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Kas oleme looduse okaskroon?

M

äletan, et kirjutasin gümnaasiumi lõpu
klassis proovikirjandi Mati Undi tsitaadi
„Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel
ta istub“ ainetel. Mu kirjandusõpetaja oli lausa
prohvetlik, sest mõni aasta hiljem, 2007. aastal oli
see teema kirjandi riigieksamil ning osutus minu
kodumaakonnas Pärnumaal konkurentsitult
lõpetajate lemmikteemaks.
Viimastel aastatel järjest sagedasemaks muu
tuvad looduskatastroofid on inimkonna lõbu
suselt küll tuure maha võtnud, saagimine käib
paraku aga sama, kui mitte suurema hooga
edasi. Meele teeb morniks eriti see, kui osa ini
mesi kuulutab valjul häälel, et midagi pole lahti,
kliimasoojenemine on müüt ja igaüks võiks
tegutseda edaspidigi omaenese parema ära
nägemise järgi.
Tunnustatud organisatsiooniuurija Mary
Jo Hatch manitses juunis toimunud Delta
majanduskonverentsil oma uuringu põhjal, et
väliskeskkonnaga suhtlemisel tasub peale turun
dus- ja kommunikatsiooniinimeste kuulata ka
kliente ja avalikkust. Liigne sissepoole pööra
tus võib ettevõttele lõpuks põhjustada majandus
likku kahju.
Ülemäärane enesekesksus pole hea üheski elu
valdkonnas. Selleks, et ühises maailmas hak
kama saada, tuleb teha koostööd. Kui koopa
inimesed poleks avastanud, et üheskoos elades ja
tegutsedes on ohutum ning tööd saab omavahel
ära jagada, ei pruugiks inimkond koobastest siia
maani eriti kaugele jõudnud olla.

Looduse kroon, nagu kunagi uhkusega öelda
tavatseti, ei ole inimene kohe kindlasti. Kui
tahame end nii kutsuda, peame selle tiitli ära tee
nima. See tähendab, et peame hoolitsema nii enda
ja teiste inimeste kui ka keskkonna eest. Vastasel
korral – veel Eesti kultuuriklassikat tsiteerides –
ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja.
Seda, et looduse võim on meie omast kujutelda
matult suurem, näitavad nii majesteetlikud
maastikuvormid kui ka laastavad loodusõnne
tused. Püüdkem siis tekitatud kahju hüvitada ja
loodusele, millelt me nii palju võtnud oleme, ometi
ka midagi tagasi anda.
Selle käigus ei tasu tegutseda uisapäisa, et koge
mata heateo asemel mitte karuteenet teha. Õigeid
otsuseid aitavad langetada asjakohased teadmised.
Sellest ajakirjast leiab looduse ja inimese sideme
kohta palju silmaringi avardavat teaduspõhist luge
mist: loodusgeograaf Ülo Mander kirjutab põhjali
kult kliima soojenemisest ja Euroopa rohepöördest,
ökoloog Virve Sõber
räägib kimalaste käe
käigust ja taimebioloog
Hannes Kollist tutvus
tab intervjuus teadlaste
tööd põuakindlate tai
mede aretamisel. Head
lugemist!

MERILYN MERISALU
UT peatoimetaja

Universitas Tartuensise paber on pärit kestlikult majandatud metsast.
Anna vanale ajakirjale uus elu: vii riiulile seisma jäänud UT vanapaberi kogumispunkti.
Järgmine Universitas Tartuensis ilmub novembris 2022.
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Meeleavaldused on
demokraatliku ühiskonna
loomulik osa. Isabel Jezierska
Rohepöördepoliitika pakub
kliimasoojenemisele vastuolulisi
lahendusi. Ülo Mander
Hannes Kollist: geneetiliselt
muundamata organisme pole
olemas. Tiia Kõnnussaar
Liiga kiire identiteedimuutus ei
tule organisatsioonile kasuks.
Heli Anni, Victoria Helenurm,
Maaja Vadi
Ülikoolis kasutatavate terminite
rägastikus loodi selgust.
Helika Mäekivi
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Lühidalt ettevõtlusest,
Ukraina teadlastest, tudengite
sügispäevadest ja muust

Inimkond on loodusele võlgu, aga
laenab aina lisa. Merilyn Merisalu
Asjad, mida iga tudeng teada
võiks. Katariina Sofia Päts
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Ökoloog Virve Sõber uurib
kimalaste käekäiku.
Tiia Kõnnussaar
Päev, mil meditsiin enam anti
biootikumidelt piisavalt abi ei
leia, ei pruugi olla mägede taga.
Villu Päärt
Juunis ja juulis Tartu Ülikoolis
kaitstud doktoritööde teemad
ulatusid embrüo ja emaka
vahelisest suhtlusest kuni
õhuniiskuse mõju ja valimiste
privaatsuseni

Bioinformaatika professor Hedi
Peterson aitab andmekuhjas
eraldada terad sõkaldest
Ruth Kalda on perearst, kahe
lapse ema, peremeditsiini
professor, teadlane,
maratonijooksja, teadusnõukoja
liige. Tänavu lisati ta edukate
naisteadlaste portaali Academia
Net. Villu Päärt
Mida teeb klassikaline filoloog
suvel? Loomulikult rändab
antiigiradadel. Kadri Novikov
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Pilk minevikku: kuidas
1960. aastatel lombi taga
teadmisi kogumas käidi.
Tiia Kõnnussaar
Tartu vaim: 60 aastat ana
toomiaõppejõu ja -teadlase
ametit pidanud Helle Tapfer sai
valmis elutöö. Liina Pärnsalu
Mui(d)e: nõukogudeaegse ühika
köögist levis õhtust õhtusse üht
ja sama lõhna
Keelenurk: kuidas kirjutada
ülikooli ja selle üksuste
nimetusi? Helika Mäekivi
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Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa loeng bioloogilisest vananemisest raku tasandil tekitas metsaülikoolis
elava arutelu.

