni ainete õpetamisse paneb mind 
kirglikult suhtuma just ühenduse loo
mine tudengitega: kuidas nad hakka
vad mõistma meetodite või mõiste
te kasutamise võimalusi, õpivad neid 
rakendama, avastavad enda jaoks uusi 
aspekte. Ma olen eraldi näinud vaeva, 
et motiveerida neid üksteist kuulama ja 
tagasi sidet andma – nad õpivad sellest 
palju rohkem. Ma katsetan ja püüan ka 
iseenda jaoks midagi uut leida. Õppe
jõulgi peab avastamisrõõmu olema.

Antonina Kostina: Minu ained 
on seotud keele ja kirjandusega. Teise 
keele ja kultuuri tundmine on inim
konnale tähtis – see aitab vältida olu
kordi, kus me ei saa teistest aru või 
teki vad kultuurispetsiifilised prob
leemid. Mulle meeldib õpetada nii, et 
üliõpilased saaksid õpitavast aru ja et 
neil oleks seejuures lõbus. Kõige parem 
seminar on siis, kui nad tõstavad sel
le lõppedes pilgu ja imestavad: „Juba 
läbi?“ Pealegi ei ole ju nii, et mina tu
len deus ex machina’na ja annan üli
õpilastele teadmised. Näiteks koroo
na ajal õppisin hoopis nendelt palju.

Kui palju mõjutas Covid19 üldse 
teie tegevust? Suurem osa haridus
elust kolis ju digimaailma, mindi üle 
kaugõppele.
Kingo: Meil oli puhtalt kaugõpe ainult  
pandeemia algul ja sedagi vaid üksi
kutele rühmadele. Ühtegi 
kliinilist eriala ei õpita  
distantsilt – arsti õpe tahab 
nägemist ja katsumist vähe
malt selles ulatuses, mis 
puudutab patsiente. Kõik  
põhi õppe suuremad ained  
toimusid lähiõppes. Kui 
keegi pidi koju jääma, tegime paral leel 
selt hajaõpet, et kõik näeksid patsienti.

Kriisi ajal käisid paljud arstitudengid 
haiglas lisatööl, aga kuna nad on nagu  
nii väga tublid ja teevad pidevalt 
valveid, ei tundnud ma, et see oleks 
kuidagi minu tööd takistanud – kõik 
sai tehtud. Mulle saadeti situatsioon
ülesannete lahendusi vahepeal kell üks 
öösel, aga ma alustan nagunii väga 
vara, nii et see sobis mulle hästi. 

Kook: Kui pidime eelmisel kevadel  
bakalaureuseastme tudengite herbaariu
mi praktikumi digitaalselt tegema, oli  
see terve meie töörühma jaoks midagi 
enneolematut. Skaneerisime õppe 
herbaariumi herbaarlehed võima likult  
detailselt, et need oleks võrreldavad tai
me vaatamisega luubi all, ja koosta sime 

elektroonilised testid. Üliõpilased said  
oma herbaareksemplaride määramise  
kogemuse kätte, kuigi algajatele oli see 
raske, sest õppe jõud ei ole kogu aeg kõr
val, et öelda: „Vaata luubiga seda kohta“ 
või „Kontrolli seda teooria slaidi ja vaa
ta, mis tunnust ja kust otsima pead.“ 

Saatsin üliõpilastele nädala alguses 
innustava kirja, kus kirjeldasin, mida me 
saavutanud oleme, kui vähesed on  
võlg nevused ja kui tublid nad on olnud. 
Lõpuks olidki tulemused head ja sama
moodi tagasiside. Eriti kõrgelt hindasid 
üliõpilased okaspuude praktikumi, kus 
nad pidid looduses ise juhendi abil liike  
määrama. Kiideti, et see oli ekraani ees  
istumisele värskendav vaheldus. Arvuti
põhised praktikumid olid muidugi mi
dagi, millele me ei osanud üldse varem  
mõelda, aga nüüd on see kogemus  
olemas ja tekkinud on ka ideed, kuidas  
seda edasi arendada.

Kostina: Minul oli juba enne enamik 
materjali Moodle’is olemas. Küsimus oli  
pigem selles, kuidas leida suhtlemiseks  
sobilik veebikeskkond. Alguses olid üli
koolis Zoomi kohta vastandlikud arva
mused ja polnud teada, kas seda peaks 
ikka kasutama. Kaugõppe esimesed kaks  
nädalat otsisimegi sobivat kohta. Esi
mestes seminarides oli osa üliõpilasi 
Teamsis, osa Messengeris, osa Discordis. 
Põhiline oli see, et töö toimiks. Otsisin 
lisaks eri sõnamängude keskkondi, et 
saaks lõbusaid soojendusharjutusi teha. 

Tuli leida viise, kuidas üliõpilasi ek
raani ees hoida. Näiteks oli abi meemi
maailma avastamisest – kasutasin 
praktikumides grammatikast rääkides 
teemakohaseid meeme. Esialgu panin 
materjali Moodle’isse üles ilma piltideta, 

Tartu Ülikoolis valivad üliõpilased igal aastal valdkonniti välja aasta õppejõud. Sisuliselt 
tuleb tiitli võitmiseks olla õpetamise hea tava kehastus. Ajakiri palus aasta õppejõud 
vestlusringi, et küsida, kuidas seda saavutada.

Õpetamise teevad toredaks 
noored, targad ja säravad
tudengid

Ühtegi kliinilist eriala ei õpita 
distantsilt – arstiõpe tahab 

nägemist ja katsumist.
– Külli Kingo

Kui õppejõud loob toetava ja avatud õpikeskkonna ning 
naudib õpetamist, vaimustab ta sel moel ka oma üliõpilasi. 
Fotol Triin Vihalemm oma tudengitega.
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aga siis kirjutati, et pangu ma meemid  
ka juurde, sest siis jääb kõik palju pare
mini meelde. Ja meiegi tegime ühe semi
nari väljas. Oli maikuu ja leppisime  
kokku, et võib istuda rõdul, minna  
tooliga hoovi või ringi liikuda, peaasi  
et oldaks toast väljas.

Vihalemm: Õuesõpet võikski tege
likult rohkem olla. Ülikooli hoonete 
lähe dal võiks olla näiteks varjualused, 
et väiksemate rühmadega õueruumi 
paremini ära kasutada. Õuetunnid on 
väga kasulikud tähelepanu köitmise 
harjutamiseks. Õu on tegelikult väga 
karm keskkond, seal peab oma keha ja 
häält paremini valitsema. On harjutud  
mugava kontori või auditooriumiga, 
aga peaks olema valmis ka muuks. 

Mina tegin enne pandeemia algust 
ükskord tudengitega Toomemäel ette
kandeid. Tõmbasin puude vahele pesu
nöörid, nemad panid pesu lõksudega 
oma plakatid sinna rippuma. Käisime 
ja vaatasime neid, üliõpilased rääkisid 
oma teema dest. Kommunikatsiooni
tudengid aga ei taibanud, et kui auto  
mööda sõidab, tuleks teha paus ja  
oodata, kuni mürin kaob.

Nüüd on kõik harjunud rääkima 
inimese asemel ekraaniga. Kuidas 
on see mõjutanud teie suhtlemist 
üliõpilastega?
Vihalemm: Inimestel on erinevad 
mõtlemise ja info töötlemise stiilid. 
Mina olen kaugõppes soovitanud 
tausta aruteluks ja küsimuste esitami
seks kasutada vestlusakent. See teeb 
aja juhtimise paindlikumaks, aga info
vahetuse intensiivsemaks. Kõigile 
see ei sobi ja kõik pole ka aktiivsed 

postitajad. Hoian seepärast vestlus
aknal silma peal ja kui arvan, et min
git asja peaks keegi kindlasti nägema, 
tuletan seda eraldi meelde. Neid, kes 
aktiivsemalt sõna võtavad ja kaasa 
mõtlevad, on vaja tunnustada. Kaug
õppes nõudsin järjekindlalt, et kes 
vähegi saab, olgu kohal videopildiga –  
minu pärast kas või hommikumantlis, 
kassi või lastega. Lappasin kõik ini
mesed Zoomis rääkimise ajal läbi ja 
kommenteerisin näiteks kaadris ole
vaid loomi. Kaugõppes on muidu kee
ruline aru saada, et oled teiste jaoks 
olemas, mis sest, et distantsilt.

Kostina: Ka minu jaoks oli väga 
oluline, et me veebis üksteist näeksime. 
Kui ma pilti ei näe, on raske inimestega 

suhestuda ja aru saada, 
kas on vaja vahe peal siru
tada, paus teha või on kõik  
hästi. Koroonaajal alusta
sime seminari sageli sel
lega, kuidas meil läheb ja 
mida me olukorrast arva
me. Ma võin ju õppe jõuna 

eeldada, et tudeng ei tee oma koduseid 
töid sellepärast, et ta ei viitsi või pole 
huvitav, aga siis selgub, et tal on kodus 
kolm last, kellel on sama arvutit vaja 
oma koolitööks kasutada. Eriti tore oli 
see, et vestlusaknas hakkasid ka intro
verdid oma elu elama: puhkesid õitse
le, julgesid oma arvamuse välja öelda.

Kook: Just, kui õppetöö on nagunii 
veebis, siis on lihtne ka ise sinna küsi
musi või kommentaare  
kirjutada. Uus kogemus oli 
veebis loengu pidamine. 
Me ei teinud seda küll 
reaalajas – salvestasime 
need Pan optosse –, aga 
olime olemas, et üli
õpilaste küsimustele 
vastata. Suurim tunnustus oli ilmselt 
üks spontaanne kommentaar vestlus
aknas, et küll on toredad loengud: 
jõuan just hakata mõtlema, mida see 
termin tähendab, kui loengupidaja 

juba seletabki selle ära. Ilmselt oli vaja 
üle saada mõttekrambist, et kuidas 
ma õpetan praktilist ainet arvutis. 

Kuivõrd oluline on teie jaoks seos
tada ainet päriseluga või rääkida 
tudengitega näiteks päevauudistest?
Kingo: Püüan õpetada iga tudengit nii, 
et kui ta lahkub minu praktikumist ja 
tema juurde tuleb inimene oma naha
probleemiga, siis ta teab, kuidas aidata. 
Ma armastan palju patsiente näidata: 
üliõpilased võtavad neilt anamneesi, 
koostavad kirjelduse, milline lööve 
välja näeb, mõtlevad, mis võiks olla 
haiguse hüpotees, annavad diagnoosi 
ja mõtlevad konkreetsele haigele välja 
ravi, arvestades haiguse ulatust, kaasu
vaid haigusi jm. Me võtame oma tuden
geid ka vastuvõtule kaasa, sest nad 
peavad nägema reaalset elu. Tudengid 
lähevad praktikale ja tööle ju selle pa
gasiga, mille meie oleme neile andnud. 

Vihalemm: Mina ei õpetagi kunagi 
ainet, vaid eeskätt tudengeid. Kahtle
mata on oluline toetada aktiivseks 
koda nikuks olemist. Viimasel ajal olen 
seminarist ära lubanud neid, kes lähe
vad sõjavastasele meeleavaldusele.  
Maailmaasjade arutamine tuleb minu 
eriala tõttu niikuinii kaasa. Pean hästi 
oluliseks, et kõigil tudengitel oleks 
turvaline oma huviteemast rääkida, 
ilma et oleks karta, et keegi neid paika 
panema hakkab. Arvamusi on ühest  
äärmusest teise. 

Olen öelnud, et hoia kas või kahe 
käega toolist kinni, kui emotsioonid 
hakkavad keema, aga meil on siin aka
deemiline keskkond ja me peame dia
loogi, esitame küsimusi. Uudishimu 

on püha, selle peale ei tohi solvuda. 
Magistri tudengid on õnneks sotsiaal
selt väga küpsed, erimeelsused saab 
muuta sisuliseks aruteluks ja mul on 
alati selle üle erakordselt hea meel.

Kook: Minu eriala on ühis kondlike 
asjadega vähem seotud, 
aga siiski haakuvad kõik 
looduskaitset, kliimat ja 
planeedi hoidmist puudu
tavad teemad taimestiku 
ja taim katte tundmisega. 
Kui me ei tea, mis meid 
ümbritseb, siis ei tea me 
ka, kuidas seda kaitsta, kus mingeid 
meetmeid võtta või kas tehtud tööl 
on tulemus. Triin rääkis uudishimust 
– see on kõigil inimestel olemas. Ma 
olen oma üli õpilastele öelnud, et kui te 
lähete koju, hoiate nooremaid sugu
lasi või olete lastelaagris, siis õpetage 
neile ka mõni taim selgeks. Seegi on 
inimese kasvatamine, huvi tekitami
ne ümbrit seva vastu. Välipraktiku
mides õnnes tub meil mõnikord ühis
kondlikest asjadest sokraatilisel moel 
vestelda: jalutame roheluses ja peame 
filosoofi lisi arutelu sid. Neid kordi on 
harva, aga need on meeldejäävad.

Kostina: See kõlab väga toredasti! 
Ma olen ka programmijuht ja mulle 
tuli just meelde, kuidas ma tudengitele 
infopäeval räägin, et me ei anna neile 
kindlat ametit, vaid tahaksin mõelda,  
et neist saavad mõtlevad ja hoolivad  
inimesed. Meil peab olema üks teisega  
koos turvaline, peab olema tolerantne  
seltskond, kus kõik hääled on võrdsed  
ja üht moodi tähtsad. 

Kingo: Tudengid kardavad ikka 
midagi valesti öelda või vastata. Meie 
praktikumid on nii intensiivsed, et ole
me kaks nädalat sisuliselt hommikust 
õhtuni koos. Isegi kui üliõpilased  
algul on kinnised, hakkavad nad 
peagi julgemalt rääkima, oma arva
must avaldama. Mulle väga meeldib, 
kui küsitakse! Kui ma ei tea, siis üt
lengi, et ma ei tea, aga vaatan järele.

Kook: Üks asi, mida olen märganud, 
on see, et koolides on suulist vastamist 
suhteliselt vähe. Vähemalt ülikoolis 
tuleb seda kogemust noorele inimesele 
anda nii palju kui võimalik. See on 
tähtis oskus päriselus kõigil erialadel.

Kostina: Üks mu viimase aja väikes
test projektidest on õpetada väljendus  
õpetuses tudengitele avalikku esine  
mist. See võiks olla asi, mida teeme 
läbivalt eri ainetes, et see muutuks 
tava liseks, et ei oleks kramplikku 
seeliku serva rullimist ja olukorda, et 
kui mul ei ole teksti ees, siis ei oska ma  
midagi öelda. Ma olen vahel üliõpilas
telt naljaga küsinud, et kui meil peaks  
vaja olema sanktsioone, siis mis oleks  
see, mida kõige rohkem karde takse.  
See on avalik esinemine!

Kook: Tuleks mõelda nii, et see 
ei ole esinemine. Inimene lihtsalt 
räägib asjast: kes ta on, miks ta siin 
on, mida tal on öelda. Ühiskonna
liikmel on hea, kui ta suudab uksele 
koputada, astuda sisse ja öelda, et 
mina olen see ja tulin selles asjas. 
Paljud ei oska seda ka täiskasvanuna.

Vihalemm: Minul oli kunagi ühel 
konverentsil üks jahmatav kogemus. 
Plenaarettekannet esitama pidanud 
lektori slaidid ei läinud mingil tehnili
sel põhjusel käima ja ta lihtsalt loobus 
oma etteastest. Räägin seda tudengite
le kui hirmu ja õudusjuttu. Minu ees
märk on, et ükski Tartu Ülikooli lõpe
tanud inimene ei jätaks oma esinemist 
katki. Jäägu materjalid koju või mingu 
elekter ära – teadmised on ju alles! 

Loe aasta õppejõudude tutvustust:  
ajakiri.ut.ee.

Aasta õppejõud 2021
Humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkond: Antonina Kostina
Auhinnale nomineeriti ka

 ● religioonipedagoogika kaas-
professor Olga Schihalejev;

 ● eesti keele kaasprofessor Külli 
Habicht;

 ● semiootika teadur Nelly Mäekivi;
 ● eesti ja võrdleva rahvaluule kaas-
professor Elo-Hanna Seljamaa.

Sotsiaalteaduste valdkond:  
Triin Vihalemm
Auhinnale nomineeriti ka

 ● pedagoogika lektor Ingrid Koni;
 ● haridustehnoloogia kaasprofessor 
Emanuele Bardone;

 ● karistusõiguse nooremteadur 
Mario Truu;

 ● poliitiliste ideede ja kultuuriloo 
lektor David Ilmar Lepasaar 
Beecher.

Meditsiiniteaduste valdkond:  
Külli Kingo
Auhinnale nomineeriti ka

 ● inimese füsioloogia kaasprofessor 
Jana Kivastik;

 ● meditsiinilise biokeemia teadur 
Rando Porosk;

 ● immunoloogia kaasprofessor ja 
farmatseutilise keemia lektor 
Meeme Utt;

 ● funktsionaalse morfoloogia lektor 
Raivo Puhke.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond: 
Ene Kook
Auhinnale nomineeriti ka

 ● masinõppe kaasprofessor Meelis 
Kull;

 ● geneetika professor Angela Ivask;
 ● teoreetilise mehaanika kaas-
professor Ella Puman;

 ● informaatika didaktika lektor 
Tauno Palts.

Õuetunnid on väga kasulikud 
tähelepanu köitmise 

harjutamiseks.
– Triin Vihalemm

Vestlusaknas puhkesid ka 
introverdid õitsele, julgesid 

oma arvamuse välja öelda.
– Antonina Kostina

Kui me ei tea, mis meid 
ümbritseb, siis ei tea me ka, 

kuidas seda kaitsta.
– Ene Kook
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Viis ülikooli – Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maa-
ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia – otsustasid 
luua rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse.