Tänavuse metsaülikooli teema oli õnnelik lõpp

A

ugusti teisel poolel Käärikul toi
munud 20. metsaülikoolis arutati,
kas ja kuidas on võimalik õnnelik
lõpp ehk väärikas, rahulolev ja ühis
konnas väärtustatud vanadus.
Rege rauta suvel, vankrit paranda
talvel, ütleb rahvatarkus. Metsaülikooli
korraldajad eesotsas selle ühe asutaja,
emeriitprofessor politoloog Rein Taage
peraga olid kava kokku pannes seda

meelt, et vanaks saamise ja vana olemise
üle tasub mõelda juba noorena. Õnne
liku vananemise üks olulisi tingimusi on
head inimsuhted, leiti aruteludes.
„Osa inimesi on õnnetud, kuna nad
leiavad, et ühiskond ja ümbruskond ei
ole neile piisavalt andnud,“ ütles Rein
Taagepera. „Neile ei koidagi, et selleks
peaksid nad ka ise ühiskonnale roh
kem andma.“

Viie päeva jooksul kuulas loenguid
ja rääkis aruteludes kaasa suur hulk
igas vanuses osalejaid. Muu hulgas sai
kuulata ja vahetada mõtteid eaga kaas
nevatest muutustest ja nendega kohane
misest, rahvastiku vananemisega kaas
nevatest protsessidest Eestis, südame
ja arterite vananemisest, põlvkondade
suhetest, surmast ja suremisest ning
vanaduse kujutamisest kunstis.

eptembris saavad Tartu Ülikooli
teadlased mitu võimalust teadus
mahuka ettevõtlusega alustami
seks. Uusi lennukate ideedega osale
jaid ootavad rohetehnoloogia kiirendi,
hargettevõtete programm ja tervise
tehnoloogia iduettevõtete kiirendi.
Kuni 8. septembrini saab kandidee
rida rohetehnoloogia kiirendi Green
MA programmi, mille eesmärk on
toetada iduettevõtteid keskkonna
säästliku tootmise innovatsioonis.
Ennekõike hõlmab see uuenduslike
materjalide arendamist, säästvat
ressursik asutust ning keskkonnasääst
like tootmisprotsesside ja ärimudelite
arendamist.
Programmi saavad kandideerida
kuni kolmeaastased Euroopa ette
võtted, mille meeskonnas on vähemalt
kaks liiget. Ettevõtte arendatav tehno
loogia peaks olema juba jõudnud läbida
laborikatsed (tehnoloogia valmidus
aste 5). Varasemas küpsusastmes tehno
loogiate arendajaid käsitletakse kandi
deerimisel eraldi.
Osalistele pakutakse kolmekuulist
kiirendiprogrammi, mis hõlmab
rahvusvaheliste mentorite konsultat
sioone, töötube, äriidee esitlust rahvus
vahelisel demopäeval ning raha kaasa
mise võimalust.
Kuni 18. septembrini saavad teadus
mahuka rakenduse või äri loomise
ideega TÜ töötajad ja üliõpilased
esitada taotluse osalemiseks hargette
võtete programmis. Kuni kolme
aastane programm koosneb kuue
kuulistest etappidest, mille vahel
hinnatakse idee küpsust. Kiire arengu
korral suunatakse meeskond edasi

äriinkubaatorisse, kus on juba hõlpsam
leida tee võimalike investoriteni.
Hargettevõtete programm on kahe
viimase aasta vältel sel moel toetanud
ligi 40 meeskonna äriideede arenda
mist. Programmist on tuule tiibadesse
saanud näiteks uut tüüpi lidarilahen
dusi loov LightCodePhotonics ja süsi
happegaasist süsinikmaterjale tootev
UPCatalyst. Mõlemad iduettevõtted on
nüüdseks kaasanud juba ka märkimis
väärsel hulgal investorite raha.
Oktoobri alguseni ootab Eesti
esimene tervisetehnoloogiate iduette
võtete kiirendi sooviavaldusi ettevõtetelt,
kelle tooted või teenused pakuvad lahen
dusi e-tervise, biotehnoloogia, geneetika
või tervise- ja ravimajanduse vald
konnaga seotud kitsaskohtadele.
Kiirendiprogrammi läbimise eesmärk
on viia ettevõtte arendatav tehnoloogia
järgmisele tehnoloogia valmidusastmele.
Kiirendi pakub osalejatele Eesti pari
mate ärimentorite tuge, valdkondlikku
nõustamist, investorkohtumisi, ärifesti
validel ja -messidel osalemise võimalusi
ning 17 000 eurot toetust prototüübi
arendamiseks.
Teadusest sündinud nutikate lahen
duste igapäevaellu jõudmist toetab TÜ
koostöös kodumaiste ja rahvusvaheliste
partneritega. Tervisetehnoloogia idu
ettevõtete kiirendi on loodud koostöös
Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Teadus
pargi ja Tallinna Teaduspark Tehno
poliga ning Green MA programm saab
teoks koostöös partneritega Lätist,
Prantsusmaalt ja Portugalist.
Programmi rahastab Euroopa tootmis
tehnoloogiate innovatsioonikogukond
EIT Manufacturing.

Foto: Andres Tennus

Ülikool innustab
alustama teadusmahuka
ettevõtlusega
Ukraina teadlased
ülikooli tööle

E

esti Teadusagentuuri (ETAg) uute
meetmetega toetatakse Eestisse
saabuvate Ukraina teadlaste osalemist
uurimisrühmade töös ja nende lühi
ajalist stažeerimist Eesti ülikoolides.
Tartu Ülikooli saab ajutiselt tööle võtta
19 Ukraina teadlast.
Toetuse abil on võimalik palgata
Ukraina teadlased käimasolevasse
stardi-, rühma- või arendusgrandi
projekti uurimisrühma. Tööd peavad
nad alustama 2022. aasta jooksul ja
toetust makstakse kuni kuus kuud.
Lisaks toetatakse Ukraina tead
laste lühiajalist stažeerimist Eesti
ülikoolides kuni kolmeks kuuks, et
tutvustada neile meie teadustöö
korraldust, avardada nende võimalusi
end ametialaselt täiendada ning soo
dustada koostööd kahe riigi teadlaste
vahel. See toetus kehtib tagasiulatu
valt alates 24. veebruarist 2022,
s.t neile sõjapõgenikest teadlastele,
kes on juba tutvunud või asunud tut
vuma siinse teaduskorraldusega.
Ühe ETAg-i meetmest rahastatava
täiskoormusega töötava teadlase
toetus on makse maha arvamata
3000 eurot kuus. Kui üksus pikendab
Ukraina teadlase töölepingut, tuleb tal
edasised tööjõukulud tasuda juba enda
eelarvest. Samuti peab üksus kandma
kõik teadus- ja arendusprojektiga seo
tud võimalikud ülekulud.
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Kevadsemestri konkurssidel jagati
stipendiaatidele üle 100 000 euro
Kevadsemestri jooksul toimunud stipendiumikonkursside tulemusena toetatakse Tartu Ülikooli
Sihtasutuse 14 fondist 62 inimest kokku 102 153 euroga.
Andreas ja Elmerice Traksi stipen
dium: Romet Müür, Kaisa Teele Oja,
Jürgen Rünk, Markus Tamm, Marta
Velgan
AS Chemi-Pharmi stipendium: Eva
Lea Jääger
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides
stipendium: Iris Luik
Erich Rannu perekonna stipendium:
Annika Jaakson, Toomas Roosma,
Artur Tuttar
Heinz-Martin Ederma stipendium:
Marta-Lisette Pikma
Helga ja Elmar Minnuse mälestus
stipendium: Annabel Olgo

Lydia ja Felix Krabi stipendium: Paule
Hermet, Elise Jalonen, Minna Kruusamäe, Katariina Kurina, Carmel Kuusk
Nadia Walteri stipendium: Triinu
Niiberg-Pikksööt, Marge Vaikjärv
Professor Olevi Kulli mälestusstipen
dium: Marili Sell
Ruth Käbini stipendium: Neeme Ilves,
Aana-Liisa Kaste, Liisa Marie Kerner
Swedbank AS-i stipendium: Elise
Altroff, Karl Joonas Kendla
Tartu Ülikooli Ukraina stipendium:
Anna Akulich, Anastasiia Avramenko,
Mykyta Baliesnyi, Alisa Basanska,
Anastasiia Bodarenko, Dmytro Fedorenko, Ivan Gorbachenko, Polina

Kas tead kedagi,
kel on põnev teadustöö,
praktika, projekt, reisikogemus
või idee?
Kirjuta sellest meile!

ajakiri@ut.ee

Holitsyna, Iryna Hurova, Denys
Krupovych, Hlieb Kushlianskyi,
Mykyta Luzan, Mykhailo Lytvynenko,
Anastasiia Malishevska, Sofia Manaieva,
Kateryna Nahorna, Pavlo Nedvyga,
Yaroslav Nedvyga, Bekir Osmanov,
Daria Panasiuk, Veronika Podliesnova,
Anastasiia Polishchuk, Oleksii Popovych, Roman Pylypovych, Denys
Savchenko, Denys Sultnahaliiev,
Oleksandr Syzonov, Yevhenii Tomberg,
Anastasiia Tsvion, Mykyta Voievudskyi,
Anastasiia Yaryhina, Oleksandra
Yevdokymova
Voldemar Siimoni mälestusstipen
dium: Mari-Liis Korkus, Marili
Tomingas, Getri Tomson, Janek Vaab
XRP Ledger Trusti fondi stipendium
Junming Ke
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Sügisfestival aitab tudengiellu sisse elada

S

eptembri viimasel nädalal vallu
tab Tartu linna tudengipäevade
sügisfestival, mis on 35 aastaga
saanud armastatud sündmuseks.
Tänavu näeb festivalil tavapärasest
rohkem ka tudengipäevade maskotti,
kollast koera Villemit, kes tähistab
20. sünnipäeva.
Maskotiks saanud koera joonistas
2002. aastal ülikooli kultuuriklubi liige
Kristjan Rattus. Üliõpilaste seas nähti
kollast kuju esimest korda liikumas
2003. aasta kevadfestivalil, nimi pandi
seiklushimulisele kutsule aga alles esi
mesel sünnipäevasügisel konkursi
tulemusena. Jäi vähe puudu, et teda
hüütaks hoopis Pitsuks, Mupsikuks,
Tupsuks või Põntaks.
Ehkki Villem on koera-aastates juba
vana, on ta siiani mänguhimuline ja
rõõmus. Sõbraliku koerana on ta alati
valmis kõikjal kaasa lööma ja kõigi
stressi leevendama. Sügisfestivalil on
esimene võimalus Villemiga kohtuda
26. septembri hommikul kell 7, mil kul
tuuriklubi liikmed käivad üliõpilas
elamute ees tudengeid muusika ja
võimlemisega äratamas ning nädala
pikkuse festivali algusest teada andmas.
Avapäev jätkub pannkoogihommi
kuga Raekoja platsil, kus soovijatele
pakutakse tasuta pannkooke, putru,
kohvi, teed ja kõike muud, mis ühe
klassikalise pannkoogihommiku
juurde käib.
Tudengipäevade meediajuht Anna
Kuus ütles, et pannkoogihommikul
kutsutakse inimesi üles kaasa võtma
oma nõud, kuid kohapeal saab kasutada
ka korraldajate pakutavaid taaskasuta
tavaid lauanõusid.
„Viimastel aastatel oleme Tartu
loodusmajaga koos töötades muutu
nud järjest keskkonnateadlikumaks ja
-sõbralikumaks. Pöörame palju tähele
panu sellele, mida kasutame: meie

Foto: Matis Ottan
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Tänavu tähistab Tartu tudengipäevade maskott, kollane koer Villem oma
20. sünnipäeva. Fotol koos Tartu Ülikooli maskoti Tiksuga tudengipäevade
kevadfestivali pannkoogihommikul.
üritustel ühekordseid asju ei leia. Ka
iga ost, mille festivali jaoks teeme, peab
olema põhjendatud, et tarbimist võima
likult väiksena hoida,“ rääkis Kuus.
Pannkoogihommik on üliõpilastele
hea võimalus, et enne loengut keha kin
nitada, meelt lahutada ja huvitavaid
üritusi arvesse võttes oma nädalakava
paika panna. Näiteks lõpetab esimese
päeva õhtu legendaarne „Mälukas“
Püssirohukeldris, kuhu on oodatud
üksteiselt teadmistes mõõtu võtma
kolmeliikmelised meeskonnad.
Festivali kavast leiab palju uut ja
põnevat, aga ka traditsioonilisi üritusi,
mis aitavad oma kursuse- ja koolikaas
lastega paremini tuttavaks saada. Pubi
rallil peavad osalejad läbima Tartu
tuntuimatest baaridest ja lokaalidest

koosneva raja, kus tuleb proovile
panna ka kiirus ja taip. Täieõiguslikuks
Tartu tudengiks saamiseks tuleb
esmakursuslastel läbida ülikooliks
ette valmistav takistusrada ja anda
rebasevanne.
Nädala teises pooles saab osaleda
näiteks kümnetunnisel tantsumara
tonil, ronida Raekoja platsil kastitorni
otsa, teha Pirogovi platsil õllejoogat
ning sõita jalgrattal läbi Tartu linna
kauneimate paikade. Festivali viima
sel päeval võistlevad linna tudengiorga
nisatsioonid olümpial, mis on pealt
vaatajatele hea võimalus ka endale sobiv
organisatsioon leida.
Festivali kava on avaldatud tudengi
päevade kodulehel studentdays.ee.

AKTUAALNE

Ehk oleks aeg

meelt avaldada?
Üliõpilaste ja ülikoolitöötajate demonstratsioonid on Eestis seni
kulgenud loiult ja hõredalt. Ometi on meeleavaldused demo
kraatliku ühiskonna loomulik osa ja seaduslik viis mõjutada
valitsejaid oma poliitikat muutma.
ISABEL JEZIERSKA
TÜ riigiteaduste magistrant

O

len 90-ndate laps, kellele õpetati,
et tuleb olla t änulik neile, kes
võitlesid meile k ätte vaba r iigi, ja
et selle tänulikkuse juurde käib ka tava
mitte nuriseda (loe: meelt avaldada).
Mõte minna t änavale, p
 lakat pihus,
tundus piinlik jakohatu. N
 õnda siis ei
olnud ma enne Inglismaal S heffieldi
Ü likoolis õppimist kunag i meele
avaldustel k äinud. 2018. aastal, kui
korraldati tselluloositehasevastane
Emajõe kett, elasin ja õppisin juba
Inglismaal.
Mulle näis, et d
 emokraatia on m
 idagi,
mida kas on või ei ole. Sheffieldi Üli
kooli streikidest osa võttes mõistsin aga,
et demokraatiat peab iga päev kollektiiv
selt taaslooma.