Rohetehnoloogiate 
virtuaalkeskus  
koondab jõud ja ressursid

ERIK PUURA
TÜ arendusprorektor

Virtuaalkeskus tähendab, et ei loo
da uut, ülikoolidest eraldi seisvat 
taristut, vaid üli koolide uurimis

rühmade tegevus võrgustatakse.  
Praeguse seisuga on rohetehno loogiate  
virtuaal keskuse kaudu valmis rohe
pöördele ja Eesti majandus arengule 
kaasa aitama viie üli kooli 51 uurimis
rühma. Kestlik areng ja rohe pööre on 
läbiv teema kõigi mainitud üli koolide 
strateegiates. Seni on koostööd tehtud  
võrgustikus Adapter (adapter.ee), mille 
kaudu on ette võtjatel võimalus leida  
kiiresti esimesed võimalikud kontaktid  
või teenused 18 Ees ti teadus ja 
arendus asutusest. Peale selle korraldab 
Adapter teadlas te le ja ettevõtjatele  
koostööüritusi.

Teine, juba loodud keskus on tehis  
intellekti ja robootika teenus keskus  
AIRE (aireedih.eu), mille eesmärk 
on anda tööstusettevõtetele nõu, kui
das rakendada toote arenduses tehis
intellekti ja robooti kat. Selles  
konsortsiumis osalevad Tallinna  
Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja  
Eesti Maaülikool ning seda on  
toetanud ka Majandus ja 
Kommunikatsiooniministeerium.

Et kõik ülikoolid näevad koostööd  
ülivajalikuna ka rohepöörde ellu
viimisel, otsustati algatada tihedam 
arutelu ettevõtete, ettevõtlusliitude ja 
riigiga. Nii riigi tasemel kui ka ülikooli
des on juba olemas toetus programmid, 
ka lepingute maht on järjest kasvanud.  
Seni oli puudu aga üldpilt sellest, mida  
ülikoolid praegu rohetehnoloogiate  
kontekstis pakuvad.

Virtuaalkeskusega ühineda soo
vinud viie ülikooli uurimis rühmade 
2020. aasta eelarve kogumaht oli 
27,2 miljonit eurot (riiklik ja rahvus
vaheline rahastamine ning ettevõtlus
lepingud) ja neil on viimase viie 
aasta jooksul olnud üle 200 ettevõtlus
partneri. Kindlasti on potentsiaali ena
maks: on väga tugevaid uurimis rüh mi, 
ent nende eelarve jääb 100 000 euro 
lähedale, mis näitab, et nii riigi kui ka 
et tevõtete tellimus on veel väga väike.

Biomajandus ja energiapööre
Kokkuleppe järgi ühendavad ülikoolid 
virtuaalkeskuses oma uurimisrühmade 
kompetentsi ja võimekuse kahel Eesti 
majandusarengu jaoks väga tähtsal 
suunal: biomajanduses ja energia
pöördes. Nende mõlema suuna lahuta
matu osa on omakorda ringmajandus.

Selgus ka, et näiteks biomajanduses 
katavad viie ülikooli eksperditeadmised 

põhimõtteliselt kõiki tegevusalasid 
(primaar ja sekundaartootmine 
ning ringmajandus) ja tootmisviise 
(metsa majandus, taime ja looma
kasvatus, vesi ja märgalaviljelus). 
Pea täielik on ülikoolide pädevus ka 
energiapöördega seotud teemadel. 
Osas valdkondades on ülikoolid 
ette võtetega juba pikalt koostööd 
teinud, näiteks töötatakse välja põlev
kivitööstuse jäätmete kasutusviise.

Alates 2021. aasta novembrist on 
 toimunud kohtumised ja arutelud 
kümnete ettevõtete, ettevõtlusliitude, 
ministeeriumide ja nende sihtasutuste 
ning ekspertidega. Üldine tagasiside on 
toetav, huvituv ja kaasamõtlev. Kogu 
protsessis seadis virtuaalse koostöö 
tõhususe kahtluse alla vaid üks amet
nik, kelle hinnangul võib teadlaste 
koostööhuvi osutuda puudulikuks, sest 
iga uurimisrühm ajab oma asja ning 
võitleb oma eelarve ja projektiportfelli 
eest ning karjäärimudel ja õpetamisele 
kuluv aeg pruugi teadlastel võimaldada 
ettevõtluskoostööle keskenduda.

Tegelikult just neid muresid 
virtuaal keskus lahendada püüabki. 
Ülikoolidel on piisavalt vahendeid, 
et anda uurimisrühmadele esialgne 
moti vatsioon kavandada koostööd 
ette võtete ja teiste ülikoolidega. Teatud 
teemadel on konkurents küll olemas, 
kuid Eesti ülikoolid pigem täiendavad 
üksteist kui konkureerivad omavahel.

Vaja on inimesi ja aparatuuri
Keskuse juhtimise ük s võimalik  
mu del on sarnane tehis intellekti ja  
robootika teenus keskuse AIRE  
juhtimismudeliga.

AIRE koondab teadus kompetentsi 
tehisintellekti ja robootika vald konnas 
ning aitab muu hulgas kirjutada pro
jekte ja teha koostööd. AIRE partnerid  
on Majandus ja Kommu nikatsiooni
ministeerium kui riigi esindaja ja 
kaasrahastaja, Tallinna Tehnikaülikool 
kui juhtpartner, Tartu Ülikool, Eesti 
Maaülikool, teadus ja ärilinnak  
Tehnopol, Tartu Teaduspark ja  
OÜ IMECC.

Rohetehnoloogiate tehnosiire ei ole 
vähem oluline. Virtuaal keskus eeldab 
väga tugevat apara tuurset baasi, mis on 
ülikoolides suuresti olemas. See ei ole 
aga kind lasti piisav ega ole tagatud rii
gi või projekti põhise rahastusega. See
tõttu peaks virtuaalkeskus määratlema 
just sellised uurimissuunad ja teenused, 
mida ettevõtted vajavad, ning sellega 
seoses tekkivad rahastusvajadused la
borite täiendamiseks ja asendamiseks.

Rohetehnoloogiate vallas on vaja 
vähemalt magistri, sageli ka doktori
kraadiga asjatundjaid. See tähendab, et 
keskus on seotud ka magistri ja doktori
õppega, sealhulgas teadmussiirde
magistrantuuri ja doktorantuuriga. 
Keskuse tegevussuundi aitab selgelt 
määratleda ettevõtjatest, ministeeriu
mide ja riigiasutuste ekspertidest ning 
teadlastest koosnev koostöövõrgustik.

Pole suletud klubi
Märtsi alguses toimunud kohtumisel  
leppisid viie ülikooli prorektorid ja  
arendus juhid kokku, et keskus ei ole 

suletud klubi, mille kaudu hakkab raha 
liikuma ainult sellega liitunutele. 

Ülikoolide  uurimisrühmadel ei ole  
põhjust arvata, et nad mingi sugusest  
rahastusmehhanismist rohetehno
loogiate virtuaalkeskuse loomise tõttu  
ilma jäävad.

Keskusest saab ülikoolidevahelise 
koostöö konsortsium, millele suurt 
juhtimis ja kommunikatsiooni üksust 
luua ei ole plaanis: jutt on väikesest üld
koordineerivast ja teavitustööd tegevast 
tiimist, ekspertidest arendusüksustes 
ja teadusrühmade juhtidest igas üli
koolis. Keskus aitab teadlastel orien
teeruda toetusmeetmete virvarris, 
osaleb meetmete üksikasjalikumal ette
valmistamisel, avab nende võimalusi 
teadlastele ja ettevõtetele ning annab 
soovitusi projektide koostamiseks. 

Ülikoolid ühendavad oma jõud ja res
sursid, et keskus avataks tänavu sügisel. 
Kahjuks tuleb arvestada sellega, et Vene
maa algatatud sõda Ukrainas ja väga 
pingeline poliitmaastik Euroopas võivad 
kavandatud tähtaegu pikendada. 

Üks kestliku arengu ja rohepöörde eestkõnelejaid on TÜ füüsikalise keemia professor ja vesinikuauto projekti eestvedaja 
akadeemik Enn Lust (fotodel keskel). President Kersti Kaljulaid (parempoolsel fotol vasakul) oli esimene, kes paluti sõitma Eesti 
ettevõtte AuVe Teck ja TÜ teadlaste koostöös ehitatud maailma esimese autonoomse vesinikusõidukiga selle esmaesitlusel. 
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Aastal 1993, mil Urmas Nõmmik Rakveres 
keskkooli lõpetas ja Tartu Ülikooli taas avatud 
usuteaduskonda astus, erines Emajõe Atee

na väljanägemine praegusest kirevast ja rahvus
vahelisest linnapildist märkimisväärselt. Luitunud, 
lagunevate hoonetega kesklinn,  auklikud kõnni
teed. Ei mingeid jõulutulesid talviselt  pimedatel 
tänavatel, kõledalt tühi Raekoja plats suviti. Ent 
suletud linna staatusest vabanenuna oldi haka
tud üles ehitama euroopalikku  universitast. Vaim 
ülikoolis pulbitses taasleitud vabaduse energiast.

„Ühest küljest oli 1990ndate algus vaene, 
kirjanduse puudus oli suur. Teisest  kü   l jest olid 
kõik hoogu täis ja raha polnud veel nii tähtis,“ 
meenutab Nõmmik.

Mis õigupoolest ajendab üht noort inimest  
usuteadust õppima?

„Meie peres ei ole seost usu või kirikuga olnud,“ 
mõtiskleb 2021. aastal Vana Testamendi ja semitis
tika professoriks valitud Urmas Nõmmik. „Ema ja 
isa on mõlemad ajalooõpetajad. Aga ilmselt mängis 
rolli see, et lapsepõlvest sain kaasa eksootiliste keel
te ja vana ajaga tegelemise pisiku. Ja küllap otsisin 
vastuseid ka elu ja olemasoluga seotud küsimustele.“

Avara maailmapildiga eeskujud
Toonast värsket tudengit inspireerisid laia silma
ringiga õppejõud, näiteks Kalle Kasemaa. „Teda 
oli ülikooli peal tihti näha ja alati oli tal varuks 
mõni anekdoot,“ meenutab Nõmmik. „Loengutes 

jäi mulje, et ta ei olnud väga valmistunud, sest 
ta tuli kohale ainult sõnaraamatu ja heebrea
keelse piiblitekstiga,“ ütleb teoloog muheldes. 
„Ja neid me siis lugesime ja analüüsisime.“

Erialavaliku liisk langes, kui dekaan Kasemaa 
kutsus Saksamaalt loenguid pidama Vana Testa
mendi uurija Otto Kaiseri. Õppejõu ja teadlasena 
suutis Kaiser kõnetada nii neid üliõpilasi, kes otsi
sid vastust religioossetele küsimustele, kui ka neid, 
kes vaevasid end eksistentsiaalsete probleemidega.

„Otto Kaiseril oli Vanale Testamendile avar 
 vaade,“ ütleb Nõmmik. „Piibel on inimkonna 
 kultuuriline varasalv. Sel on suur taustsüsteem: 
vana LähisIda kirjandus ja religioonilugu, 
mis läheb üsna sujuvalt üle hellenistlikku ning 
Roomaaegsesse kultuuri. Juba Vanas Testamendis 
endas on 39 raamatut, koos apokrüüfidega veel 
rohkem. Lisaks on see Uue Testamendi tüvitekst 
ning nii läänemaailmas kui ka ida kiriku mõjupiir
konnas kultuuri, kunsti ja kirjanduse alustekst.“

Kaiseril oli suurepärane ettevalmistus ka klassi
kaliste keelte alal. Et loenguid kuulata, tuli tuden
gitel ära õppida saksa keel, lisaks piibliheebrea 
keel, Uue Testamendi kreeka keel ja ladina keel. 
Otto Kaiser oli ka Urmas Nõmmiku magistri ja 
doktori töö juhendaja, viimase teemaks sai Iiobi 
raamat. Igapäevase töö tarvis Vana Testamendiga 

Teoloogi ja piibliteadlase Urmas Nõmmiku sõnul on Vana Testament tüvitekstide tüvi-
tekst. „Raske on leida inimpsühholoogia, sotsioloogia ja filosoofia vallast asju, mida see 
ligikaudu kahe ja poole aastatuhande tagune teos ei puudutaks,“ ütleb ta.

Urmas Nõmmik
uurib sõnumeid aastatuhandete tagant

Lapsepõlvest sain kaasa 
eksootiliste keelte ja vana ajaga 

tegelemise pisiku. 

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Oma bakalaureusetöö kirjutas Urmas Nõmmik Uku 
Masingu magistritöö põhjal Jumala deemonlikust 
aspektist. Nõmmik on ka Uku Masingu Kolleegiumi 
vanem. Fotol on ta Masingu koduse raamaturiiuli ees.
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on Nõmmikul vaja heebrea, aramea, kreeka, 
ladina, ugariti ja süüria keelt. „Ja lisaks keeled, 
milles tutvun teaduskirjandusega – üritan 
lugeda inglise, saksa ja prantsuse keeles,“ ütleb 
ta tagasihoidlikult. „Eks piibliteadus on niikui
nii selline ala, kus kord oled teoloog, kord reli
giooniuurija, kord kirjandusteadlane, kord 
ajaloolane – registrit tuleb tihti vahetada.“

Oma akadeemilise karjääri jooksul on 
Nõmmik uuesti tõlkinud Iiobi raamatu, mida 
peetakse maailmakirjanduse tähtteoseks, ja 
seda kommen teerinud. „Ma olen palju juurde 
õppi nud redaktsioonikriitikat, et aru saada, 
kuidas eristada Vanas Testamendis eri kirjutaja
te teksti,“ selgitab ta. „Uurin vanaheebrea luu
let ja kombineerin kirjandusteadust või poeto
loogiat redaktsioonikriitikaga, vaatan, kuidas 
on ühe ja sama teksti vorm läbi aja muutunud. 
See on midagi, mida maailmas eriti ei tehta.“

Miks-küsimusest ei pääse
Iiobi raamatu üht osa võib pidada skeptiliseks 
tarkuskirjanduseks. Iiob on jõukas ja vaga mees, 
keda austatakse ja kummardatakse, kes päästab 
viletsaid ja aitab vaeslapsi, ent ometi taba vad 
teda järjestikku hirmsad saatuselöögid.

„Sest head ma igatsesin, aga tuli kuri, / ja ootasin 
valgust, aga tuli pilkasus; / mu sisikond pulbitses 
ega jäänud vaiki, / mind kohtasid viletsuse päevad,“ 
kurdab Iiob ja nõuab Jahvelt vastust (Ii 30:26–27).

Psühhiaater ja filosoof Viktor Frankl on 
 öelnud, et pole mõtet küsida, miks küll  häda mind 
tabas, miks see minuga juhtus, sest vastust ei ole. 
Ometi nõuab Iiob Jumalalt vastust just sellele 
eksistent  si aalseks nimetatud küsimusele: miks?

„Ega me ei pääse sellest miksküsimusest,“ 
 kos tab Nõmmik. „Minu jaoks on sümbolpilt see, 
kui väike laps näeb tänaval surnud lindu. See on 
 esimene hetk, mil miksküsimus sünnib,“ nendib 
ta ja jätkab: „Iiobi raamatu algupoolel on vint üle 
keeratud, peategelase kannatus on äärmuslik. Ja 
siis vallanduvad etteheited, eriti 19.–21. peatükis. 
Ent ka Iiobi raamatus on tähtsaim küsimus, kuidas 
edasi – mida ma pean selles olukorras tegema?“ 

Küllap on inimesel läbi ajaloo olnud vaja
dus oma kurtmisi sõnadesse panna ja välja elada. 
„Vanast kirjandusest näeb, kui oluline oli tollal 
nende tekstide väljaütlemine,“ selgitab Nõmmik. 
Ta on veendunud, et võiksime hinge hoidlikul 

ees märgil palju rohkem kasutada rollimängu. 
„Rituaalne dramatiseeri mine võimal das 
esitajail neid kohati ikka väga raskeid tekste 
läbi elada ja seetõttu tegelikule hädale ja vilet su sele 
palju paremini vastu pidada. Seetõttu arvan, et 
täna päevalgi on vägagi põhjust kaebe laule ja itku sid 
taas lugeda ja läbi elada.“

Hirm ja arm
Nõmmiku artikleid Vanast Testamendist võib leida 
nii Keelest ja Kirjandusest kui ka Kiri kust & Teoloo
giast, millest viimase veebruarinumbris ilmus arutlus 
hirmust ja armust  Iiobi raamatu kontekstis. Kuidas 
aga on hirmu ja armuga nüüdis aegses ühis  konnas? 
Luteri kirik on kohati vas tand  likel posit sioonidel 
küsimuses, kas arm ikka kuulub kõigile.

„Tõsilugu, kirikutes on väga mitmesuguseid 
seisu kohti,“ möönab Nõmmik. „Aga nii on see ol
nud ligi 2000 aastat. Eks see näitab ka kristluse 
rikkust – sellesse mahub väga palju tõlgendus
võimalusi. Küsimus on selles, kus on piir. On 
tõlgendusviise, mis tekitavad kannatust ja aru
saamatust rohkem, kui peaks.“

Et leida usu ja seksuaalsusega seotud küsimus tes 
ühiskonnas suuremat konsensust, korraldas üli kooli 
usuteaduskond koos Eesti Seksuaal tervise Liiduga 
2019. aastal ühis konverentsi, mis tekitas kiriku ring 
kondades elavat arutelu, konser vatiiv semalt 
poolelt ka kriitikat. Ava kõne pidas Urmas 
Nõmmik; Exeteri Ülikooli ja Islandi Ülikoo li 
teadlased kõnelesid kehast ja seksuaalsest ihast 
kristluses; esines ka LGBT pastor Maris Sants. Kai 
Haldre rääkis Eesti naiste seksuaalkäitumisest ja Roland 
Karo pidas ettekande peenistest paradiisis. 