Minu esimene meeleavaldus

Kohe minu esimese Sheffieldi-aasta t eise
semestri alguses hakkasid s treikima
42 000 ü
 likoolitöötajat – täpsemalt
ülikoolide ja k olledžite ametiühingu
(UCU) liikmed 64-st Suurbritannia üli
koolist. Kuna Suurbritannias on kokku
130 ülikooli, oli streigiga ühinenud
ülikoolide arv UCU märkimisväärne
saavutus. Enamik Sheffieldi Ülikooli
filosoofiaosakonna õppejõude kuulub

ametiühingusse, seega ei toimunud
meil ligi kaks nädalat ei loenguid
ega seminare.
UCU avaldas meelt ülikoolide
neoliberaliseerumise, pensioni- ja
palgakärbete, bürokratiseerumise
ja marketiseerumise vastu. Nad
leidsid, et ülikool ei tohi kujuneda
kõrgharidusteenuse platvormiks, kus
juhtkond on justkui ettevõtte omanik,
ülikooli t öötajad nagu Bolti taksojuhid,
kes pakuvad kõrgharidusteenust, ning
üliõpilased kui tarbijad, kes ostavad
kõrgharidusteenust turult.
Streikijad olid tavalised akadeemili
sed töötajad, kes olid sunnitud minema
tänavale, et kaitsta kõrgharidust toe
tavat keskkonda. Ühtlasi taotlesid nad
üleüldiselt paremaid töötingimusi.

Tudengite vastakas suhtumine

Osa üliõpilasi olid loengute ja semina
ride ärajäämise pärast rahulolematud.
Selle asemel, et avaldada meelt juht
konna vastu, sest õppejõud on aina roh
kem ülekoormatud, t undis üks osa 
tudengeid nördimust, et nad ei saa
oma õppemaksu eest lubatud loenguid
ja seminare. Nii juhtub, kui neolibe
raalne vaade ülikoolile on muutunud
valdavaks.
Suurem osa üliõpilasi oli a ga üli
kooli töötajatega solidaarne, allk irjastas
meie algatatud petitsiooni (kogusime

Fotod: erakogu
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ligi 1700 allkirja) ja ujutas rektori üle
e-k irjadega. Rektoraat on muuseas
kohustatud kõikidele kirjadele vastama
ja seepärast oli see üliõpilastelt üsna
jõuline žest.
Petitsioonis väljendasime solidaar
sust streikijatega ja lubasime kohtu
kaudu õppemaksu tagasi n
 õuda. Üks
petitsiooni algatajatest a ndiski ülikooli
kohtusse ja sai osa rahast t agasi, kuid
ülejäänutel ei olnud sellistjuriidilist
tuge nagu tol filosoofia- ja juuratuden
gil, kelle isa oli advokaat, ning neil jäi
kohtutee pooleli.
Tõtt-öelda olid ü
 liõpilased strei
kidest väsinud, sest ülikoolitöötajate
paaripäevaseid meeleavaldusi oli ka
varem ette tulnud. Ikka ja jälle jäid
loengud ning seminarid ära ja tuden
gid näitasid oma solidaarsust õppe
jõududega, kuid võitlus jooksis üha
liiva ja paljusid muserdas, et ka radi
kaalsematel väljaastumistel polnud üli
kooli juhtkonnale ja riigivalitsejatele
piisavat mõju.

Skandeerimise õpituba

Kõige aktiivsemad olid streigi ajal
Sheffieldi Ülikooli marksistliku k lubi
liikmed, kes marssisid ü
 likoolilinnaku
eri hoonete ees piketeerinud t öötajate
vahet ning jagasid neile küpsiseid
ja teed. Võtsin ühes nendega osa
Sheffieldi Ülikooli Üliõpilasesinduse
korraldatud skandeerimise õpitoast.
Esimest korda proovisin skandee
rimist eest vedada Eestis, kui osalesin
meeleavaldusel Poola abordiõiguste
eest seisvate naiste toetuseks. See oli
karastav kogemus. Nagu paljud tei
sedki eestlased, kellele meeleavalda
mine endiselt harjumatu on, pidin
avalikus ruumis nõudmisi väljen
dades hakkama saama mõningase
häbit undega. Need, kes on Eestis
meeleavaldustel k äinud, teavad hästi
kohmetust, mis sind valdab, kui pro
test on vaikne või igav või kui ei ole
käepärast plakatit, mille taha end
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peita. Skandeerimine võimestab
meeleavaldajaid ja aitab piinlikkus
tunnet leevendada. Abiks on seegi, kui
korraldajad peavad lühikesi, tabavaid
ja inspireerivaid kõnesid, mis kuula
jaid ei väsita, vaid innustavad. Eesti
meeleavalduskultuuril on siinkohal
tublisti arenguruumi.

Kokkupuude „radikaalidega“

Mulle meeldis Sheffieldi Ü likoolis
õppida – mitte ainult s ellepärast,
et f ilosoofiaosakonnas õpetasid
meid inspireerivad õppejõud ja
head f ilosoofid, vaid ka seepärast,
et kohtasin töölisk lassi taustaga
ü liõpilasi, kesjagasid minuga sar
nast maailmavalu. Samas olin siiski
postkommunistlikust riigist tulnud
noor, kelle vaatenurk oli kriitiline.
Ilmselt seepärast sain kõige paremini
läbi rumeenlanna Andreeaga: meid
mõlemat vaevas p
 äritoluriigi kommu
nistlik taak.
Kohe õpingute a lguses läksime n
 alja
pärast marksistlikku k lubisse. Me ei
saanud aru, miks peaks lugema marksistide ja postmarksistide t eoseid, kui
kommunism on nii p
 aljudele s uuri
kannatusi põhjustanud. See oli aga
väga intellektuaalne keskkond –
k lubiliikmed korraldasid loenguid ja
seminare ning neile meeldis m
 eiega
vaielda, ja meile kui filosoofiatudengi
tele oli see vägagi meeltmööda.
Tagantjärele saan muidugi aru, et
olin teinud mõttevea: et sotsialism =
marksism = kommunism = Nõukogude
Liit = totalitarism = kurjus. Olen
märganud, et sellise mõistete ja ideo
loogiate samastamise vea teevad p
 aljud
eestlased, ja seda on paremäärmuslikel
ja populistlikel poliitikutel lihtne ära
kasutada.
Peale selle tuli päevavalgele veel üks
minu mõtteviga: et meeleavaldamine
ja streikimine pole demok raatlikud
ning jõulised žestid nagu n
 ädalatepikkune loengute ärajätmine või

Sheffieldi tudengid olid valdavalt oma õppejõududega solidaarsed.
õppehoonete hõivamine ei kuulu demo
kraatlikku ruumi.
Tegelikult on meeleavaldamine,
piketeerimine ja streikimine osa
demokraatia tööriistakastist ning
kodanikena saame nende abil tõstatada
probleeme, mida ühiskonnana a rutada
ja lahendada. Meeleavaldused võivad
osutuda v ajalikuks olukorras, kus
võimupositsioonil olijad ei ole v almis
kogukonnaga dialoogi astuma ega
üheskoos probleeme lahendama.
Jõulised väljaastumised on mõnikord
ainus viis, kuidas arutelu algatada.

Miks meelt avaldada?

Tartu Ülikooli töötajad seisavad
silmitsi samasuguste probleemidega
nagu S heffieldi Ülikooli omad, kuid
millegipärast me siin ei marsi, ei
piketeeri, ei avalda meelt. Ka meie
töötajate palgad on väikesed, koormus
aina k asvab, üha rohkem k ursusi muutub ingliskeelseks ja seeläbi tasuliseks.
Tudengid on pahatihti läbi põlenud
ning õppejõud peavad akadeemilisi
ootusi alandama.
Riik ei ole kõrghariduse rahastust
piisavalt suurendanud, kuid o
 otused

kõrgharidusele on õppejõududel üle
pea kasvanud. Paljud töötajad on
tähtajaliste lepingutega või otsivad
tööd erasektoris, et akadeemilisest
keskkonnast lahkuda. Paljud t eevad
järjepidevalt ülikoolile tasuta tööd
(mina nende seas) ja paljud peavad
õpetama teadustöö tegemise arvelt või
täitma administratiivseid ülesandeid
õpetamise arvelt.
Võtsin Sheffieldis osa kahest
ülikoolitöötajate meeleavaldusest,
2019. ja 2020. aastal, kuid need
toimusid ka 2018. aasta alguses ning
2021. ja 2022. aastal mõlemal semestril.
Sheffieldi Ülikooli töötajad streigivad
ja avaldavad meelt vaatamata s ellele,
et nende vastas ei ole mitte ainult
riik, vaid ka ülikooli juhtkond, kelle
peamiseks eesmärgiks on seatud üli
koolile tulu teenimine.
Tartu Ülikooli rektoraat on ( veel)
ülikooli töötajate liitlane. Naljakal
kombel näibki praegu, et s iinsete kõrg
koolide rektorid seisavad ü
 ksipäini
kõrghariduse õiglase rahastamise eest,
ülikoolide töötajad ja üliõpilased aga
vaatavad seda kõrvalt, nagu see neid ei
puudutakski.

Olen mitme oma Sheffieldi õppe
jõuga endiselt kirjavahetuses. J agan
siinkohal väljavõtet k irjadest, mille
autoreid pean oma kõige paremateks
õppejõududeks. Esimene neist, kes
kuulus streigi korraldajate hulka,
kirjutas nii:
„Näib, et ülikooli juhtkond on
võtnud pähe meie pensionisüsteem
ja seejuures ka õppejõudude ameti
ühing hävitada. Nad tahavad meie
pensioni kärpida kuni 35%, toetudes
f inantsolukorra hinnangule, mis on
ka nende endi teada ebatäpne. Meie
palgad t õusevad nüüd vaid 1,5%,
samas kui inflatsioon on praegu 8%
ja see k asvab kiiresti. Viimati oli meie
palgatõus i nflatsiooniga samaväärne
2009. aastal. P
 raegu tundub, et sellist
olukorda enam ei tule ja me jääme iga
aastaga aina vaesemaks. Kõik on
vihased.“
Ja teine kirjutas nii:
„Kuidas mul läheb? Mitte just väga
hästi. [---] Eks viimased koroona-
aastad on mult lõivu nõudnud. Olen
aasta läbi väsinud. Hea on muidugi see,
et tervisega ei ole midagi väga tõsist
lahti. Halvem aga on see, et ülikooli
juhtkond on otsustanud meid maa
tasa teha just nüüd, kui oleme teinud
kõik, ettasapisi tavapärase õpetamise
juurde naasta (ehkki pandeemia vaim
on e ndiselt õhus). Mu süda on murtud.
Ma ei taha streikida. Ma ei taha või
delda. Ma tahaksin eluga edasi minna.
Kuid meil ei jää muud üle.
Sheffieldi üliõpilastel läheb minu
meelest enam-vähem hästi – m
 uidugi
peale selle, et me streigime j älle ja see
küll nende jaoks tore ei ole ... Aga
ülikooli juhtkonna rakendatud
35% p
 ensionikärbe ilma mõistliku
põhjenduseta (rahapütt on täis, aga
mõned ärimehed on otsustanud, et see
(pensionisüsteem – I. J.) ei ole jätku
suutlik) tähendab ilmselt, et kui ma
ükskord 68-aastaselt pensionile jään,
pean Uberit sõitma hakkama.“
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Kõrghariduse kerjapäev –
avaaktusele sendid kaasa!

H

ea ülikoolipere liige! Tartu Ülikooli üliõpilasesindus kutsub sind osa
lema ülikooli avaaktusel ja võtma kaasa peotäie sente. Nii saad akadeemi
lise aasta ühel sümbolüritusel anda oma panuse aktsiooni „Kõrghariduse
kerjapäev“, mille eesmärk on rõhutada kõrghariduse jätkuvat alarahastamist.
Õigus ja kohustus õppetöös osaleda on vaid üks osa üliõpilasaastatest. Ei
tohi unustada, et selle aja juurde käib elupõliste tutvuste loomine, võimalikult
mitmekülgse kogemuste pagasi ammutamine ning ennekõike oma iseseisva elu
alustamine. Tänased üliõpilased on homse Eesti ühiskonna edasiviijad ning
meie riigi hoiakud ja suunad sõltuvad otseselt sellest, missuguse kvaliteediga on
olnud üliõpilasaastad.
Kellelegi ei tule enam üllatusena, et kõrgharidusest on kriitiline hulk raha
puudu. Kuigi suvel sõlmitud uus koalitsioonileping pakub väikest hingetõmbe
ruumi, ei tohi unustada, et suur osa süsteemist on endiselt lootusetult kreenis.
Üliõpilased vajavad sisukateks ja edukateks õpinguteks terviklikult läbi mõel
dud süsteemi, mis arvestab kõiki ülikooliõpingutega seotud elutahke.
Praegused üliõpilased on pandud olukorda, kus hariduse saamiseks tuleb
sisuliselt kerjata. Tule ja kõlistame üheskoos üliõpilaskonna esimehe aktusekõne
ajal sente, et poliitikutele ja ühiskonnale meelde tuletada, et praegu pole aeg
loorberitele puhkama jääda, vaid tõeline mõttetöö peaks alles algama!
Hoia ennast kursis üliõpilasesinduse sotsiaalmeediakanalite vahendusel.