Nii suguse konverentsi korraldamine LGBT 
teemadel kisklevas ühiskonnas oli paras julgus
tükk. Kust on pärit vastutus ühiskonna asjus 
sõna võtta? 

„Minu hinnangul nõuab kristlus sekkumist,“ 
mõtiskleb Urmas Nõmmik. „On muidugi ka 
selline kristluse vorm nagu askeetlus, ent 

üldiselt eeldab kristlus koguduse elust osa võt
mist, ligimesearmastuse teostamist.“

Kirikuga on professor Nõmmik seotud luteri 
kiriku liikmena ning ka õppetöö kaudu: ta on koo
litanud vaimulikke nii Usuteaduse Instituudis 
kui ka Tartu Ülikoolis. „Tuleb heita pilk kiriku 
ajalukku, vaadata silma sellele, kui palju on aja
loos väga erinevatel põhjustel tehtud liiga mitme
sugustele inimrühmadele,“ ütleb Nõmmik.

Vihkamise patt
Euroopas on taas hakanud hiilivalt esile kerkima 
antisemitism. „Minu suhtumine antisemitismi 
on ülimalt sallimatu,“ ütleb Urmas Nõmmik. 
„Kolleeg Anu Põldsam on uurinud Lazar 
Gulkowitschi, Leipzigist Tartusse õpetama tul
nud judaistika professori elu. Ka minu jaoks oli 
tema lugu üks esimesi sisseelamisi kellegi saatu
sesse. Natsid hukkasid  Gulkowitschi koos perega 
juulis 1941 Tartus. Antisemitism on väga ohtlik 
nähtus: see on ühe rahva ja kultuuri vastu mine
mise kõige äärmus likum ja süstemaatilisem vorm. 
See, kes on antisemiit, mõistab ka ennast hukka.“

Teoloogi vaatevinklist on vihkamine patt.  
„Vana heebrea keeles on patt märgist mööda  
laskmine, kõverat teed mööda minek. Seega,  

patt on igal pool. Kohe, kui tajun, et on eetiline  
ideaal ja ma seda ei saavuta, ongi see patt,“  
ütleb Nõmmik. „Mõõdupuu on see, kuidas krist
lane oma ligi mesega käitub,“ märgib ta. „Siia 
kuuluvad täiesti igapäevased olukorrad: kui
das ma teise inimesega kohtun ja mis siis juh
tuma hakkab. Ja nendes kohtumistes kogen ma 
ikkagi kogu aeg, kui ebatäiuslik ma olen. Järeli
kult olen ma patune, ei tule sellest oma jõududega 
välja ja vajan seepärast lunastussõnumit.“

Sageli tu leb küsimine elu mõtte järele lähedase  
kaotu se korral või siis, kui inimene seisab silmitsi  
omaenda surelikkusega. Siis kerkib üles ka  
lunastuse teema. „Kirikul on hingehoius väga  
suur tööpõld,“  rõhutab Urmas Nõmmik. „Seda  
peaks ühiskond tunnistama ja tunnustama.“

Kui vaadata Vana Testamendi uurimise kon
tekstis veebruaris alanud sõjale – Taaveti verd
tarretavale võitlusele Koljatiga –, kas tundub, et 
praegune maailm on kuidagi eriti hukas ja patune?

„Ei tundu,“ kostab professor leebelt. „Inim
konna hädad on kahjuks olnud püsivad.“ 

Loe lisaks professor Urmas Nõmmiku 
 pühendumisest fotokunstile: ajakiri.ut.ee.

Tuleb heita pilk kiriku ajalukku, 
vaadata silma sellele, kui palju 

on ajaloos liiga tehtud erinevatele 
inimrühmadele. 

Igapäevase töö tarvis Vana Testamendiga on 
Nõmmikul vaja heebrea, aramea, kreeka, ladina, 
ugariti ja süüria keelt. 
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Viimastel aastatel on avalikkuse teadlikkus seksuaalse ahistamise ja seksismi negatiivsest 
 mõjust tasapisi paranenud. On hoiakuid, mis tulevad haridusasutustesse kaasa ühiskonnast, 
 näiteks sobimatu suhtumine naistesse ja homoseksuaalse orientatsiooniga inimestesse.  

ELIS VOLLMER
Johan Skytte poliitikauuringute 
instituudi projektijuht

Eelmise aasta sügisel korraldas Jo
han Skytte poliitika uuringute ins
tituudi meeskond Tartu Ülikoo

li töötajate ja üliõpilaste seas uuringu, 
mille käigus uuriti vasta jate teadmi
si seksismi, seksuaalse ahistamise ja 
homo foobia kohta, teemaga seonduvaid 
soo stereotüüpe ja suhtu mist. Küsimus
tikule vastas täies mahus  143 aka 
deemilist töötajat ja 402 üliõpilast  
(küsitluse täitmist alustas 739 üli 
õpilast).

Uuringu ühe korraldaja, projekti
kirjutamise meeskonna juhi Hector 
Charles Pagani sõnul nõustusid nii 
küsitletud üliõpilased kui ka töötajad, 
et seksismi, seksuaalset ahistamist ja  
homo  foobiat tuleb käsitleda kui 

sobimatut seksuaalkäitumist ning sel
le teemaga tegelemine on väga oluline.

„Kuigi enamik vastas, et nende töö
kohal või ülikoolis seksismiga suuri 
probleeme pole, selgus täpsustavate 
küsimuste vastustest, et 21% üliõpilaste 
jaoks on seksuaalne rünnak, näiteks  
soovimatu rindade, tuharate, sugu
elundite puudutamine või suudluse
katse tõsine probleem,“ ütles Skytte 
instituudi endine analüütik Giorgi 
Davidovi, kes küsitlust korraldas.

38% küsitletud töötajatest on töö
kohal kokku puutunud seksuaalset 
laadi märkustega, 25% seksuaalsete 
sõnumite või „naljadega“, 45% saanud 
kommentaare oma keha või välimuse 
kohta ja 25% kuulnud homofoobseid 
sõnumeid. Küsitluse põhjal tajuvad 
probleemi teravamalt naised.

Suurem osa vastajatest ei poolda 
soo stereotüüpe. Mõnel puhul läksid 
vastajate arvamused lahku: näiteks 

tunnevad naistöötajad rohkem, et 
meestele ja naistele ei anta võrdseid 
võimalusi, samas on meeste arvates 
sugupoolte kohtlemine ühetaoline.

Teadmatus soolisest võrdsusest
„Sama erinevust võis märgata ka teiste 
küsitluses esitatud väidete puhul. 
Näiteks arvasid naised, et mehed 
saavad tõenäolisemalt paremat palka 
või parema töökoha, mehed aga polnud 
sellega nõus. Selgelt oli nii töötajate kui 
ka üliõpilaste seas näha uskumust, et 
seksuaalse ahistamise ja seksismi siht
märgid on enamasti hetero seksuaalsed 
naised ja homoseksuaalse kalduvusega  
isikud,“ rääkis Davidovi.

2016. aastal hakkas TÜs kehtima 
võrdse kohtlemise juhend, kus kirjelda
takse ka ahistamise liike ja sellest teata
mise korda. Ülikool on selles vallas 
Eestis üks eestvedajaid – 2021. aasta 
lõpus uuendati juhendit põhjalikult. 

Inimeste teadlikkus 
võrdsest kohtlemisest kasvab aeglaselt

Lisaks võeti mullu detsemb ris vastu  
soolise võrdõiguslikkuse kava 
2022–2025, kus käsitletakse soolise dis
krimineerimise ja ahistamise enne ta
mist töökohal. Mõlemad doku mendid 
on loodud kaasavama ja sõbra likuma 
töö ja õppekeskkonna arendamiseks.

Uuring näitas aga, et ülikooli pingu
tustest ollakse vähe teadlikud. Lausa 
65% küsimustikule vastanud töötajatest 
ja 86% üliõpilastest ei ole võrdse koht
lemise juhendist kuulnud ega tea, mida 
täpselt häirivas olukorras ette võtta.

Pooled ülikooli töötajatest pakkusid,  
et seksuaalse ahistamise murega võib 
pöörduda üksuse juhi, personaliosa
konna, kolleegide või politsei poole, 
kuid 27% neist ei olnud kindlad, kas  
ülikooli sisesest pöördumisest on kasu.  
Umbes sama suur hulk üliõpilasi  
leidis, et kõige mõistlikum on problee
mi korral pöörduda otse politsei või  
nõustaja poole.

Ainult 22% ülikooli töötajatest ja 
6% üliõpilastest olid kehtivate doku
mentide ja teavitamise käiguga 
tuttavad. TÜ akadeemilise sekretäri  
Tõnis Karki sõnul näitavad uuringu  
tulemused, et võrdse kohtlemise ju
hendit tuleb rohkem tutvustada.

Vaja on selgemaid meetmeid
„Senine kogemus näitab, et ahistamise 
probleemi lahendamine on kõige tõhu
sam ja vähem konfliktne, kui seda te
hakse probleemi tekkimise kohas –  

töörühmas, instituudis. Ahistamist  
märgates tuleb kõrvalseisjatel kohe  
sekkuda ja näidata, et sellist käitumist  
ei aktsepteerita. Ei ole hea jääda  
ootama, kuni keegi väljastpoolt tuleb 
ahistajat karistama,“ rääkis Karki.

Märtsis valmis ülikoolis võrdse 
kohtlemise uus tegevuskava, lisaks  
otsitakse ka tugiisikuid, kes ülikooli
pere liikmeid ahistamise ja väärkohtle
mise teemadel nõustaksid. Teemaga 
tegeletakse keskselt, kuid muudatuste ja 
info jõudmine abivajajateni võtab aega.

„Tartu Ülikoolis on üle 3000 töötaja  
ja 13 000 üliõpilase. Paljud hoiakud 
tulevad kaasa ühiskonnast, kuid  
ülikoolis on meil suure pärane 
võimalus tegeleda väärtus kasvatusega,  
et suunata oma liikmeid hoolivama ja  
aktsepteeritavama suhtlemiseni.  
Muutused ei toimu üleöö, kuid iga  
võrdset kohtlemist pooldav samm  
on liikumine õiges suunas,“ kinnitas  
Karki.

Mitme riikliku ja rahvusvahelise 
uuringu põhjal on tänapäeval vajadus 
kokkulepitud tugimetoodika järele 
koolis ja ülikoolis suurenenud. Näiteks  
2012. aastal Saksamaal, Itaalias, 
Poolas, Hispaanias ja Ühendkuning
riigis korraldatud uuringus, kus 
vaadeldi nais üliõpilaste vastaseid 
ahistamis  juhtumeid, leiti, et sek
suaalne ja muu vägivald, seksuaalne 
ahistamine ja jälitamine olid levinud 
märksa rohkem, kui arvata osati. 

Kuidas olukorda 
paremaks muuta?
Seksuaalse ahistamise ja seksismi 
uuring korraldati projekti FREASCO 
(„Vaba seksismist ja seksuaalsest 
ahistamisest koolis“) raames. Eesti, 
Itaalia, Kreeka ja Prantsusmaa 
partnerite koostöös loodi enese-
hindamisjuhend ning anti järgmised 
soovitused:

 ● suurendada teavitamist olemas-
olevatest võrdse kohtlemise 
dokumentidest ülikoolis ja 
ees kätt akadeemilise personali 
seas;

 ● lisada teave ülikooli soolise võrd-
õiguslikkuse või seksuaalse ahis-
tamise strateegiate kohta lepin-
guliste töötajate teabepaketti;

 ● korraldada õppejõududele ja 
üliõpilastele üritusi, töötube ja 
seminare, et suurendada tead-
likkust soolise võrdõiguslikkuse 
alal;

 ● parandada nõustamisteenuseid 
üliõpilastele, kes kogevad sek-
sistlikku või ahistavat käitumist 
või on neile tunnistajaks;

 ● suurendada instituudi- ja 
programmijuhtide teadlikkust 
seksuaalse ahistamise juhtu-
mitega tegelemiseks ja neist 
teatamiseks.
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„Mul on väga hea meel, et lõpuks ometi loetakse sotsiaalteadused rahvusteaduste hulka,“ ütleb 
emeriitprofessor Marju Lauristin. „Et teha sotsiaalteadust, pead tegelema konkreetse ühiskonna-
ga. Konkreetne ühiskond räägib kindlas keeles ja tal on oma ajalugu.“

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Uuringu „Mina. Maailm. Meedia“ 
(MeeMa) töörühm sai tööde  
tsükli „Eesti ühiskonna transfor

matsioon: analüüs ja mõtestamine“  
eest 2022. aasta riikliku teaduspree
mia. Riigi teaduspreemiate kandi
daatide üle peetud arutelul Eesti  
Teaduste Akadeemias leiti, et Tartu  
Ülikooli sotsioloogide uurimistöö on  
„jõuline tunnistus sellest, et sotsiaal  
teadused kuuluvad rahvusteaduste  
hulka“.

Mis tundeid selline tunnustus teie 
töörühmas tekitas?
Me oleme vägaväga rõõmsad, et see 
20aastane töö, millega me uurisime 
süvitsi Eesti taasiseseisvu mise järel 
ühiskonnas toimunud arengut, on 
leidnud tähelepanu. Tänan ning 
õnnitlen siinkohal kogu rühma – 
meid on kokku enam kui 20 uurijat, 
magistranti ja doktoranti.

Meil endil on alati olnud kindel 
teadmine, et sotsiaalteadused on  
osa rahvusteadustest, õigemini osa 
rahvus likust enese teadvustamisest,  
nii nagu seda on ka kultuur ja kogu  
humanitaaria. Oli hea meel kuulda, 
et teaduste akadeemia president 

Tarmo Soomere tunnistas meile pree
miat üle andes sotsiaal ja humani
taarteaduste suurenevat tähtsust, 
mis järjest komplekssemaks muu
tuvat maailma mõista aitavad.

Eesti ja teiste väikeste riikide  
sotsiaal teadlastel on eriline võimalus 
mõtestada ja prognoosida ühiskonna 
kui tervikliku süsteemi toimi mist.  
Põhjus on lihtne: väikese ühiskonna  
muutused on kiiremad ja läbipaistva
mad, neid on võimalik vaadelda  
süsteemse tervikuna ning avastada  
eri tasandite ja valdkondade suhete  
ja mõjude mustreid.

Me ei saa teha laborikatseid inim
konnaga. Ajalugu tegi aga meiega 
labori katse, kui surus vahetult vaadel
davasse aega muutused, mis teistes 
ühiskondades on harilikult võtnud ühe 
või isegi mitu sajandit. Kultuuri, ühis
konna, majanduse ja tööhõivestruk
tuuri muutused, suhte muutumine 
loodusega – kõik need on nüüd nähta
vad, läbipaistvad, statistika ja sotsio
loogiliste uuringutega fikseeritud.

Saksa sotsiaalfilosoof Claus Offe 
on pidanud siirdeühiskondadele 
ise loomulikuks arengut tasakaalus
tavate mehhanismide puudulikkust,  
mistõttu jaguneb ühiskond vähes
teks võitjateks ja paljudeks kaota ja
teks. Eesti inimesed on olnud väga 

kannatlikud ja optimistlikud, ent  
meediat jälgides pais tab selgelt, et 
ajapikku on üks osa ühiskonnast  
muutunud mitte ainult rahul   
ole matuks, vaid lausa vaenulikuks. 
Mida ütleb selle kohta teie uurimus?
Nö võitjate ja kaotajate tekkimist  
täheldasid sotsiaalteadlased juba 
1990ndatel ja 2001. aastal toodi  
esile „kahe Eesti“ oht. 

Pigem on see olnud aga ühiskonna  
pragunemine kui lõhenemine: eba
võrdsus on kasva nud eri suundades 
ja ebavõrdsuse ilmingud on hakanud 
üksteist võimendama. Muidugi on oma 
mõju olnud riiklikel reformidel, kuid 
ebavõrdsust on suurendanud ka tehno
loogilised muutused, mis võimendavad  
põlvkondade erinevusi.

Üks läbiv teema on olnud kultuuri
line nihe, mille on kaasa toonud 
siirdumine trükisõnalt ja raamatu
kultuurilt virtuaalkultuuri ja sotsiaal 
meediasse ning Eesti avanemine 
globaal setele kultuurihoovustele. Tar
bimise, liikuvuse ja ajakasutuse uute 
võimaluste avanedes on tekkinud 
inimeste argi käitumise ja kultuuris 
osalemise suuresti erinevad mustrid.

Me oleme oma töös analüüsinud, 
kuidas 1990. aastatel alguse saanud 
üleminekuprotsessis on põimunud 
poliitika, tehnoloogia arengu, kultuuri 
ja majandussuhete mõju. 

Teadlased joonistasid Eesti ühiskonna

sotsiaalse portree

Mida näitas kihistumise uurimine 
aastatel 2002–2014? Küsisite vasta
ja ilt, millisel redelipulgal nad 
enda meelest kujuteldavas ühis
kondlikus hierarhias asuvad.
Küsitlus näitas, et kahjuks on suu re  
nenud ühiskonna see osa, kes pole 
tehnoloogilisest ja majandus likust 
edust kasu saanud.

Oleme püüdnud välja joonistada 
keerukamat kihistumispilti, millel on 
õige mitu telge. Kõigepealt on väga 
suure mõjuga klassikaline sotsiaal
majanduslik telg, kihistumine mate
riaalse olukorra alusel. Paljud vastajad 
hindasid oma sotsiaalset positsiooni 
just sissetuleku suuruse põhjal.