KATARIINA SOFIA PÄTS
TÜ üliõpilaskonna esimees

AKTUAALNE

Foto: Heidi Oim / Pixabay
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Riikide sotsiaalsed ja poliitilised eesmärgid pidurdavad rohepööret. Lahendused, mida
pakutakse, on vastuolulised ja sunnivad küsima: kas meil jätkub kliimamuutusega
võitlemiseks enam aega?
ÜLO MANDER
TÜ loodusgeograafia ja
maastikuökoloogia professor

O

Teadlase pilguga:
kas meil jätkub enam

rohepöördeks aega?

lgu siinkohal veel lühidalt üle
korratud, mida me kliima
soojenemise kohta praegu
teame. Soojenemise põhjustajaks
on kasvuhoonegaaside süsihappe
gaasi ehk süsinikdioksiidi (CO2),
metaani (CH4) ja naerugaasi ehk
dilämmastikoksiidi (N2O) kontsent
ratsiooni suurenemine meie pla
needi atmosfääri maapinnalähimas
kihis ehk troposfääris.
Nagu kasvuhooneklaas ja -kile,
ei takista ka kasvuhoonegaasid
päikesekiirgusel maa- ja veepinna
soojendamist, kuid nad ei lase
soojuskiirgusel tagasi kosmosesse
lenduda ning see põhjustab õhu
kihi soojenemise. Kui jätta kõrvale
veeaur, mis on Maa atmosfääri
peamine kasvuhoonegaas ja mille
kogust inimtegevus veel oluliselt
ei mõjuta, on meie planeedi mõju
kaim kasvuhoonegaas CO2. Selle
akumuleerumist Maa atmosfääris
iseloomustab nn K
 eelingi kõver,
mis põhineb 1958. aastal USA
teadlase Charles D. K
 eelingi
algatatud p
 idevatel mõõtmistel
Hawaii saarel asuvas Mauna Loa
observatooriumis.
CO2 bilanssi ökosüsteemides
mõjutavad kaks olulist protsessi:
taimede fotosüntees, mis valguse
mõjul seob CO2 atmosfäärist, ning
mulla mikroorganismide lagundav

tegevus (nn mulla hingamine), mille
käigus muutuvad taimede elutege
vuse kaudu m
 ulda seotud süsiniku
ühendid gaasiliseks komponendiks.
Õhustatud mullas on saaduseks CO2,
hapnikupuuduses (nt soodes) aga
CH4. Viimane muudetakse atmo
sfääris umbes kümne aasta jooksul
CO2-ks. Looduslikes, s uure inim
mõjuta ökosüsteemides on need
vood üldiselt tasakaalus.

Tarbime taastumatuid res
sursse erakordses tempos

Seda tasakaalu on alates tööstus
revolutsioonist (1750-ndatest) 
rikkunud intensiivne fossiilkütuste
põletamine – tuhandete ( turvas),
miljonite (nafta, maagaas),
kümnete kuni sadade miljonite
(kivisüsi, põlevkivi) aastate jooksul
kogunenud orgaaniline süsinik
põletatakse tuhandeid kuni
miljoneid kordi kiiremini, kui see
on maakoore setetesse ja sette
kivimitesse ladestunud.
Seetõttu nimetatakse neid täna
päeva peamisi energeetilisi r essursse
taastumatuteks, kusjuures selline
tohutu ajaline dissonants on kasvu
hoonegaaside, eeskätt CO2 ja tea
tud määral ka CH4 tasakaalu
atmosfääris pretsedenditu kiirusega
muutnud. Fossiilkütuste kasutuse
vähendamine ja nende asendamine
nn taastuvate energiaallikatega
(vee-, päikese- ja tuuleenergiaga),
mis ei muuda CO2 bilanssi, on
viimaste aastakümnete jooksul tei
nud arenenud tööstusriikides suuri

edusamme, kuid K
 eelingi kõver
jätkab endiselt tõusu. M
 õõtmiste
algusest peale on keskmine CO2
sisaldus troposfääris kasvanud
0,0316%-lt 0,0418%-ni – 64 aastaga
on tõus olnud 32%!

Põllumajandus, metsandus ja
linnade kasv lisavad hoogu

Põhjus on tõenäoliselt teises kasvu
hoonegaaside bilansi komponendis:
maakasutuses ja selle muutustes.
Maakasutus on saanud o
 lulisemaks
kasvuhoonegaaside allikaks kui
fossiilkütuste põletamine. Põllu
majandus, metsandus ja linnade
kasv on peamised valdkonnad, mis
süsinikubilanssi muldades muuda
vad ja seeläbi ka kasvuhoonegaaside
heitkogust enim mõjutavad.
Troopiliste ja l ähistroopiliste
alade põllumajandusmaa muldade
süsinikubilanss on juba aastaid
kadude poole kaldu. Parasvöötme
intensiivselt majandatavates
muldades on samuti süsinikukaod
kasvamas. Troopika- ja lähis
troopikametsade ning teiste veel
looduslike ökosüsteemide järjest
ulatuslikum põllumajanduslik kasu
tus eeskätt monokultuuride (õli
palmi, sojaoa jne) k asvatamiseks
mitte ainult ei suurenda CO2 emis
siooni, vaid põhjustab liig väetamise
kaudu ka lämmastikukadusid,
näiteks naerugaasi lendumist. N2O
on aga 265 korda suurema k liimat
soojendava toimega kui CO2 ja
tänapäeva peamine stratosfääri
osoonikihi hävitaja.
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Metsa raiutakse maha ja soode
pindala kahaneb pidevalt

Metsade osatähtsus maismaa süsiniku
bilansis on vaieldamatult suur, ehkki
viimastel aastatel üle maailma levinud
innukas lageraie ja vanade metsade
asemele uute intensiivkasutusega
kultuurmetsade rajamine on tekitanud
palju diskussioone.
Ühelt poolt on tõsi, et n
 ooremad
metsakultuurid suudavad siduda
vähemalt sama palju ja mõnedes
metsades isegi rohkem süsinikku kui
vanad, kuid samal ajal on intensiivse
kasutusega metsamuldades täheldatud
pidevat süsinikusisalduse kahanemist
ehk s üsiniku emiteerumist atmosfääri.
Siinkohal tuleb nimetada tegurit,
mida tänapäeva järjest kiiremini arenev
inimühiskond pole suutnud arvestada –
see on aeg. Näiteks oskame juba üsna
täpselt mõõta lühiajalisi atmosfääri
ja ökosüsteemi vahelisi kasvuhoone
gaaside voogusid – seda tehakse järjest
laieneva globaalse vaatlusjaamade
võrgustiku abil.

ko

gu

:

a
er

to

Asja tragikoomika seisneb selles,
et suur osa troopikametsade asemele
rajatud põldudel kasvavaid taimi
lahterdatakse nn energiakultuurideks,
mida propageeritakse kliimaneutraalse
tegevuse näitena. Rääkimata elurikkuse
tohutust kaost troopikametsade elu
paikade hävimisel, on ka nende p
 õldude
kasvuhoonegaasibilansil k liima soojene
mist õhutav mõju. Ka muudes maakera
piirkondades on põllumajandus jätku
valt kliimasoojenemise üks põhjustaja.
Kui jätta kõrvale idee katta kogu
tuleviku toiduvajadus suletud reaktori
tes bakterite poolt toodetavate valkude,
rasvade ja süsivesikutega, mis muudaks
märkimisväärselt maakasutuspõhist
kasvuhoonegaaside bilanssi ja suudaks
pidurdada kliimasoojenemist, on põllu
majandus endiselt ainus alternatiiv
üha kasvava inimkonna toiduvajaduse
rahuldamiseks.
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Ka Tartu Ülikooli geograafia
osakonnas on kasvuhoonegaaside
mõõtmisega erinevates ökosüsteemi
des, sh globaalses ulatuses, tegeldud
juba paar aastakümmet ja seda t eemat
käsitletakse mitmes käimasolevas
uurimisprojektis. Kahjuks ei suuda veel
ei meie ega ka teised uurimisrühmad
adekvaatselt hinnata mulla orgaanilise
süsiniku sisalduse pikaajalisi muutusi
ning seega ka noorte tulundusmetsade
mõju pikaajalisele süsinikubilansile.
Markantseimaks näiteks võiks siin
tuua maakera sood, mis k atavad vaid
3% maismaast, kuid mille turbasse
on talletunud neljandik maismaaöko
süsteemide orgaanilisest süsinikust ja
kümnendik lämmastikust. Looduslike
soode pindala Maal k ahaneb pidevalt –
põhja pool on peamine põhjus turba
kaevandamine, troopikas soometsade
kuivendamine põlluharimiseks.
Põhjamaades on t urba kaevanda
mine järjest pidurdunud ja mahajäetud
turbakaevanduste ehk jääksoode taas
tamine paljudes riikides täies hoos. Ka
Tartu Ülikooli geograafide ja geoloo
gide eestvedamisel on käimas mitu
sellelaadset projekti.
Taastamiseks on põhjamaades
põhimõtteliselt kaks levinumat teed:
esiteks veetaseme tõstmise abil turba
sambla ja mõnel juhul ka tarnade
kasvu soodustamine ning teiseks
metsastamine.

Kasvuhoonegaaside
suurimaks
emiteerijaks on muutunud
looduslikud ökosüsteemid.
– Ülo Mander
Esimesel juhul liigume kunagise soo
taastumise suunas, kuid selleks võib
kuluda mitusada aastat, kusjuures esi
algu, paari aastakümne jooksul, võib
paljudel juhtudel eeldada m
 etaani
lendumist, mille kliimat soojendav
kasvuhooneefekt ületab CO2 sidumisest
tuleneva kliima jahenemise efekti.
Metsastamise kasulik mõju k asvuhoonegaaside bilansi mõttes, eriti män
nikute rajamisel, on tõestatud paljude
uuringute käigus ja ilmneb juba paari
esimese aasta vältel. Tulemuseks
on ilus produktiivne männik, kuid
ilma turbata, sest puudub turvast
moodustavate liikide järelkasv. Tõe
näoliselt toetab sellise metsa CO2
ja teiste kasvuhoonegaaside bilanss
kliima jahenemist, kuid turbasoo kui
ökosüsteem on jäädavalt kadunud.

looduslike ökosüsteemide bilansi muu
tused üldist bilanssi märkimisväärselt.
Viimase paari aasta uurimused on seda
ka tõestanud, ehkki IPCC aruannetes
ja paljudes kliimaga seotud poliitilistes
dokumentides see veel ei kajastu.
Käimasolevad kliimamuutused,
eeskätt nendega seotud ekstreemsed
ilmastikunähtused (põuad, padu
vihmad, soojemad talved), on loodus
likke kooslusi üleilmselt mõjutanud
niivõrd palju, et neist pärinevad kasvu
hoonegaaside vood kiirendavad kliima
soojenemist rohkem kui teised ülal
nimetatud allikad. V
 ahemärkusena
olgu öeldud, et mõned uurijad on sõna
„looduslikud“ (ingl natural) asemel
soovitanud sõna „poollooduslikud“
(ingl anthro-natural), viidates täiesti
puutumatute maismaaökosüsteemide
puudumisele.
Kõige selle juures peab inimkond
arvestama niisuguste potentsiaalsete
2 allikatega
kasvuhoonegaasiemissiooni
nagu Arktika igikeltsa sulamine ning
ookeanide mandrilaval umbes 300–
400 meetri sügavuses talletunud tahke
metaanijää sulamine, mis juba ilmneb
näiteks Teravmägede rannikumeres.
Samuti peame arvesse võtma kogu
ookeani o
 satähtsust globaalses bilansis.

vees, umbes kolmandiku maakera elus
organismide liikide väljasuremine,
enamiku korallide pleegitumine jne.
Kahjuks on riikide innukus Pariisi
kokkuleppe järgimisel olnud tagasihoidlik.
Euroopa Liit on Pariisi kokkuleppe
õhutusel näidanud initsiatiivi arendada
kogu kliimamuutuste programmi v eidi
laiemas kontekstis. Euroopa Komisjon
nendib oma 11. detsembri 2019.aasta
teatises Euroopa r ohelise k okkuleppe
kohta: „Tegemist on uue majandus
kasvu strateegiaga, mille eesmärk on
muuta EL õiglaseks ja jõukaks, nüüdis
aegse, r essursitõhusa ja konkurentsi
võimelise majandusega ühiskonnaks,
kus 2050. aastaks ei ole enam kasvu
hoonegaaside netoheidet ning
majanduskasv on ressursikasutusest
lahutatud.“ Siit ilmneb, et kliima
poliitika on valdavalt üles e hitatud
jätkuvale majanduskasvule. Ent paljude
ökoloogide ja loodusf ilosoofide arusaama kohaselt on just pidurdamatu
majanduskasv kõigi meie globaalsete
probleemide põhjustaja!
Sellest loobumise a lternatiiviks on
loetud nn väärikat a llakäiku (ingl
the prosperous way down), mis
tähendab järkjärgulist ressursi
kasutuse kahandamist. Komisjoni
teatis r äägib aga ressursikasutusest
lahutatud majanduskasvust. Börsi
eeskujul rahast raha tootmist pole
siin loodetavasti mõeldud. Isegi kui
eeldada, et ressursiks on ka inimeste
ajupotentsiaal, on ressurssidest sõltu
matus lahti seletamata hüüdlause.
Rohelises kokkuleppes käsitletakse
väga t ähtsate teemadena ka ökoloogilist
mitmekesisust, loodusvarade säästlikku
kasutamist, majanduslikku arengut ja
sotsiaalset õiglust. K
 omisjoni teatises
on lisaks öeldud: „Samuti on selle ees
märk kaitsta, säilitada ja suurendada
EL-i looduskapitali ning kaitsta
kodanike tervist ja heaolu keskkonnaga
seotud ohtude ja mõjude eest. Samas