Samal ajal ilmnesid kihistumis
hinnangutes ka tajutud hariduslik, 
sooline ja keeleline ebavõrdsus tööelus 
ning põlvkondlikud erinevused tervi
ses ja elukvaliteedis. Meie kihistumis
analüüsis tuli uudsena esile elukoha 
ja ajakasutuse kvaliteedi kasvav 

tähtsus. Räägime koguni liikuvusest 
ja ajast kui omaette kapitalist. Need 
hakkavad üha enam määrama vali
kuid, mis puudutavad meelepärast 
tööd, kvaliteetset elukeskkonda, ligi
pääsu teenustele, vaimsetele ja sot
siaalsetele hüvedele. Siia kuulub ka 
aina olulisemaks muutuv juurdepääs 
eteenustele ja kiirele internetile.

Kogusime andmeid aastatel 
2002–2014 kolmeaastase intervalliga 
toimunud mahukate küsitluste kaudu. 
Klasteranalüüsi abil inimeste toime
kust (agentsust) ja muutustega koha
nemist uurides saime esile tuua ten
dentse ja püsivaid aktiivsusmustreid.

Milline on Eesti sotsiaalne portree?
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti 
elanik kond jagunes kuude rühma. 
Esiteks on välja kujunenud kaks 
enamvähem võrdset, kuid eri suun
dades vedavat mõjurühma, keda võib 
nimetada selle sõna laiemas mõttes 

eliidiks. Ühel pool on aktiivsed uuen
duste eestvedajad, Eesti arengu kiiren
dajad, kes näevad edu võtit tehnoloo
gilises arengus ja digimaailmas. Teisel 
pool on samuti aktiivsed inimesed, kes 
ei ole nii agarad tehnoloogiliste uuen
duste rakendajad, vaid pigem püüa
vad säilitada traditsioonilisi kultuuri
vorme (näiteks eelistavad raamatuid 
lugeda) ja looduslähedasemat eluviisi.

Kummalgi mõjurühmal on ühis
konnas peaaegu võrdne kandepind.  
Kui „kiirendajate“ tagamaa on üsna  
selgesti siirdeaja võitjad ja uus digi  
tarbijate põlvkond, siis „aeglustajate“  
taustajõud on mitme kesisemad, esin
dades nii kesk ja vanema ealisi  
harjumus pärase eluviisi ja kultuuri  
kandjaid kui ka alternatiivseid, uus
kogukondlikke väärtusi eelistavaid  
noori.

Mõlemat poolt ühendab suhteline 
rahulolu oma eluga ning positiivne ja 
aktiivne hoiak Eesti tuleviku suhtes, 

„MeeMa uurimus joonistab välja Eesti ühiskonna sotsioloogilise portree, mis on pikaaegse majaduslikule edule suunatud 
otsustuspotsessi tagajärg,“ ütleb Marju Lauristin. Fotol pidamas avakõnet Eesti Sotsiaalteadlaste 11. Aastakonverentsil.
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ehkki „aeglustajaid“ iseloomustab 
mure likum suhtumine ühiskonnas 
toimuvasse. Eesti tulevikku kujundab 
seega nende kahe poole vaheline pinge. 
Nemad moodustavad kokku umbes 
kaks kolmandikku elanikkonnast.

Neile neljale suhteliselt heal järjel  
rühmale – siirdeaja võitjad, uus digi
tarbijate põlvkond ja kaks „aeglus
tajate“ rühma – vastandub aga ligi kol
mandik elanik konnast, kelle hoiak nii 
ühis konna senise arengu kui ka või
malike uute muutuste suhtes on väga  
pessimistlik.

Andsime ühele osale neist oma 
uurin gus nime „ajastressis rabelejad“.  
See on umbes kuuendik elanik
konnast, kelle elu keskendub mate
riaalsele toime tulekule ja kes sageli  
rühmavad napi tasu eest mitmel  
töökohal. Tehniliste muutuste ja  
kiireneva tempoga toime tulek nõuab  
neilt pidevat pingutust.

Kõige negatiivsemalt on ühiskonna 
suhtes häälestunud aga kuues rühm, 
kes on nö eluvoolust välja kukkunud 
ja kellele andsime koond nime „kivid 
jõepõhjas“: sinna kuuluvad kas need, 
kes on vanad, halva tervisega või 
pole kunagi väga aktiivsed olnud, 
või noored, kes on mingil põhjusel 
haridus teelt hälbinud. See tõrjutud 
ja ühiskonnast võõrandunud osa on 
kahetsusväärselt suur, moodustades 
kogu elanikkonnast pea veerandi.

Kahe viimati mainitud negatiivse 
häälestusega rühma puhul teeb mu
ret nende umbusklik hoiak Eesti 
riigi suhtes, mida paha tahtlikel po
liitikutel on suhteliselt kerge kallu
tada aktiivse vihameelsuse suunas. 
Selle ilminguid nägime ka koroona
kriisi ajal toimunud ekstsessides.

1990ndate algul arutasime, et 
Eesti ei saa kunagi olla nagu mõni 
LadinaAmeerika riik, kus on alles 
vaid 2/3 ühiskonda, st tervelt kolman
dik on tõrjutud. Arvasime, et meil ei 
saa sellist asja tekkida, sest meil oli 

tookord arusaamine ja ka reaal ne pilt 
Eesti rahvast, kes on kultuuriliselt 
ja hariduslikult kompaktne.

Nüüd annab MeeMa uurimus ühis
konnale sotsioloogilise ohusõnumi:  
selle kolmandiku olukorraga tuleb  
tegelda.

Kas sellist hoiakut saaks muuta 
tõhusama sotsiaalpoliitikaga või on 
see rong läinud?
Selle oleks pidanud eesmärgiks 
seadma juba 1990. aastatel. Kahjuks 
puudusid Eestil tookord vahendid ja 
oskused niisuguse arengu enneta
miseks. Euroopa Liidul aga, kelle 
nõudmistega hoolega arvestasime, 
polnud kandidaatriikide sotsiaalsed 
probleemid päevakorras – keskenduti 
majanduslikele kriteeriumidele.

2015. aastal, kui mina Euroo pa 
 Parlamendis olin, võeti Euroopa 
 Komisjoni uuenenud koosseisu alga
tusel vastu otsus, et Euroopa peab 
hakkama liikmesriikide sotsiaalsele 
arengule pöörama sama palju 
tähelepanu kui majandus likule 
edukusele. Nüüd on seda aga väga 
raske teha, sest sotsiaalpoliitiline 
erinevus riikide vahel on väga suur.

Kui see oleks olnud tingimuseks 
siis, kui Eesti astus Euroopa Liitu, 
poleks võimalik praegune olukord,  
kus meie sotsiaalkulutused, sh kõrg 
haridus kulutused on maha jäänud,  
samal ajal kui riigi jõukus ja võima 
 lused on suurenenud. Meie uuringus 
kujutatud Eesti ühiskonna sotsiaalne 
portree on pika aegse, majandusedule 
suunatud otsustusprotsessi tagajärg.

Raamatus „Researching Estonian 
Transformation. Morphogenetic 
reflections“ kirjeldate ühiskonna 
arengu analüüsi uut mudelit.
„Researching Estonian Transforma
tion“ on tõepoolest MeeMa uuringu 
tulemuste mõtestamine uue teoree

tilise analüüsi mudeli 
abil. Selleks saime inspi
ratsiooni inglise sotsio
loogi Margaret Archeri 
ja tema rahvusvahelise 
uurimisrühma töödest. 
Nad ise nimetavad oma 
lähe nemisviisi ontoloogi
liseks pöördeks sotsiaal
teadustes, vastandudes 

sotsiaalsele konstruktivismile.
See käsitlusviis ühendab endas 

sotsio loogilise ja ajaloolise lähenemise 
ühiskonnale, tuues tähelepanu kesk
messe reaalsed sündmused, olgu 
need tehnoloogilised protsessid, 
katastroofid, looduses toimunud 
muutused või revolutsioonid.

Seal oli meie jaoks huvitav just 
püüd siduda sotsioloogilist analüüsi 
konkreetse ühiskonna kultuuri ja 
ajalooga. Sündmused ühiskonna aren
gus ei ole ennustatavad, sest need 
sõltuvad väga paljudest juhuslikest 
kokkusattumustest ajas ja ruumis. 
Näiteks muudab Venemaa kallale
tung Ukrainale ilmselt pöördumatult 
Euroopa senist arengusuunda.

Samas on neist sündmustest 
võimalik piltlikult öeldes läbi näha  
ja avastada neis avalduvad sõlmitused 
ajaloo, riikide suhete, majanduse ja  
ühiskondliku elu korralduse, kultuuri
liste ja poliitiliste tegurite vahel, et  
toimuvat seletada ja proovida selle  
kulgu ette näha. Püüdsime ka Eesti  
senise arengu kohta kogutud sotsio 
loogilist andmes tikku selle teoreetilise  
mudeli abil ümber mõtestada.

Raamatus „The Routlege Inter
national Handbook of European Social 
Transformations“ oleme pakkunud 

Ligi kolmandiku elanikkonna 
hoiak nii ühiskonna 

senise arengu kui ka võimalike 
uute muutuste suhtes on väga 
pessimistlik.

võimaluse kõrvutada Eesti arengut 
teiste siirdeühiskondade omaga. Selle 
raamatu sünd on seotud meie alga tusel 
Euroopa Sotsio loogia Assotsiat sioonis 
asutatud transformatsiooni uuringute 
võrgustikuga, mille eesmärk ongi aren
dada ajaloopõhist võrdlevat vaadet
postkommu nistlikele siirdeühis
kondadele.

Võrgustikus osalevad nii selle arengu 
juba edukalt läbi teinud Baltikumi ja 
KeskEuroopa maade esindajad kui ka 
sotsioloogid Ukrainast, Valgevenest ja 
Venemaalt. Viimase aja traagilised sünd
mused panevad mind väga muretsema 

nii Ukraina sõprade kui ka nende Vene
maa kolleegide saatuse pärast, kellest 
on saanud Putini režiimi märklaud.

Millele tuleks sotsiaalteadustes 
tähelepanu pöörata, kui mõelda, et 
võime ka praegu olla ühes sellises 
ajaloo sõlmpunktis?
Ma näen uut ja huvitavat võimalust sõl
mida informaatika, kultuuriuuringud, 
ajuuuringud, tehnoloogia ajalugu ning 
bioloogiliste ja tehnoloogiliste vahe
kordade probleemid üldisema küsi
musega aja kulgemisest, sotsiaalsest ja 
psühholoogilisest ajast, sellega seotud 

inimese identiteedist ning ühiskonda 
kokku siduvatest mehhanismidest.

Minu meelest on Eesti sotsiaal
teadustel tohutu eelis, sest oleme väi
kese ja kiiresti areneva ühiskonna 
vaatlejad ja analüüsijad. Samuti oleme 
tehnoloogilise arengu esikolmnurgas  
olevate muutuste jälgijad ja uurijad, kel  
on tugev seos ka looduse ja ajaloo
tunnetuse ning selle uurimisega, ning  
asume ühiskondliku arengu murde 
punktis. Eesti teadlastel on unikaalne 
potentsiaal ütelda midagi just nende as
jade kohta, mis on praegu kõigekõige 
teravamad tulevikuküsimused. 
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“The epoch of neo-liberalism since the late 1970s has been a period of fundamental social 
transformations leading to shifts in all areas of society. The editors of this path-breaking handbook 
have assembled a team of scholars, who examine the social, institutional, spatial and temporal 
dimensions of social transformation as experienced in Eastern Europe and the European Union, 
and link these both to social theory and to global processes of transformation. This is an important 
book that could help reframe the social sciences for the 21st century.”
—Stephen Castles, University of Sydney, Australia.

“A comprehensive and up-to-date coverage of transformation studies, reaching out from post-
communist ‘transitology’ to structural changes of the EU and global capitalism, including both 
macro, meso, and micro level research. A must-read for specialists and students as well as  
general readers interested in the epochal change the world is undergoing.”
—Pekka Sulkunen, University of Helsinki, Finland.

This book focuses on social transformations as one of the central topics in the social sciences.  
The study of European social transformations is very valuable in the context of universal discussions 
within social sciences: explaining invariable, universal attributes of societies and examining 
changing attributes. The book consists of 19 chapters on European social transformations, written 
from the perspectives of distinguished scholars from such disciplines as economics, political 
science, educational science, geography, media and communication studies, public management 
and administration, social psychology and sociology. The temporal and spatial range of the book is 
wide, including such global changes as time-space compression, focusing particularly on change 
processes in Europe during the last two decades. The book consists of four main parts, beginning 
with an overview of the theoretical and methodological approaches and then focusing separately 
on post-communist transformations, institutional drivers of social transformations in the European 
Union, and European transformations in the context of global processes. The book presents current 
theoretical, empirical and methodological approaches that complement the scientific literature on 
social transformations.

Peeter Vihalemm is a professor emeritus in media studies at the Institute of Social Studies of the 
University of Tartu (Estonia). 

Anu Masso is a senior researcher at the Institute of Social Studies at the University of Tartu and a 
researcher at the Chair of Sociology/Social Networks at ETH Zürich. 

Signe Opermann is a post-doctoral researcher in media sociology at the Institute of Social 
Studies, University of Tartu (Estonia). 
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(Vasakult) sotsioloogia professor Veronika Kalmus, kommunikatsiooniuuringute professor 
Triin Vihalemm, emeriitprofessor Marju Lauristin, emeriitprofessor Peeter Vihalemm, 
andme uuringute kaasprofessor Anu Masso ja meediasotsioloogia teadur Signe Opermann 
said 2022. aasta riikliku teaduspreemia mahuka, enam kui 800-leheküljelise uurimistöö 
„Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest, milles nad analüüsisid 
meie ühiskonna arengut aastail 2002–2014. Uurimistöö tulemused on kokku võetud raama-
tutes „Eesti ühiskond kiirenevas ajas“ (2017), „The Routledge International Handbook of 
European Social Transformations“ (2018) ja „Researching Estonian Transformation. Morpho-
genetic reflections“ (2020).
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Pekingi olümpiamängudel võitis Eestile ainsa medali 20-aastane vigursuusataja Kelly Sildaru, 
keda on tema teel olümpiale toetanud ka Tartu Ülikooli teadlased.

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

Kelly sai Zhangjiakous peetud  
medali tseremoonial kaela  
pargi sõidu pronksmedali. Üks 

tema treenereid, TÜ sporditeaduste  
ja füsio teraapia instituudi doktorant  
OttErik Kalmus usub, et Tartu  
Ülikoolil on tippsportlaste toeta
miseks väga head võimalused.

Kalmus liitus Sildaru meeskonnaga 
üldkehalise ettevalmistuse treenerina 
mõni aasta tagasi. Peatreener Mihkel 
Ustavi kõrval on noore sportlasega 
pikemalt tegelenud füsioterapeut Sirli 
Hinn, vigastuste teemal peetakse 
nõu spordiarst Madis Rahuga ja 
lisaks on tiimis spordipsühholoog.

„Mihkel Ustav võttis minuga 
ühendust, kui elasin veel Londonis – 
õppisin sporditeaduste magistrantuu
ris üld kehalise ettevalmistuse treeneri 

ametit ja see teadmine levis ilmselt 
ka Eestis. Kui tulin tagasi, alustasi
megi koostööd,“ jutustab Kalmus.

Vigursuusatamisega mees ise tege
lenud pole, küll aga on Kalmus män
ginud ragbit ning on põhiliselt korv
pallurite ja kergejõustiklaste treener. Ta 
teeb koostööd ka tõkkejooksja Rasmus 
Mägiga, kellele koostab üldkehaliseks 
ettevalmistuseks treeningplaane ja 
kelle põhitreeneritel aitab üldist tree
ningute ülesehitust kavandada.

„Tippspordis hinnatakse järjest roh
kem teaduslikku lähenemist. Kunagi va
litses arusaam, et mida rohkem trenni  
teeme, seda parem. Nüüd keskendutakse  
treeningute ja taastumise tasakaalule.  
Minu meelest on see ääretult oluline,“  
räägib Kalmus.

Tema sõnul aitab sporditeaduse 
mõistmine paremini treeningprotsessi 
juhtida: teaduse abil saab kindlaks teha, 
millise kiirusega organism taastub ja 
mis koormuse keha treeningutel vastu 
võtab. Tippspordis loeb iga pisiasi – 
soorituses võib ka üks protsent tähen
dada medali võitmist või kaotamist.

Tark sportlane
On tähtis, et tippsportlasi toetaksid 
meeskonnad, kus iga eriala spetsialist 
saab keskenduda oma valdkonnale. Nii  
õpib ka sportlane oma keha paremini 
tundma ja tegevust mõtestama. Kui 
Sildaru tegeleb terve hooaja vältel aktiiv
selt suusatamisega, saab Kalmus kesken
duda hooajavälisel ajal tema koormus
taluvuse suurendamisele, et arendada  
sel spordialal vajalikku jõudu, kiirust,  
võimsust, koordinatsiooni ja muud  
tarvilikku.

„Kellyle tuleb kasuks seegi, et ta 
hoiab ennast füüsiliselt heas vormis. 
Ta käib ka niisama suusatamas, 
matkamas, jooksmas. Suvel sõidab 
ta veelaua ja suuskadega – need alad 
on freestylesuusatamisega üsna sar
nased, nii et mingi ülekandeefekt on 
kindlasti olemas,“ märgib Kalmus.

Kõik see peegeldub Sildaru võistlus
vormis. Ta on väga mitmekülgne: teeb  
trikke eri suundades ja haaretega. Teh
niliselt on noore eestlase trikid ja triki
kombinatsioonid hindajate jaoks sageli 
põnevamad ja rohkem väärt kui näiteks 
konkurentide visuaalselt efektsed kõr
ged hüpped. Samuti on tal suure pärane 
tasa kaal, sest isegi kui suusk hüppel  
jalast libiseb – Kalmuse kinnitusel väga  
harukordne juhus –, jääb ta maandudes  
püsti.

Tippsportlased peavadki heade tule
muste saavutamise kõrval hakkama saa
ma võistluspinge, stressi ja meediaga. 
Olümpial oli näha, et Sildaru tuleb suur
võistlustel raskustega väga hästi toime, 
ei närveeri liigselt ja naudib seda, mida 
teeb. Kindlasti on selles suur osa koge
musel, mida Sildarul jagub – suusata
misega alustas ta kõigest paari aastaselt.

„Nii palju kui mina olen tippsportlas
tega kokku puutunud, on neil praktili
sed ja teoreetilised teadmised üsna head. 
Neid huvitab, miks me mingi sugust 
harjutust teeme ning kuidas see toetab 
nende alal vajalike võimete arendamist. 
Nad küsivad, uurivad ja räägivad kaasa, 
mida nemad asjast arvavad,“ tunnustab  
Kalmus.

Nõnda on ka treeningprotsess liht
sam ja tulemused tõenäoliselt paremad. 
Kalmus ei soovi harjutusi sportlasele 
peale suruda, vaid need läbi rääkida ja 
lahti mõtestada. Ka hiljutises Red Bulli 
treeninglaagris küsis ta sportlastelt, mis 
harjutusi ja mis põhjusel nad teha võiks.

„Kelly oskas kõigele vastata. Eriti  
head teadmised on tal kehapiirkonda
dest ja harjutusvarast, mis seotud  
vigas tustega. Ta teab, et teatud harju  
tused vähendavad vigastuse tekke  
riski,“ räägib Kalmus.

Teaduslik tugi
Just vigastustest paranemisel on tead
laste tugi sportlastele väga tähtis. Tõsi
sema vigastusega tegelevad kõigepealt 
arstid ja füsioterapeudid. Kui see on 
hakanud paranema, saavad füsio
terapeudid saata sportlase juba eri
alase või üldkehalise ettevalmistuse 
treeneri juurde, kes hakkab treening
koormust järkjärgult suurendama.

Kalmus, kes vastutab ka Tartu  
korvpalli esindusmeeskonna Tartu  
Ülikool Maks & Moorits mängijate üld
füüsilise ettevalmistuse eest, nendib,  
et sama moodi toimitakse sealgi. Ta  
töötab tihedalt koos füsio terapeut  
Rauno Kuusemetsaga.

„Arutame alati koos läbi, mis koor
musega ja millal võib sportlane mängu 
naasta või treeningutega alustada. Tee
me vajalikud testid ja anname sportla
sele just tema jaoks sobiva koormusega 
harjutused,“ selgitab Kalmus.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja 
füsio teraapia instituut koos akadeemi
lise spordiklubiga ja Kääriku spordi
kompleksiga pakub nii Kalmuse kui ka 
instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul 
suure päraseid võimalusi kõrgel tasemel  
sporti teha ja tippsportlasi toetada.

„Tartu Ülikool on järjekindlalt aren
danud oma spordi ja õppekeskkonda. 
Renoveeriti ja laiendati ülikooli spordi
hoonet, aga ka Kääriku spordikomplek
si. Meil on olemas füüsilised tingimused, 
aga ka oskused ja kogemused rakendus
liku suunaga sporditeaduse näol. Samas 
peab mõistma, et treening ja sportlase 
areng on protsess ning seda ka treening
praktika ja teadusliku argumenteeritud  
nõustamise vahel,“ ütles Kaasik.

Kaasiku meelest ei olegi tippsporti  
ilma teadusliku komponendita võima
lik ette kujutada. Ta rõhutas teaduslik
ku argu mentatsiooni olulisust treeningu 
juures, sest see peaks olema treening
protsessi igapäevane lahutamatu osa.

Kalmus lisab, et alati ei pea aitami
ne tähendama trennitegemist. „Meil 
saab ka spetsialistidega nõu pidada ja 
uurida, millised on sportlase võime
te näitajad,“ ütleb Kalmus. Seda saab 
teha ka distantsilt, liiati kuna suure 
osa ajast veedavad sportlased reisi
des. Näiteks Kelly Sildaruga teebki 
Kalmus treeninguid eelkõige video va
hendusel. Pika koge musega tippsport
lased tunnevad üldjuhul oma keha 
ja võimeid väga hästi ning treener ei 
pea tingimata kõrval seisma, et näi
teks mingit asendit korrigeerida.

Kalmus usub, et Sildaru võib 
spordi maailmas jätkata veel pikka 
aega. „Loodame, et nelja aasta pärast 
on järgmine olümpia talle sama 
edukas, kui mitte edukamgi!“ 

Kelly Sildaru märtsis Käärikul treeninglaagris. See kerelihastele mõeldud harjutus arendab lihasjõudu ja kehakontrolli.
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Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KIKEE DOMA BHUTIA kaitses folkloristika erialal 
doktoritööd „Mythic history, belief narratives and 
vernacular Buddhism among the lhopos of Sikkim“ 
(„Sikkimi lhopode müüdiline ajalugu, usundilised jutud 
ja rahvapärane budism“). India osariigis Sikkimis püüa
vad eri rahvakillud üksteisele vastanduda nii müüdi
pärimuse kui ka reaalsete pühakohtade kasutamisega 
identiteediloomes. Sealseid pingeid ja uskumusi mõjuta
vad tänapäeval ka üleilmastumine, muutuv suhe maaga, 

uutmoodi haridus ja moodne meditsiin. Doktori töös 
käsitletakse Sikkimis elavate lhopode rahvausundit, 
mille keskmes on inimeste suhted ja üleloomulike jõu
dudega suhtlemise viisid. Palju uskumusi levib hoiatus
muistendite kaudu, mida toetavad müüdid ja ajaloolised 
motiivid. Jumalate ja inimeste omavahelised suhted ja 
jõuvahekorrad avalduvad seal ühtviisi nii rahvajuttudes 
kui ka ühiskondlikus igapäevaelus. Juhendaja prof Ülo 
Valk, oponent dr Davide Torri (Rooma Sapienza Ülikool).

Sotsiaalteaduste valdkond
LIINA ADOV kaitses haridusteaduse erialal doktori
tööd „Predicting teachers’ and students’ reported 
mobile device use in STEM education: the role of 
behavioural intention and attitudes“ („Nuti seadmete 
kasutamise ennustamine hariduses: käitumis kavatsuse 
ja hoiakute roll käitumise ennustamisel“). Nuti
seadmete kasutamisel haridussüsteemis on potent
siaali toetada nii õpilaste õppeedukust, moti vatsiooni, 
uute oskuste omandamist kui ka koostöö ja enese
regulatsioonioskust. Kuigi tehnoloogia kättesaadavus 
üha kasvab, on selle kasutamine hariduslikel ees
märkidel väljaspool kaugõpet olnud vähene või 
mõõ dukas. Õpetajate ja õpilaste seas korraldatud 
küsit luse tulemused osutavad, et sotsiaalse toe 

olemasolu, usk seadmete kasutamise oskusesse ja 
hinnang nende kasulikkusele aitavad prognoosida nii 
õpilaste kui ka õpetajate käitumist, kusjuures sotsiaalse 
toe olemasolu  paistab olevat olulisem õpetajate jaoks. 
Doktoritöös antakse soovitusi nutiseadmete kasutuse 
uurijatele ning ka praktikutele, kes otsivad võimalusi 
toetada õpetajate ja õpilaste nutiseadmekasutust 
haridus likel eesmärkidel. Juhendajad prof Äli Leijen, 
prof Margus Pedaste ja prof Miia Rannikmäe, oponent 
prof Timothy Teo (Murdochi Ülikool).

DAVID CERULLI kaitses haridusteaduse erialal 
doktoritööd „Investigating the Teaching and Learning 
of Natural Hazard Disaster Reduction“ („Õpetajate 

Tartu Ülikoolis kaitstud 

doktoritööd
Kevadsemestri esimese kahe kuu jooksul kaitsti ülikoolis 13 doktoritööd. Juba kaitstud 
töödega saab lähemalt tutvuda TÜ repositooriumis DSpace. Kaitsmisele tulevad väite-
kirjad on olemas ülikooli raamatukogu lugemissaalis.
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ja õpilaste teadlikkus ja valmisolek loodusõnnetuste 
korral ning hariduse roll nende mõju leevendamisel“). 
Loodusõnnetuste ja nendest põhjustatud inimohvrite 
arv on viimastel aastatel kasvanud. Olukorda aitaks 
leevendada asja kohane õpe ning eelkõige õpetajate 
suutlikkus arendada õpilaste loodusteaduslikku mõt
lemist. Doktoritöö jaoks tehtud uuring näitas, et  
30 riigi PISA loodusteaduste testi tulemused (nn 
haridustegur) ning indeks, mis kajastab teadlikkust 
loodusõnnetustest ja valmisolekut nendeks, on tuge
vas seoses. Õpilaste parem teemakohane õpe vähen
das riigi elanikkonna haavatavust loodus õnnetuste 
tagajärgede suhtes ning parandas toime tuleku ja 
kohanemis võimet. Töö tulemusena valminud 
kontseptuaalne mudel loodusõnnetuste temaatika 
käsitlemiseks lähtub teaduse ja tehnoloogia mõtesta
tud kasutamise põhimõttest. Juhendajad külalisprof 
Jack Holbrook ja prof Ülo Mander, oponent prof Kari 
Sormunen (Ida-Soome Ülikool).

JONATHAN GRANT GRIFFIN kaitses semiootika 
ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „A semiotic of 
motives: Kenneth Burke and DeelyTartu semiotics“ 
(„Motiivide semiootika: Kenneth Burke ja DeelyTartu 
semiootika“). Selleks et tegelikkuse kohta järeldusi 
teha, tuleb selle kirjeldamisel kasutada valitud mõis
teid, mis tähendab nendega kokkusobimatute võima
luste tagasilükkamist. Nii võib tähenduse ja kogemuse 
osas saada väga erinevaid tulemusi. Inimese valikud, 
mis konkretiseerivad motiive, tekitavad kogemuse 
semiootilise filtri, misläbi kujuneb ta aja jooksul ise 
oma valikute ja motiivide märgiks. See on vastuolus 
modernismi paradigmaga, mis käsitleb motiveeritud 

järeldusi põhjuslike protsesside tagajärgedena. 
Doktoritöös pakutakse välja teleoloogiline meetod, 
mis vaatleb kokkusobimatute tähendusvõimaluste 
erinevaid trajektoore, jälgib nende lõpppunkte ja näeb 
neid lõpppunkte agendi valikute alusena, eriti väga 
tähtsates tähenduskontekstides. Juhendajad prof Kalevi 
Kull ja prof Mihhail Lotman, oponendid lektor Andres 
Luure (Tallinna Ülikool) ja em-prof Richard Fiordo 
(Põhja-Dakota Ülikool).

ARTUR MEERITS kaitses ärijuhtimise erialal doktori
tööd „Firstlevel military leaders’ leadership compe
tencies and their relationship with unit effectiveness in 
terms of collectivistic leadership with the example of 
the Estonian Defence Forces“ („Kaitseväe esmatasandi 
sõjaväeliste juhtide eestvedamispädevused ja nende 
seos kollektiivse eestvedamise kui üksuse efektiivsus
näitajaga“). Paljudes uuringutes on selgunud, et juhtide 
eestvedamiskäitumisel on üksuse efektiivsuse suuren
damises oluline osa. Eesti kaitseväes tehtud uuringu 
tulemustest selgus, et paljude esmatasandi sõja väeliste 
juhtide eestvedamispädevused on kesk pärasel tasemel. 
Kõrgel tasemel olid näiteks karistamine, eeskujuks ole
mine ja ühiste eesmärkide rõhutamine. Eestvedamis
pädevused, mis kirjeldavad juhtide võimet luua üksu
ses sotsiaalseid sidemeid, on aga nõrgad. Samuti selgus, 
et kui enamik eestvedamispädevusi on seotud üksuse 
lühiajalise efektiivsusega, siis pika ajalise efektiivsusega 
seos puudub. Juhendaja kaasprof Kurmet Kivipõld, 
oponendid PhD Hubert Annen (ETH Zürichi Sõjaväe-
akadeemia) ja PD, PhD Martin Scherm (Saksamaa 
Relvajõudude juhtimise arengu ja kodanikuhariduse 
keskus / Helmut Schmidti Ülikool).

Meditsiiniteaduste valdkond
DISSANAYAKE RALLAGE KEERTHIE CHULANGA 
DISSANAYAKE kaitses arstiteaduse erialal doktori
tööd „Preimplantation embryoderived extracellular 
vesicles: potential as an embryo quality marker and 
their role during the embryomaternal communica
tion“ („Varastest embrüotest pärit ekstratsellulaarsed 
vesiikulid: potentsiaal embrüokvaliteedi markeritena 

ja roll embrüoemaka suhtluses“). Viljatus on üleilmne 
probleem, mis mõjutab sadu miljoneid inimesi. Abis
tavatel reproduktiivtehnoloogiatel on aga kitsaskohti, 
sest rasestumine ei ole ka näiteks katseklaasis (in vitro) 
viljastamisel kindel. Doktoritöös kasutati veise 
varajaste in vitro embrüote ja inimese rakukultuuride 
põhiseid eksperimentaalmudeleid. Katsete tulemusel 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/76647
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süsiniku leiab näiteks söetablettide kujul apteegist. 
Laias laastus sarnaste omadustega poorseid materjale 
kasutatakse mujalgi, näiteks energia salvestamisel. 
TÜs on süstemaatiliselt uuritud süsinikmaterjale, mis 
on sünteesitud karbiididest: ühenditest, mis koosnevad 
tüüpiliselt kahest elemendist, millest üks on süsinik. 
Selles doktori töös selgus, et kõrgema sünteesitempe
ratuuri korral moodustuvad süsiniku sisse laiemad, 
vähem defektsed grafeenikihid ja osa lähtekarbiidide 
puhul kasvas sünteesitemperatuuri tõustes ka grafeeni
kihtide virna kõrgus. Uurides, kuidas sünteesitud 
süsinikmaterjali poorne struktuur toimib vesiniku
molekulide kinnihoidmisel, leiti, et seda mõjutavad 
nii tekkinud pooride suurus kui ka kuju. Juhendajad 
teadur Rasmus Palm ja prof Enn Lust, oponent prof 
Bastian J. M. Etzold (Darmstadti Tehnikaülikool).

ANNIKA JOY MEITERN kaitses taimeökoloogia ja 
ökofüsioloogia erialal doktoritööd „Impact of potas
sium ion content of xylem sap and of light conditions 
on the hydraulic properties of trees“ („Ksüleemimahla 
kaalium ioonide sisalduse ja valgustingimuste mõju 
puude hüdraulilistele omadustele“). Vesi liigub taimes 
juurtest lehtedesse mööda juhtkudet, mida nimeta
takse ksüleemiks. Taimes liikuv vesi sisaldab alati 
selles lahustunud aineid, mistõttu nimetatakse seda 
ksüleemi mahlaks. Doktoritöös leiti kiirekasvuliste 
lehtpuude hübriidhaava ja arukase näitel, et ksüleemi
mahla suurem kaaliumioonide sisaldus suurendab 
hüdraulilist juhtivust. Samuti kattusid hübriidhaava 
ksüleemimahla ioonide sisalduse ja hüdraulilise juhti
vuse ööpäevased rütmid. Ksüleemimahla kaalium
ioonide sisaldust ja oksa hüdraulilist juhtivust mõjutas 
mitmel viisil ka valgus. Kaaliumioonide sisalduse 
muutmise teel saavad taimed muutuvates keskkonna
tingimustes optimeerida lehtede veevarustust, et 
saavutada tasakaalustatud veebilanss. Juhendaja prof 
Arne Sellin, oponent prof Elisabetta Oddo (Palermo 
Ülikool).

MAARJA PAALO kaitses keemia erialal doktori
tööd „Synthesis and characterization of novel 
carbon electrodes for high power density electro
chemical capacitors“ („Uudsete süsinikmaterjalide 

süntees ja karakteriseerimine suure võimsusega 
superkondensaatorite rakendusteks“). Viimastel 
aastatel on kasvanud nõudlus mitmekülgsete energia
salvestussüsteemide järele. Rakendustes, kus on oluline 
ühtaegu nii suur energia kui ka võimsustihedus, 
saab kombineerida superkondensaatoreid patareide ja 
kütuseelementidega. Üks superkondensaatorites enim 
kasutatud elektroodi materjale on poorsed süsinikud, 
sh karbiidist saadud süsinikud. Doktoritöös kasutati 
elektroodimaterjalide valmistamiseks soolgeelmeeto
dit, mis annab esialgsele karbiidile täiendava meso
poorsuse, mille tulemust on näha ka karbiidset päritolu 
süsinikus. Samuti töötati välja meetod elektroodide 
katmiseks kaitsekihiga nii, et süsteemile rakendatav 
potentsiaalivahemik oleks suurem. Nii suureneks 
omakorda ka superkondensaatori energiatihedus, 
mis võimaldab saada kokkuvõttes rohkem energiat. 
Juhendajad kaasprof Thomas Thomberg, Indrek Tallo 
(Concise Systems OÜ) ja prof Enn Lust, oponent dots 
Olivier Crosnier (Nantesi Ülikool).

MICKAËL MATHIEU PIHAIN kaitses taimeökoloogia 
ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd „The evolutionary 
effect of phylogenetic neighbourhoods of trees on their 
resistance to herbivores and climatic stress“ („Puude 
fülogeneetilise naabruse evolutsioonilised mõjud 
vastu panuvõimes herbivooridele ja kliimamuutustele“). 
Herbivoorid (taimtoidulised loomad) ja kliimamuutu
sed kahjustavad nii üksikuid puid kui ka terveid metsi. 
Doktoritöös leiti Euroopas levivat kivitamme (Quercus 
petraea) uurides, et lähisugulasliikidest koosnev mets 
suurendab tammede kaitset herbivooride vastu ja 
seejuures ei vähene nende kaitse kliimamuutuste vastu. 
Lisaks selgus, et sellise metsa suurem kaitsevõime 
on tingitud mükoriisast ning et taimeperekondades, 
mis kasvavad lähisugulasliikidest koosnevas metsas, 
esineb vähem kliimamuutustest tulenevat liikide välja
suremist. Suurem kaitse herbivooria ja kliimamuutuste 
vastu lähisugulastest koosnevas metsas annab puudele 
võimaluse tulla toime tulevaste keskkonnamuutustega.
Juhendajad dr Pille Gerhold (TÜ ja Eesti Maaülikool), 
prof Andreas Prinzing (Rennes’i 1. Ülikool), oponent 
dr Martin Schädler (Helmholtzi Keskkonnauuringute 
Keskus). 

selgus, et enne embrüote siirdamist emakasse vabane
vad embrüost ekstratsellulaarsed vesiikulid – nano
osakesed, mille kaudu toimub embrüo ja ema rakkude 
vaheline suhtlus, mis aitab kindlaks teha embrüo 
kvaliteedi ning ema kudedel tunda ära kvaliteetne ja 
arenemisvõimeline embrüo. See teadmine võib kaasa 
aidata in vitro viljastamise paremale tulemuslikkusele. 
Juhendajad prof Alireza Fazeli, prof Ülle Jaakma (Eesti 
Maaülikool), prof Andres Salumets ja prof Sulev Kõks, 
oponent Richard Lea (Nottinghami Ülikool).

LIIS PREEM kaitses farmaatsia erialal doktoritööd 
„Design and characterization of antibacterial electro
spun drug delivery systems for wound infections“ 
(„Infitseerunud haavadel kasutatavate antibakteriaal
sete elektrospinnitud ravimkandursüsteemide disain ja 
omaduste analüüs“). Halvasti paranevad haavad võivad 
põhjustada väga suuri probleeme. Doktoritöö käigus 
valmistati elektrospinnimise teel eri omadustega 
nano ja mikrofiibermaatrikseid, kasutades eri kandja
polümeere ja antibakteriaalseid raviaineid. Selgus, et 
raviainete aeglane vabanemine aitab takistada fiiber
maatriksile biokile moodustumist ning ilma raviaine
teta haavakate võib olla biokile tekkeks soodne pind. 
Fiibermaatrikseid oli võimalik eri viisidel tõhusalt 
steriliseerida, kuid see protsess võis sõltuvalt sterilisee
rimismeetodist ja maatriksi materjalidest muuta maat
riksi omadusi. Juhendajad kaasprof Karin Kogermann, 
kaasprof Andres Meos ja prof Tanel Tenson, oponent 
prof Hanne Hjorth Tønnesen (Oslo Ülikool).

LAURA VIIDIK kaitses farmaatsia erialal doktori
tööd „3D printing in pharmaceutics: a new avenue 
for fabricating therapeutic drug delivery systems“ 
(„3Dprintimine farmaatsias – tee uudsete ravim
kandursüsteemideni“). Personaal ehk täppismeditsiini 
abil soovitakse haigusi ennetada, diagnoosida ja 

ravida viisil, mis annaks parima tulemuse konkreetsel 
patsiendirühmal. Personaliseeritud ravimite tootmisel 
nähakse võimalikku abi 3Dprintimises, mis aitab 
rakendada mitmekülgseid teadmisi sobivaima raviaine, 
annuse ja ravimvormi valimisel. Doktoritöös uuriti 
nii materjalide printimiseelseid omadusi (nt viskoos
sus, füüsikalised omadused, sobivus filamentide 
tootmiseks jt) kui ka saadud ravimkandursüsteemi 
printimisjärgseid omadusi (raviaine vabanemine, 
reageerimine kuumutamisele ja kiiritamisele). Lisaks 
töötati välja uudne meetod pooltahkete materjalide 
3Dprinditavuse hindamiseks. Juhendajad kaasprof 
Ivo Laidmäe, kaasprof Karin Kogermann ja prof Jyrki 
Tapio Heinämäki, oponent prof Thomas De Beer (Genti 
Ülikool).

AKBAR ZEB kaitses neuroteaduse erialal doktori
tööd „The novel mechanisms of Parkindependent 
mitophagy“ („Parkinsõltuva mitofaagia uued mehha
nismid“). Vigased mitokondrid võivad toota suures 
koguses peremeesrakku kahjustavaid vabu radikaale. 
Doktoritöö peamine eesmärk on selgitada, kuidas 
toimub rakus kahjustatud mitokondrite selektiivne 
eemaldamine ehk mitofaagia. Mitokondrites vastutab 
mitofaagia esilekutsumise eest valk PINK1. Vabade 
radikaalide ületootmine viib PINK1 kuhjumiseni, mis 
toob mitokondritesse valgu Parkin, mis viib liigselt 
vabu radikaale tootvate mitokondrite eemaldamiseni 
ning raku mitokondripopulatsiooni kvaliteedi para
nemiseni. Arvestades PINK1, Parkini ning mitofaagia 
rolli Parkinsoni tõve patogeneesis, on doktoritöös kir
jeldatud mehhanismide tundmisest abi ka Parkinsoni 
tõve tekkemehhanismide mõistmisel. Juhendajad 
prof Allen Kaasik, kaasprof Vinay Choubey ja kaas-
prof Džamilja Safiulina, oponent prof Michelangelo 
Campanella (Londoni Ülikooli kuninglik veterinaaria-
kolledž).

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
RIINU HÄRMAS kaitses keemia erialal doktori
tööd „The structure and H2 diffusion in porous 
carbidederived carbon particles“ („Karbiidist 

sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struk
tuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“). 
Toidumürgistuse raviks kasutatava aktiveeritud 
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Nelja aasta eest Tartu Ülikoolis tööd alustanud grandikeskuse toel on ülikooli teaduseelarve 
 praeguseks kasvanud kaks korda.

PIRET EHRENPREIS
TÜ teaduskommunikatsiooni nõunik

TÜ loomaökoloogia kaas
professor Tuul Sepp võttis 
tänavu ette grandi taotluse 

kirjutamise Euroopa Teadus nõukogule 
(ERC). ERC pakub Euroopa hinnatu
maid teadusgrante ja konkurss on üli
malt tihe. Kuigi taotlusvooru tule mu  
sed selguvad alles suvel, on tal ette 
valmistuste käigus saadud toe eest 
grandikeskusele ainult häid sõnu.

„Mõned aastad tagasi (enne kui loodi 
projekti kirjutamise üksus, mis on  
grandikeskuse osa – toim.) tundsin 
suurt ERC grandi taotlust kirjutades, et 
olen üsna üksi, ja jäin hätta näiteks  
Marie Curie projekti eelarve halda mi  
sega. Sel aastal oli vastupidi,“ räägib 
Sepp. „Grandikeskus hoidis minuga  
pidevalt ühendust, uuris mu edenemist  
ja pakkus võimalusi, kuidas mind  
toetada.“

Granditaotluse kirjutamise viimane 
ots möödus tihedas koostöös. „Kui sisu 
oli paigas, aitas grandikeskus veatuks 

saada ka kogu administratiivse ja büro
kraatliku poole: eelarve, projekti aja
kava, oodatavate tulemuste esitamise 
viisi, kõikvõimalike toetus kirjade ja 
lisa dokumen tide vormistuse,“ loetleb  
Sepp.

Vorm on sama tähtis kui sisu
Kui ei tea, mida hindajad dokumenti
dest üksikasjalikult ootavad, on lihtne  
tiheda konkurentsiga konkurssidel 
punkte kaotada. Teadusgrandi saamist  
ei määra sugugi üksnes parim 
teadus lik idee – sama tähtis on 

taotluse vormistamine, et rahastaja 
ootustele võimalikult täpselt vastata.

Koos teadlastega kirjutab grandi  
keskus taotlusi Horisondi, Erasmuse,  
Euroopa Innovatsiooni ja Tehno
loogia instituudi (EIT), ERC ja teistesse 
välisprogrammidesse. Alates 2018. aas
tast on keskus aidanud ülikooli tuua 
üle 14 miljoni euro välis raha. Seejuures 
on toetusi saanud kõik neli valdkonda.

Üks hea näide on 2019. aastal tööd  
alustanud evalitsemise Euroopa 
teadus ruumi (ERA) õppetool, mille 
loomist toetas Euroopa Komisjon 
2,5 miljoni euroga. Mõte, et TÜs võiks 
see õppetool olla, oli infotehno loogia 
mõjuuuringute keskuse CITIS juhil  
Mihkel Solvakul tekkinud juba aastaid  
varem. Esimene taotlus esitati Euroopa  
Komisjonile 2017. aastal, ent toona  
granti väga kõrgele hindele vaatamata  
siiski ei saadud. 

„Keskendusime oma taotluses too  
kord teadusvaldkonnale ja ülikooli ka
sule,“ seletab Solvak. „Mõned aspek tid,  
näiteks tegevuse jätkusuutlikkus ja  
riskide analüüs, jäid aga piisava tähele 
panuta.“ 

2018. aastal esitati projektikirjuta mise 
üksuse toel uus taotlus, mida oli üksuse 
juhi Hector Charles Pagani abiga täien
datud. „Projekti idee sai lahti kirjutatud 
taotlusvooru jaoks sobivamas keeles. 
Rõhutasime õige nurga alt ka ühiskond
likku kasu,“ sõnab Pagan. „Projekti
kirjutamise üksus aitabki teadlase ideed 
rahastajale sobivasse keelde ja sobivateks 
tegevusteks pakendada ning näha ja kir
jeldada selle laiemat mõju,“ selgitab ta.

Õla allapanek tasub ära
Grandikeskus on välja töötanud oma  
ette strateegia, et ülikooli teadlased  
pääseksid ligi ka tasulistele partnerlus  
kavadele Euroopa Liidu raamprog 
rammis. 

TÜ rahvusvahelise teaduskoostöö 
peaspetsialisti Vallo Mulgi sõnul on 
nad välja valinud võrgustikud, mis 

pakuvad koostöövõimalusi paljudele 
ülikooli insti tuutidele. Hea näide on 
Euroopa tervisevaldkonna innovaatika
kogukond EIT Health: selle kaudu on 
koostöö projekte saanud nii Tartu Üli
kooli Kliini kum, Eesti geenivaramu, 
TÜ tehnoloogiainstituut kui ka kliinilis
te uuringute keskus.  Samalaadset kesk
selt koordineeritud mudelit, kus ülikool 
katab võrgustikutöös osalemisega seotud 
kulud ja pakub ka nõustamistuge, kasu
tatakse Mulgi sõnul mujal üsna vähe. 

„Meie kogemus on näidanud, et see 
tasub end ära. Näiteks EIT võrgus tikes 
osalemine on toonud ülikoolile tagasi  
viis korda enam, kui sinna esialgu 
investeeriti,“ tõi Mulk näite.

Juba grandikeskuse loomisel oli üks  
selle eesmärke pakkuda tõhusamaid 
tugi teenuseid veel enne, kui grandi 
taotlemisega alustatakse. Abiks on digi
taalsed andmepõhised tööriistad. 

Näiteks soovitab grandisobitus
tark vara teadlastele toetus meetmeid 
just nende profiili põhjal. Teisalt otsib 
grandi keskus ka ise võimalusi vahen
dada otsustajatele TÜ teadlaste päde
vust. Eriti tugevalt tuli see esile  
koroona kriisis, mil ülikool pakkus 

valitsusele kriisi ohjamiseks abistavat 
uuringupaketti, kuhu kuulusid nt 
koroona viiruse levimuse seire uuring 
ja koroonaviiruse seire reovees.

Grandikeskuse loomisel korrastati  
tugiteenused ning koondati ülikooli 
projektide menetlemine ühte koordi 
neerimisüksusse, mida juhib Illimar 
Labent. Koordinaatorid tegelevad 
riikliku rahastuse ja riigihangete, 
Euroopa Liidu tõukefondide ning välis
rahastusega, alates rahastusvõimaluste  
info jagamisest ning lõpetades 
abista misega lepingute sõlmimisel 
ja aruandluse koostamisel. 

Nii on keskuselt abi saanud TÜ mere 
instituut, kes on teinud Kesk konna
ametile merekeskkonna uuringuid. 
Mereinstituudi juhi Markus Vetemaa 
sõnul on see koostöö olnud tänu 
grandi keskusele palju mugavam, sest 
keskuse koordinaatorid kannavad 
hoolt administratiivse poole eest.

TÜ kuulub 14 teadusvaldkonnas 
maailma enim viidatud teadus asutuste 
hulka ning grandi keskuse meeskond 
on osa tugevast tagalast, mis aitab 
TÜ teadlastel oma head mõtted  
teoks teha. 
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Grandikeskus 
tuleb teadlastele appi

Grandikeskuses tehakse kõvasti tööd, ent osatakse ka hinge tõmmata. 
Foto on tehtud talvisel väljasõidul Otepääle.
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Tartu Ülikooli teadustulu on aastatel 2017–2021 kasvanud ligi kaks korda – nii 
lepingute, toetuste kui ka baasfinantseerimise kaudu.
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Aprilli alguses läks trükki TÜ praktilise filosoofia kaasprofessori Kadri Simmi ja kirjanik Tia Navi 
väike väärtuste- ja filosoofia raamat „Mis on sulle kallis?“. Et aidata luua ühist väärtusvälja eesti, 
vene, ukraina ja teistele siin elavatele lastele, antakse raamat välja kahes keeles. 

TRIINU LAAN
TÜ eetikakeskuse projektijuht, 
lastekirjanik

Raamatu võluvalt algriimiline ala
pealkiri „Väike väärtuste ja filo
soofiaraamat“ viitab nii välja ande  

kompaktsele ja kergesti haaratavale  

sisule kui ka sellele, et raamat on  
mõeldud ka väikestele inimestele meie  
seas.

Tia Navi on kirja pannud kuus ilu
kirjanduslikku lastejuttu, mille haa
ravad narratiivid kutsuvad last koos 
täiskasvanuga väärtuste üle arutlema. 
Miks ei tohi mesilast tappa? Kes on 
hea sõber? Mida teha, kui kaaslane 

matkal maha jääb? Miks on kodu 
ja kodumaa igale lapsele kallid?

 „Raamatud, milles räägitakse sel
gelt ja lihtsalt keerulistest, kuid vaja
likest asjadest nagu moraalsed (ja mitte 
ainult) väärtused, on alati väga täht
sad,“ ütleb raamatu vene keelde tõlki
nud luuletaja ja tõlkija, Tallinna Üli
kooli tõlketeadlane ja õppejõud Boris 

Väike väärtuste- ja filosoofiaraamat ilmub 

eesti ja vene keeles

Väike väärtuste- ja filosoofiaraamat

Tia N
avi

K
adri Sim
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Navi

Tia Navi

Elina Sildre 
pildid

Kadri Simm

Kadri 
Simm

ISBN 978-9985-4-1307-4
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„Mis on sulle kallis?“ on Tartu Ülikooli 
eetikakeskuse väike väärtuste raamat 
lastele, lapsevanematele ja õpetajatele.

Rikkalikult illustreeritud raamatus on 
lastekirjanik Tia Navi kuus lugu 
väärtustest ja filosoof Kadri Simmi 
kommentaarid nende kohta.

Baljasnõi. „Eriti tänuväärne on selle 
raamatu ilmumine kahes keeles nüüd, 
mil miljonid Ukraina lapsed on pida
nud oma kodudest põgenema ja osa 
neist on uue kodu leidnud Eestis.“

Kui laps on vanema või (lasteaia) 
õpetaja loetud juttu kuulanud või  
raamatut ise lugenud, saab ta koos täis   
kasvanuga arutada jutu lõpus olevate  
küsimuste üle. Täis kasvanutele kir jel 
dab iga väärtuse filosoofilist tausta  
praktilise filosoofia kaasprofessor  
Kadri Simm. Lihtsalt ja arusaadavalt 
käsitletakse väärtusi nagu sõprus, aus
tus elu vastu, soorollid, solidaarsus, 
mitme kesisus ja sallivus ning kodumaa.

Simm leiab, et oluline on osata  
lastega väärtuste üle arutleda. „See ei 
pruugi tulla sugugi lihtsalt ja loomu  
likult. Ega me tavaelus, eriti lastega 
rääkides, ju väärtuste keelt sageli ei 

kasuta,“ ütleb Simm. „Ehk annab 
raamat julguse seda teha ja täita muidu 
abstraktsed mõisted nagu sõprus, soli
daarsus, kodu maa jne jutuajamise käi
gus laste jaoks sobiliku sisuga. Teiseks 
on tähtis väärtusi põhjendada. Filo
soofiliselt nõudlikum põhjendus 
peaks minema tavakeelest kaugemale. 
Jah, „nii ei tehta“, „nii ei sobi“ jne. 
Aga miks ei tehta, miks ei sobi?“  

Kõnekate detailide ja tegelas
kujudega täiendavad teksti laste
raamatute illustraatori ja koomiksi
kunstniku Elina Sildre joonistused.
Raamatu väljaandja, Tartu Ülikooli ee
tikakeskus, on väärtus kasvatuse vald
konnas tegutsenud aastast 2009. Kesku
se üks eesmärk on aidata luua ja hoida 
Eesti ühiskonnas ühist väärtusvälja. 

Raamatu projekti juht MariLiis 
Nummert ütleb, et väikese väärtuste  

ja filosoofiaraamatu koostamine on  
olnud eetikakeskuse meeskonna  
ammune unistus.

„Väärtused kujunevad suuresti just  
lapseeas. Meil on hea meel, et saime 
luua raamatu, mis hõlbustab väärtuste  
tundma õppimist ja nende üle aruta 
mist,“ sõnab ta. Eks viimase aja  
kogemusedki kinnita, et rahumeelset  
maailma saab hoida vaid ühiste  
väärtuste toel. 

Esialgu jagatakse raamatut tasuta 
lasteaedadele, turvakeskustele ja 
raamatu kogudele, kuid loodetavasti 
jõuab see hiljem ka kodudesse. 

Raamatu „Mis on sulle kallis?“ koosta-
mist ja väljaandmist toetas Briti Nõu-
kogu Eestis kultuurilise kaasamise 
programmi (People to People Cultural 
Engagement Programme) raames. 

Sirklikarbi lugu
Otto sirklikarpi sattus pliiatsijupp.

„Vist vigane, ühe jalaga,“ arvas suur sirkel.
„Aga meie saame paberil tantsida!“ kelkis väike sirkel.
„Ma olen, nagu ma olen,“ vastas pliiatsijupp. „Kui tahak-

singi, teistsugune olla ma ei saa.“
„Aga meil on metallist jalad!“ kiitlesid sirklid. „Sina, 

üksjalg, oled puidust ja üleni hambajälgi täis.“
„Otto armastab mind närida,“ ütles pliiatsijupp. „Ta ei 

märkagi ise, kui ta seda teeb.“
„Heh, see jupats pole nagu meie, ta pole ikka täie eest,“ 

arutasid sirklid.
Pliiatsijupp jäi kurvaks.
Siis tuli Otto, istus laua taha ja asetas valge paberilehe 

enda ette. Ta haaras suure sirkli ja joonistas paberile ringi. 
See oli Maa. Seejärel tegi ta väikese sirkliga Maa kohale 
Päikese.

Sirklid puhisesid tähtsusest.
Aga siis võttis Otto näritud pliiatsijupi. Ta tõmbas 

Päikese ümber kiired. Päike lõi särama. Ta joonistas Maale 
kuusepuid, lilli ning linnukese. Ta joonistas taevasse tähti ja 
tähed hakkasid tasakesi valgust kiirgama. 

Veebis saab lugeda nõuandeid, kuidas suhelda võõrsilt tulijatega

E estisse on viimastel nädalatel 
saabunud suur hulk inimesi, kes on 

sõjast traumeeritud, pea pooled neist 
on lapsed. Nõuandeid, kuidas neid 
koolides ja lasteaedades vastu võtta, 
leiab Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja 
Eesti Pagulasabi ühistöös välja antud 
raamatust, mis on kättesaadav ka 
veebis. 

 „Avatud algus: valik retsepte 
mitmekultuurilise lasteaia kujunda-
miseks“ ilmus juba 2018. aastal. 
Käsiraamat sisaldab kogemus-
lugusid, soovitusi, ideid ja praktilisi 
näpu näiteid õpetajatele puhuks, kui 
lasteaeda tuleb teistsuguse keele- ja 
kultuuritaustaga mudilane. Kuidas 
aidata tal ja – mis pole vähem tähtis 
– ka tema vanematel sisse elada, 
kuidas aidata rühmakaaslastel uus-
tulnuk omaks võtta?

Näiteks kirjeldab raamatus oma 
kogemust lasteaiaõpetaja Kristi. 

„Meie lasteaeda tuli uus laps, kellel oli 
välismaalasest ema. Esimestel päeva-
del oli see vanem pigem eemalolev ja 
oli näha, et ta tunneb end halvasti.“

Õpetajale tundus, et lapsevanem 
tahaks suhelda, ning kutsus ta oma 
rühma lastega joonistama ja män-
gima. „Peagi toimus meil õppekäik, 
kus viisin ta kokku samast riigist 
pärit lapsevanemaga – lõpuks sai ta 
oma emakeeles rääkida,“ kirjeldab 
õpetaja. „See õppekäik liitis need 
kaks vanemat parimateks sõpradeks. 
Kohtumisest kasvas ajapikku välja 
umbes 9-liikmeline lapsevanemate 
punt, kes siiani regulaarselt suhtleb.“ 
Hiljem rääkis sama lapsevanem, et ta 
oli tol hetkel tundnud suurt üksindust 
ja ainuüksi see, et ta kutsuti rühma 
koos lastega tegutsema, tõi tema ellu 
uuesti rõõmu.

Eetikakeskuse projektijuhi Mari-
Liis Nummerti sõnul on teistsuguse 

kultuuritaustaga inimeste lõimi-
mine taas teravalt päevakorras 
ning seetõttu otsustati allesjäänud 
käsiraama tud jagada otse oma-
valitsustele ja nende lasteaedadele. 
„Veebivälja andena on see kõigile huvi-
listele kättesaadav pagulasabi kodu-
lehel pagulasabi.ee/avatudalgus,“ 
lisab Nummert. 

Käsiraamatu väljaandmist 
rahastasid Välis-
ministeerium 
arengukoostöö 
ja humanitaarabi 
vahenditest ning 
USA saat-
kond Eestis. 
2019. aastal 
ilmus Haridus- ja 
Teadusminis-
teeriumi toel 
kordustrükk. 
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Parim osa teadustööst
Parim on see, kui su töö viib millegi uue avastamiseni. See on 
kirjeldamatu tunne, kui katsed näitavad, et sinu püstitatud 
hüpotees on õige ja avastad midagi täiesti uut. Tavaliselt 
pärast esimest ahhaaelamust suurem töö alles algab, sest 
ennast ja ka teisi tuleb paljude kontrollkatsetega oma tule-
muse õigsuses veenda.

Kõige huvitavam avastus
Inimese bioloogia on väga keeruline ja leidub veel tuhandeid 
geene-valke, mille kohta ei ole midagi teada. Huvitavad 
avastused ongi seotud uute valkude kirjeldamise ja nende 
funktsioonide uurimisega. Meie töö eesmärk on aru saada, 
kuidas rakk funktsioneerib ja miks on teatud patoloogiate 
korral need funktsioonid häiritud. Need alusuuringud on vajali-
kud, et kaardistada uued märklaudmolekulid, mille vastu saab 
järgmistes etappides ravimikandidaate otsima hakata. Ilma 
korralike alusuuringuteta ei saa teha head rakendusteadust.

Kõige põnevam teema, mida uurida
Mulle meeldib töötada valkudega. Meie genoomis olevatelt 
geenidelt kodeeritakse valgud – biomolekulid, mis määravad 
ära raku omadused. Valgud on oma biokeemilistelt omadus-
telt erinevad, samas kui nukleiinhapped (DNA, RNA) on 
sarnased. See teeb töö valkudega palju huvitavamaks, aga 
ka raskemaks. Viimastel aastatel on jõudsalt arenenud 
prote oomika – teadus, mis keskendub elusorganismi poolt 
kodeeritud valkude struktuuri ja funktsiooni uurimisele. Meil 
on tehno loogiainstituudis olemas väga head võimalused – st 
aparatuur ja teadmised – proteoomikaga tegelemiseks ning 
valkude uurimiseks.

Senitundmatu uurimine

Uurimistöö sisu mõne lausega
Otsin ja uurin vähktõve varajaseks avastamiseks 
sobivaid biomarkereid. Oleme oma töös kesken-
dunud vähi-testise antigeenidele. Nagu nimigi 
ütleb, esinevad need vaid inimese sugurakkudes 
ja erinevates kasvajates; normaalsetes kudedes 
neid üldjuhul ei ole. Vähi-testise antigeenid 
on kasvajaspetsiifilised valgud. Nad on eriti 
atraktiivsed biomarkerid, sest nende avaldumine 
keharakkudes on kindel märk rakkude eba-
normaalsest paljunemisest, mis ongi üks vähi-
rakkude tunnuseid. Samuti on nad hea märklaud 
uute bioloogiliste ravimite arendamisel. Vähiravi 
eesmärk on organismis üles leida kasvajarakud 
ja need hävitada.

Teadustöö kasu ühiskonnale
Iga uus teadmine viib meid lõpptulemusele lähe-
male – ja lõppeesmärk on loomulikult parem ja 
kõigile kättesaadav vähidiagnostika ja -ravi. 

Reet Kurg
TÜ molekulaarse biomeditsiini professor

Uued professorid peavad pärast 
ametisse asumist avaliku 
inauguratsiooniloengu, kus nad 
tutvustavad oma teadusteemat. 
Eelolevate loengute teave on  
avaldatud ülikooli veebilehel  
ut.ee/inauguratsiooniloengud.

Reet Kurg uurib 
biomarkereid vähi kiireks 
avastamiseks

Molekulaarbioloogia suurkujud
Imetlen Mart Ustavi ja Andres Metspalu pühendumust oma tööle, aga 
ka head vaistu, mis aitab ära tunda uued trendid teaduses. Nemad 
ja ka paljud teised endised ja praegused kolleegid vana keemiahoone 
ruumist 414 on pannud aluse Eesti molekulaarbioloogia eduloole.

Tasakaalustavad hobid

Soovitusi üliõpilastele

Hobid
Mulle meeldib olla looduses, nokitseda 
aias, lugeda ja koeraga jalutada. 
Viimaste aastate hobi on viinamarjade 
kasvatamine. Kasvatan eri sorte eri 
kasvukohtades: nii õues kui ka kasvu-
hoones, nii linnas kui ka maal.

Lugemine või kirjutamine?
Lugemine. Eelistan lugeda, sest uus on 
tihtipeale hästi unustatud vana, aga 
meie töös ei saa läbi ka ilma kirjutami-
seta. Tänapäeval on teadlase edukuse 
mõõdupuu tema publitseeritud artiklite 
arv. Seega tuleb kogu aeg kirjutada.

Üksi või koos töötamine?
Mõlemad. Meie teadusala on mees konna -
töö, kokkuhoidev ja üksteist toetav rühm 
on edu saavutamiseks väga oluline. 
Samas on vaja saadud info seedi miseks 
ja konteksti panemiseks ka üksi töötada. 
Seega sõltub see olukorrast.

Parim viis, kuidas puhata
Kuna mu töötempo ja -intensiivsus on 
väga suur, siis naudin seda, kui saan 
lihtsalt olla ega pea midagi tegema.

Mida peaks teadma molekulaarse biomeditsiini kohta?
Meie alal on kõige alus ikkagi eksperiment. Kontrollime oma hüpoteese 
laboris katseid tehes. Eksperimentaalteadused on alati kallimad ja 
aeganõudvamad kui arvutiga tehtavad teadused.

Sõnum loengutesse tulevatele tudengitele
Olge uudishimulikud. Mõelge kaasa ja küsige.

Igapäevane töö

Akadeemiline eeskuju

Vaba aeg

Hea nõu

Viimasel ajal on reisimine 
paraku unarusse jäänud, 
kuigi see meeldib väga. 
Pildil Kreekas.

Viinamarjade kasvatamisest 
on saanud mõnus hobi.

Fotod: erakogu
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Laialt levinud arvamuse kohaselt tekib kriisisituatsioonis rahvamassides paanika ja kaos ning 
niigi õhuke kultuurikiht kaob esimese hetkega. Statistika seda seisukohta ei toeta ja ka Venemaa 
alustatud sõda Ukraina vastu on näidanud vastupidist.

KATARIINA SOFIA PÄTS
TÜ üliõpilaskonna esimees

Sõja esimestel päevadel asusid  
paljud nuputama, mida saaksime  
oma piiratud ressurssidega peale  

hakata, et abi pakkuda, sest käed rüpes  
istumine oli täiesti talumatu. Üsna pea 
selgus, et Tartus humanitaarabi pakku
vate peamiste organisatsioonide taristu  
pole piisavalt suur.

Otsustasime üliõpilasesinduses kohe 
reedel, päev pärast sõja algust, et meie 
kesklinnas asuv kontor on täpselt õige 
koht humanitaarabi kogumispunkti 
jaoks. Operatiivselt sai tehtud üles kutse 
nii sotsiaalmeediasse kui ka kõigile 
tudengi organisatsioonidele ning koos 
Raadil abi kogumist alustanud perega 
välja mõeldud algeline logistikaplaan.

Kiire korraldus
Laupäeva hommikut alustasime pisut 
naiivselt viie ehituskastiga ja kanga poest 
kiiresti hangitud kangastest Ukraina 
lipu õmblemisega. Kesk päeval toimus 
Raekoja platsil esimene ukrai na tuden
gite korraldatud sõja vastane meele
avaldus ja sealt läks lumepall veerema.

Oma kogumispunkti asus üles sead
ma ka Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS), kel
le vilistlased andsid oma lao Puna sele 
Ristile vahelaoks ja korraldasid lõpuks 
ka ise Ukrainasse minemise logistikat. 

Tänu neile saime üliõpilas esinduses üha 
suureneva hulga asjade loovuta miseks 
üles ehitada toimiva logistikasüsteemi. 
Laupäeva õhtuks oli abis juba kümme
kond üliõpilasesindajat, kõik toodud 
asjad olid temaatiliselt sorteeritud ning 
kastid varustatud inglis ja venekeelse
te kirjadega. Esimeste päevade šoki vas
tu aitas kiire füüsiline tegevus hästi.

Järgmistel päevadel laienes humani
taarabi kogumine ka mitmesse õppe
hoonesse – nii keemiaüliõpilaste esin
dajad, arstiüliõpilaste selts kui ka Delta 
keskuse tudengid seadsid üles oma 
väiksemad punktid. Kogumine laienes 
ka EÜSis ning korp! Ugalas, kusjuures 
viimasest sai peagi Eesti Toidupanga 
ametlik partner toiduabi kogumiseks.

Appi tulid ka ukraina tudengid – 
nii korjandusega kui ka sorteerima ja 
kastidele kirjutatavat ukraina keelde 
tõlkima. Saatsime hulga kaste nende 
korraldatud sõidukitega otse piirile.

Umbes nädalaga jõudsid end Tartus  
sisse seada püsivamad humanitaarabi 
koguvad ja koordineerivad organisat
sioonid ning vajadus omaalgatuslike  
ettevõtmiste järele vähenes. Oma ope
ratsiooni lõpetuseks kogusime kokku  
hulga kasutatud arvuteid, et need  
Ukraina poole teele läkitada.

Pikaajaline mõju
Organisatsioonide tasandil on tegevus  
võtnud nüüdseks veidi teise suuna. 
12. märtsil toimus mitme Tartu koori 
ettevõtmisel Raekoja platsil suur ühis
laulmine Ukraina toetuseks. Peetud on  
Ukrainateemalisi kõnekoosolekuid ja 
Ukrainas toimuvat on püüdnud mõtes
tada näiteks Rahvus vaheliste Suhete  
Ring oma raadio saates „Ringjoon“.

Samas ei tohi unustada, et tegu pole 
sprindi, vaid maratoniga. Sõda mõjutab  
meid kaua isegi siis, kui sõjategevus 
ise peaks mingisuguse ime läbi peagi 
lõppe ma. Kindlasti muutuvad tudengi
organisatsioonide võimalused, nagu ka 
vajaminev abi. Loodan, et kõik organi
satsioonid saavad ka edaspidi abistada 
nii Ukrainat kui ka siinseid praeguseid  
ja tulevasi üliõpilasi, keda sõda ja 
sellega seonduv raskelt puudutab. 

Eesti üliõpilased 
Ukrainat toetamas

Kiirabiautod Ukrainasse
Korp! Sakala liikmed aitasid vabatahtlikena viia MTÜ Slava 
Ukraini ja Eesti Rotary klubide ostetud kiirabiautod Taanist 
Poola-Ukraina piirile. Üleskutsele kõige kiiremini reageerinud 
üheksa korporandi seas võttis missioonist osa ka Mattias 
Jõesaar.

Teadsime, et lisaks kiirabiautodele vajavad ukrainlased 
kõiksuguseid muid tarvikuid. Umbes Wrocławi kandis tegime 
oma sõpradele-tuttavatele üleskutse, et nad annetaksid raha, 
mille eest saaksime osta ukrainlaste koostatud nimekirja alu-
sel kõige rohkem vaja minevaid meditsiinivahendeid ja muud 
kraami, mida kohe Ukrainasse toimetada. Annetusi tegid nii 
korp! Sakala liikmed kui ka missioonil osalenud vabatahtlike 
sõbrad-tuttavad. Pooleteise-kahe tunniga kogusime peaaegu 
10 000 eurot. Ostsime tühjaks mitu apteeki ja ühe suure 
kaubanduskeskuse riiulid. Et raha jäi ülegi, annetasime selle 
Ukraina armeele.

Piirile lähenedes toimus liikluses suur muutus. Ukraina 
poole liikuvate tavaautode hulk jäi üha väiksemaks, aga nende 

asemel nägime pikka militaarkonvoid, mis vedas ilmselt varus-
tust. Vastu kihutasid kümned, kui mitte sajad kiirabi autod, 
vilkurid sees ja gaas põhjas.

Hommikul lugesime, et Vene raketilöök oli tabanud varustus-
punkti, kuhu lääneriigid viivad oma saadetisi ja mis jäi 25 km 
kaugusele piiripunktist, kuhu me autod ja kraami viisime. Olime 
ise piiripunktist kõigest mõni tund varem lahkunud, muidu olek-
sime seda pauku arvatavasti kuulnud.

Tartu ukrainlased
Kui Venemaa alustas ulatuslikku sissetungi Ukrainasse, moo-
dustasid ülikoolis õppivad ja töötavad ukrainlased, nende seas 
ka intellektuaalomandi analüütik Alina Paas, Tartu Ukraina 
koordinatsiooninõukogu. Selle liikmed on korraldanud nii abi 
saatmist Ukrainasse kui ka aidanud koostöös kohalike partne-
ritega sõja eest Tartusse põgenenud inimesi.

Tartu Linnavalitsus ja kultuuriasutused pakuvad sõja 
eest põgenenud inimestele iganädalast kultuuriprogrammi. 
Ülikooli ukrainlastest töötajad ja tudengid osalevad selles 
programmis vabatahtlike giididena, kes juhatavad emasid ja 
lapsi majutuskeskustest mänguasjamuuseumisse, Ahhaasse, 

raamatukogudesse ja mujale. Meisterdades ja mängides tutvu-
takse Tartu inimeste ja paikadega.

Seniste kordaminekute tulemusel on Tartu ukrainlased 
eesotsas Olena Solohubi ja Anna Sumõkiga asunud looma ka 
püsivamat organisatsiooni: Ukraina Maja. Uue organisatsiooni 
siht on tuua kokku ja toetada kõiki siinseid ukrainlasi, hoida 
keerulisel ajal keelt ja kultuuri ning luua ka uusi Eesti-Ukraina 
kultuurisildu.

Osalen neis tegemistes ühe korraldajana. Lisaks olen 
osalenud meeleavaldustel ning võtnud avalikkuses sõna, et 
tänada Ukraina aitajaid ja kirjeldada, mida saab igaüks järgmi-
seks teha. Iga päev on palju vaja ka tõlkeabi: tõlkida tuleb eesti 
ja inglise keelest ukraina ja vene keelde ning vastupidi.

Kuna kohtun ja vestlen paljude Tartusse sõja eest pakku 
jõudnud inimestega, siis vahendan nende muresid ja rõõme 
üldistatult ka Tartu linna juhtidele ja spetsialistidele. Usun, et 
selline otse inimestelt saadud info aitab meil neid abistada 
veel tõhusamalt ja täpsemalt.

Tahan öelda, et Tartu linn, Tartu Ülikool ja tartlased vääri-
vad oma Ukrainat toetava osavõtlikkuse ja väärtus põhise 
tegevuse eest suurt tunnustust. Usun, et inimesed, kes 
tunnevad Eesti ajalugu, mõistavad väga hästi, mida tähendab 
Ukraina jätkuv suur võitlus oma iseseisvuse eest. Eesti toetus 
Ukrainale on hindamatu. Aitäh! 

Ukraina sõjapõgenikele korraldati näiteks ka ekskursioon 
Tartu Ülikooli raamatukokku.

Ukraina humanitaarmissiooni teine rühm viis sõjakoldesse 
appi neli Taanist ostetud kiirabiautot.
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Üliõpilasesinduse vabatahtlikud.
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Pandeemiaaegne järeldoktorantuur 

Tšehhimaal
On suvine aeg. Valmistun oma teadlaskarjääri seisukohalt väga oluliseks video
kõneks. Süda taob, kõne hilineb. Siis meenub ajavahe – õige aeg on alles ligi tunni 
pärast! Kui see kätte jõuab, räägime, arutame ja naerame ekraani vahendusel. 
Kõik, mida ma hiljem suudan mõelda, on see, et tahan väga nende inimestega 
päriselt kohtuda!

SIGNE IVASK
TÜ ajakirjandussotsioloogia teadur

See on üks minu esimesi samme Masary
ki Ülikooli ajakirjandusosakonna järel
doktorantuuri poole. Järeldoktorantuur on 

mulle, noorele uurijale oluline: astun välja oma 
turvakookonist ja panen end olukorda, kus  
ainuke võimalus on areneda. Märkan mõtte
kaaslasi ja võimalusi rohkem kui varem, sest olen  
vaba igapäevarutiinist.

Tean, et Masaryki Ülikooli ajakirjandus
osakonnas on inimesed, kes tegelevad minu 
teemaga ja on oma töös silmapaistvad. Tšehhi 
on keset Euroopat ja see võimaldab teha 
nädala vahetuseti väljasõite Budapesti, Bratis
lavasse või Viini. Austria oma ülikoolidega 
on vähem kui kahe tunni kaugusel.

Kui saan teada, et olen osutunud valituks ja  
mu uued kolleegid ootavad mind väga, jooksen  
toas ringi ja hõiskan õnnest. Aga siis algab  
üle ilmne pandeemia.

Lennud jäävad ikka ja jälle ära. Proovin küll 
üht, küll teistmoodi Brnosse jõuda. Viini, Praha, 
Riia, Tallinna kaudu. Kahjuks osutuvad need 
katsed viljatuks. Pandeemiaaegne reisimine on 
korralik peavalu, eriti kui reeglid muutuvad 

pidevalt. Mida tähendab 72 tundi enne reisi 
tehtud PCRtest? Kui ma jõuan sihtkohta ja 
72 tundi on möödas, kas mind saadetakse tagasi?

Olen muidu kümmekordamõõdanjaoota
mamõõdanühekorraveelinimene, aga reegleid 
suudan ikka mööda lugeda. Halva üllatusena sel
gub, et algul valitud lennu vahepeatus on Riias, 
kus kehtib vaid PCR, mitte antigeenitest, nagu 
minul tehtud. Pean lennu ümber broneerima.

Arvates, et olgu peale, teen kohe täna PCRi ja 
homme siis lendan, liigun naiivselt lennu jaama 
teenindajate poole. „Lend tuleb küll …,“ klõbistab  
teenindaja klaviatuuril, „kas teile kolme nädala  
pärast esmaspäeval sobib?“ Lühidalt, ei, ei sobi.  
Leian uue lennu, mis mind viimaks anti geenitesti  
aktsepteeriva Poola kaudu kohale viib.

Teistmoodi loodus
Brnos pean olema karantiinis, kuni suudan 
koha likele ametnikele näidata kohapeal tehtud 
PCRtesti negatiivset tulemust. Sellised on reeg
lid. Väga vastuvõetav ja arusaadav. Paraku unus
tan selle ära ja hommikul silmi lahti lüües lähen  
esimese asjana jooksma. See maksab mulle kohe  
kätte, sest Brno on isegi LõunaEesti neiu jaoks  
väga künklik. Nii jõuan oma isolatsiooni
korterisse umbes 40 minutit ja 5 kilo meetrit  
hiljem, hing paelaga kaelas.Brno künkad on uustulnuka jaoks põnevad, kuni saad aru, et need ei 

lõppegi ära. Plaanitud lihtsast jooksust saab kiiresti tõsine mäkkeronimine.
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Iga kord, kui näen kauguses teren
davaid mägesid, jään neid ainiti vaata
ma. Muide, kohalikud ei nimeta neid 
isegi küngasteks. Kui üldse millekski, 
siis natuke kõrgemaks kohaks. Kui sõi
dame bussi või autoga mööda mägesid 
alla või rassime neist üles ronida, 
võtab vaade linnale mind pahviks –  
majad on ehitatud nii, nagu asuksid  
nad üksteise seljas või isegi peal.

Loodus on vaimustav. Käin oma 
juhendaja eestvedamisel päris palju 
mägedes ja rahvusparkides matkamas. 
Tihti venib käik ligi 20 kilomeetri 
pikku seks. Vannun ja ronin üha 
kõrge male. Jalad tulitavad ja pea hak
kab kergelt pööritama, aga lähen 
aina edasi. Ning siis näen vaadet, mis 
võtab jalgadest väsimuse ja valu.

Ma kardan kõrgust, aga see on teist
moodi tunne ja kogemus. See, mis 
mulle vastu vaatab, on suurejooneline. 
Eestist ilusamat riiki ei ole, aga 
Tšehhi asub minu meelest julgelt 
teisel kohal. Matkamine ja nädala
vahetusel värskes õhus jalutamine on 
tšehhide jaoks tava  pärane: matka
radadel olen ma kohanud alati küm
neid, kui mitte sadu inimesi.

Brno on mulle algusest peale 
meenu tanud Tartut, kuigi elanikke 
on siin neljasaja tuhande kandis. Ühel 
koosviibimisel püüame kolleegidega 
arutada, miks ma Brnos nii palju 
Tartut tunnetan. Ühiselt jõuame 
selleni, et ju on see mingi sõnul
seletamatu akadeemiline hõng. Ni
melt on Brnos 14 ülikooli ja kolm 
linnakut ning pea 90 000 tudengit. 

Asjaajamine on aga Tšehhis, 
täpsemalt Brnos, evõimalustega ära 
hellitatud eestlase jaoks raske. Seda 

ütlevad teisedki kohalikud eestlased, 
kes siin kauem elanud on. Palju on 
pabereid, bürokraatiat, ametnikke ja 
vähe inglise keelt. Muidugi on iga riik 
oma moodi ja igal pool on oma tradit
sioonid. Minu asi on kohaneda.

Bürokraatlik asjaajamine
Siiski tekitab minus hämmeldust, 
et immigratsiooniametis asju ajades 
pean appi kutsuma ülikooli tõlgi. 
Dokumendid, mida täidan, on tšehhi
keelsed. Arsti otsimine jääb alguses 
pooleli, sest kahe kuu jooksul saan 
kas telefonitsi või kirja teel üksnes 
vastu seid, et kuna suhtlen inglise kee
les, siis arst mind vastu võtta ei saa.

Siis jään bakteriaalsesse angiini, 
millest muudmoodi lahti ei saa kui 
antibiootikumiraviga. Paraku ei kehti 
Tšehhis retsept, mille mu Eesti arst 
pärast videokonsultatsiooni kirjutab. 
Olen kõrges palavikus, ent ometi kaa
lun nädalavahetuseks sõitu kodu
maale, et saaks ravimid kätte ja koju 
põdema. Mu elukaaslane murrab 
tšehhi keelsest vastuvõtust siiski läbi ja 
jõuab arstini, kes räägib inglise keelt. 
Samal päeval õnnistatakse mind anti

biootikumisüsti ja kurgu
prooviga. Jah, on küll bak
teriaalne infektsioon.

Mõistan, et kõik inime
sed ei tunne end inglise 
keelt rääkides mugavalt. 
Olen püüdnud isegi koha

likus keeles fraase selgeks õppida, et 
saaksin ametlikud asjad korda ajada. 
Kord ei ole mu hääldus piisavalt hea, 
kord ütlen midagi, mis mu sõbrad 
naerma paneb. No neid tšehhi keele  
susinaid ja tähtede kombinatsioone 
mu keel ütlema lihtsalt ei paindu! Näi
teks on neil ř, mida minu kõrva järgi 
hääldatakse ri ja ž kombinatsioonina.

Ükskord otsin sõbrale marke ja kü
sin müüjalt inglise keeles, kas nad neid 
müüvad, lisades püüdlikult vahele  
tšehhikeelse sõna známky. Müüja 

raputab pead ja lisab tšehhi keeles, et 
ei müü. Seepeale sekkub mu selja taga 
põrandat pesev naiste rahvas inglise 
keeles, et müüme ikka, astub leti taha 
ja tõmbab sahtlist margid välja.

Teinekord on mu hääldus vastu
võetav, aga sellele järgnev dialoog 
käib mul üle jõu. Kolmas kord loobub 
teenin daja minuga pärast (poolenisti 
retoorilist) küsimust „Do you speak 
English?“ üleüldse rääkimast. Mõnel 
toredamal korral on ametnik aga kii
remas korras välja otsinud Google’i 
tõlke ja oleme hakkama saanud!

Ma olen omajagu kirjeldanud seik
lusi, millest jookseb läbi keele probleem 
ühel või teisel moel. Hiljaaegu oli mul 
aga hoopis teistsugune kogemus. 

Pidin minema immigratsiooni
ametisse, kuna kolisin ja residentsuse 
sertifikaadil tuli aadress ära muuta. 
Hirmuga mõtlesin, kuidas ma küll 
sellega hakkama saan. Viimases hädas 
võtsin kaasa tõlgi. Seekord läks aga 
risti vastupidi: ametnikust noor
mees suhtles minuga soravas inglise 
keeles. Kogemusele pani rõõmsa 
punkti see, kui ta võttis mult vana 
sertifi kaadi, ütles eesti keeles „Aitäh“ 
ning lausus uut sertifikaati ulata
des naeratades „Head aega“! Tuleb 
välja, et saab ka nii siin Brnos.

Olen siin kohapeal olnud juba pea 
aasta ja mu kogemus on kõigele vaata
mata suurepärane. Masaryki Ülikooli 
ajakirjandusosakond on täis ülimalt 
võimekaid inimesi, kes armastavad 
oma tööd. Keegi ei salga, et vahepeal 
on raske, aga tullakse kokku, istutak
se kohvikus, peetakse koosolekuid, 
vaieldakse, ollakse üksteisega ausad ja 
siis minnakse ühiselt õhtut tähistama. 

Lisaks teadusmaailmas orienteeru
misele olen siin õppinud, et akadeemi
lises maailmas on inimesi, kes, jah,  
mõnes mõttes võistlevad sinuga. Aga  
nad elavad sinu tegemistele ka kõige  
rohkem kaasa, sest nii oleme kõik  
paremad. 

 Signe oma praeguse töö- ja 
õppekoha Masaryki Ülikooli ees.

 Tšehhi loodus on vaimustav. Pole 
ime, et matkamine on kohalikel veres.
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Eestist ilusamat riiki ei ole, aga 
Tšehhi asub minu meelest julgelt 
teisel kohal.
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Botaanikaaias õitseb 
Ukraina lumeroos
1987. aastal käisid 

Tartu Ülikoo
li botaanikaaia 

töötajad välitöödel TagaKarpaatias. 
Kolotšava küla piirkonna mägedest 
toodi kaasa purpurlumeroos (Helle-
borus purpurascens), mis istutati üm
ber Taaralinna botaanikaaeda.

Purpurlumeroos õitseb vara
kevadel ja selle lehed ilmuvad veidi 
hiljem. Hallikaspruunikaspunakad 
õied on kevadise kulu taustal vähe
märgatavad, kuid seda toredam 
on üllatus õisi leides. Selle liigi 
looduslik levila ulatub Balkani 
poolsaarest Ukrainani.

Ülikooli botaanikaaia püsikollekt
sioonis on kokku 43 taksonit taimi, 
mis on pärit kaheksast Ukraina 
botaanika aiast. Enamik neist on 
sukulendid ning kasvavad kasvu
hoonetes, näiteks püstjas alloodia ja 
lüliristi rohi. Avamaal on esindatud 

14 taksonit puittaimi, näiteks kuriili 
magnoolia ja roosõielised põõsad pere
konnast prinseepia, ning kümmekond 
liiki rohtseid püsikuid, sealhulgas 
dauuria emajuur ja ahtalehine pojeng.

Kõige rohkem Ukraina päritolu 
taimi on Tartusse jõudnud Kiievis 
asuvast Ukraina Teaduste Akadeemia 
M. M. Hrõško nimelisest riiklikust 
botaanika aiast ja Ivan Franko nimelise 
Lvivi Rahvusülikooli botaanikaaiast. 

Kiievi botaanikaaed on suurima  
panuse andnud sukulentsete soojamaa
taimedega, aga tähelepanuväärne on ka 
sealsele loodusele ise loomulik ukraina  
stepi rohi.

Lvivist saadud seemnetest on kasva
tatud mitu puud ja põõsast, samuti  
avamaarohttaimi ja mõned kasvu 
hoonetaimed.

Väiksemal hulgal taimi on pärit ka  
näiteks Dnipro, Harkivi ja Hersoni  
kandist. Fo
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Kuidas akadeemiliselt 
lühendada?
Keelenurgas on lühenditest juba kaks korda  

juttu olnud. Vaatluse all on olnud nen
de ladina keelne kuju ja suurtäht lühendite 

käänamine. Ülikooli eesti terminite komisjo
ni koosolekutel on aga mitu korda arutatud ka 
seda, kuidas lühendada eestikeelseid akadeemi
lisi ameti nimetusi. Kas Prof või prof? Kas de
kaanil on lühend? Mil viisil peaks lühene
ma nooremlektor: kas n.lektor või n-lektor?

Kirjutamise üldpõhimõte on see, et jooksvas 
tekstis võiks lühendeid vältida. Tervete sõna
dega teksti haarab silm paremini ja seda on 
mõnu sam lugeda. Ent vahel on vaja mahutada 
sõna mingisse piiratud ruumi, näiteks tabeli
lahtrisse, või kasutada lühendit ökonoomsuse 
huvides, näiteks koosoleku protokollis, kus 
mõni ametinimetus kordub väga palju. Nii või
vad lühendid teinekord osutuda otstarbekaks.

Osa akadeemilisi ameti ja muid nimetusi ei 
ole aga kombeks lühendada. Näiteks arst-resident, 
audoktor, dekaan, lektor, pro dekaan, programmi-
juht, prorektor, rektor, teadlane, teadur, õppejõud, 
õppekorralduse spetsialist ja üliõpilane kirju
tatakse enamasti ka tabelites välja.

Tuntumate lühendite kirjapilt on keeles ena
masti kokku lepitud. Samamoodi on akadeemi liste 
nimetustega – osa neist on hakatud lühen dama 
oma kindlal viisil. Tartu Ülikoolis võib vaja minna 
näiteks järgmises tabelis olevat lühendivara.

Sõna Lühend
akadeemik akad
akadeemiline töötaja ak töötaja
assistent ass
doktor dr
dotsent dots
kaasprofessor kaasprof
nooremlektor nlektor
nooremteadur nteadur
professor prof
õpetaja õp

Põhjus, miks nii lühikest sõna nagu doktor lü
hendatakse, aga nii pikka ametinimetust nagu 
õppe korralduse spetsialist mitte, võib olla kasutus
sageduses – doktor on akadeemilises keeles ajast 
aega olnud väga tavaline ja see ongi tinginud lü
hendi tekke. Samal ajal on sagedased ja lühikesed 
ka rektor, dekaan ja lektor, ent neid lühendina ei 
pruugita. Otsus, kas mõnda sõna lühendada või 
mitte, taandub keelekasutajate hulgas välja kujune
nud kokkuleppele, milles ei pruugi olla alati loogi
list põhjust. Seepärast ei ole ülal esitatud lühendite 
loend kindlasti lõplik. Aja jooksul võib neid lisan
duda, nad võivad muutuda või käibelt kaduda. 

Keelenurka kirjutab Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi

Õigekirjamõlgutusi

https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3527
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