peab see üleminek olema õiglane
ja kaasav.“
Siit nähtub veel kord, et vahetud
kliimaülesanded on suuresti varjutatud sotsiaalsete ja p
 oliitiliste eesmärkidega. Idee järgi on see muidugi
õige, aga kuidas ikkagi t agada primaar
set eesmärki pidurdada kasvuhoonegaaside heidet?
Arvestades Euroopa väiksust
(6,8% maismaast ja 2% p
 laneedi
pinnast), m
 õjutab Euroopa Liidu
ambitsioon saada e simeseks kliima
neutraalseks maailmajaoks g lobaalset
olukorda vaid vähesel määral. Siiski ei
tohi r ohelise kokkuleppe tähtsust ala
hinnata, sest see r õhutab muid inim
konna jaoks olulisi väärtusi ja ka seda,
et tõenäoliselt me ei suudagi kliima
soojenemist kiiresti p
 idurdada, vaid
peame sellega kohanema.
Vähetähtis pole ehk ka fakt, et
vähendamaks kasvuhoonegaaside
netoheidet 2030. aastaks võrreldes
1990. aastaga vähemalt 55%, on
Euroopa Komisjon koostanud hulga
ettepanekuid EL-i kliima-, energia-,
transpordi- ja maksupoliitika muut
miseks. Eeskujuks võiks ehk olla ka
USA-s edukalt toimiv süsinikumajan
dus, kus rahandus, poliitika ja kliima
eesmärgid on ühte põimitud.
Igatahes on tõenäoline see, mida
Gaia hüpoteesi autor James Lovelock
oma viimases raamatus „Novatseen.
Saabuv üliintellekti ajastu“ (eesti keeles
ilmunud 2020) on väljendanud: tehis
intellekti arenguga tekib inimesest
suurema intellektiga olend, kes jätkab
mõistusliku elu arengukäiku ja suudab
kõik eesmärgid globaalselt allutada pla
needi biosfääri säilimisele. Loodeta
vasti ei muuda see Homo sapiens’i
tehisintellekti orjaks.
Ja veel – kas isegi üha kiirenevas
arengutempos arenev tehisintellekt
jõuab lahendada ökoloogide seas ammu
tuntud dilemma: emake loodus annab
võimaluse, aga isake aeg hoiab ohje?

Prof. Ülo Mander (University of Tartu, Estonia)

• WoS Publications: 250 (cit. >7,830, h-index 47)
last 10 yrs: 117 (cit. >4,000, h-index 30)

• Last 10 yrs papers on N O: 40
• Supervision: PhD (38)
• PI of 11 research projects

Muutunud ökosüsteemid mõju
tavad kasvuhoonegaaside heidet

Nende näidete kaudu jõuame ehk
kliimasoojenemise ja kasvuhoone
gaaside sisalduse jätkuva tõusu oluli
sima põhjuseni. Lisaks fossiilkütuste
põletamisele ning maakasutusest ja
selle muutusest tulenevale emissioonile
on kasvuhoonegaaside lendumise eest
vedaja rolli üle võtnud nn looduslikud
ökosüsteemid.
ÜRO valitsustevahelise kliima
muutuste paneeli (IPCC) aruannetes
eeldatakse vaikimisi, et neis on CO2 ja
ka teiste kasvuhoonegaaside bilanss
enam-vähem tasakaalus. A
 rvestades
aga näiteks fossiilkütuste p
 õletamise ja
inimtekkeliste maakasutuse heitmete
suhteliselt väikest, alla 10% o
 sakaalu
CO2 üldises voos, m
 õjutavad ka v äikesed

Mis on kliimapoliitika hüüd
lausete tegelik sisu?

Seda kõike ongi juba arvestama
hakatud. Ehk silmapaistvaim näide
on detsembris 2015 toimunud P
 ariisi
kliimakonverents, kus lepiti kokku,
et põhieesmärk on k liimamuutuste
leevendamine ja kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamine: globaalse
keskmise temperatuuri tõus t uleb
hoida tuntavalt alla 2 °C ( soovitavalt
isegi alla 1,5 °C), võrreldes tööstus
revolutsioonieelse ajaga. Selgituseks
tuleks ö
 elda, et 2 °C võrra soojene
mine tooks k aasa pöördumatud muu
tused nagu ookeanide hapestumine ja
CO2 sidumise kahanemine ookeanide
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UUS PROFESSOR

UUS PROFESSOR

Hedi Peterson

Suurim tunnustus
Kõige suurem tunnustus on näha oma endiseid tudengeid tegemas
olulisi tegusid nii akadeemilises elus kui ka väljaspool seda.

aitab andmekuhjas
eraldada terad sõkaldest
TÜ bioinformaatika professor

Uurimistöö sisu mõne lausega

Analüüsime ja integreerime andmeid, et mõista
koostöös bioloogidega mitmesuguste haiguste
toimemehhanisme. Selle töö tulemusena valmi
vad meetodid vormistame sageli tööriistadeks,
mida saavad kasutada ka teised teadlased üle
maailma. Rahvusvahelise ELIXIR-i võrgustiku
osana ehitame ja hoiame käigus eluslooduse
teadustaristu komponente nagu analüüsitööriis
tad, andmebaasid ja standardid.

Teadustöö kasu ühiskonnale

Bioinformaatikutena oskame andmetega ümber
käia süstemaatiliselt ja koos bioloogide süva
teadmistega saame kaasa aidata bioloogiliste
regulatsioonimehhanismide lahtimuukimisele.
Suuremas plaanis aitame vabalt kättesaadavate
bioinformaatika veebiteenustega tuhandetel
teistel teadlastel oma andmetes leiduvad terad
sõkaldest eraldada.

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

Keha ja vaimu tasakaal
Hobid

Fotod: erakogu

Treenin ja võistlen oma koer
tega, viimasel ajal peamiselt
agility ’s, mis pakub vaimset ja
füüsilist väljakutset nii mulle kui
ka koertele.

Mõistatuste muukimine

Öökull või lõoke?

Parim osa teadus- ja õppetööst

Esineb mõlemat, aga öökullile
omast käitumist siiski sagedamini.

Parim osa on kindlasti positiivne tagasiside bioinformaatika
teenuste kasutajatelt ja osalejate säravad silmad pärast
loengu lõppu. Teadustööst positiivse tagasiside saamine
võtab pikemalt aega, õppetööst saab seda igas loengus,
millest tudengid aktiivselt osa võtavad. Laiemalt pakub mulle
rõõmu ka see, kui meie sõnastatud uued seosed täidavad
suures pildis järjekordse tühimiku ja annavad aluse järgmis
teks avastusteks.

Maailmaga kursis

Nii teadus- kui ka muudel aktuaal
setel teemadel aitab kätt pulsil
hoida Twitter.

Lugemissoovitused
Väga head raamatud on Robert
Sapolsky teos „Behave: The Biology
of Humans at Our Best and Worse“,
Daniel Coyle’i „The Talent Code“ ja
Randy Pauschi „The Last Lecture“.

Kõige põnevamad nähtused, mida uurida

Oleme oma töös uurinud nii Alzheimeri tõbe, autoimmuun
haigusi kui ka tüvirakkude regulatsiooni, koroonast rääkimata.
Kui on piisaval hulgal kvaliteetseid andmeid, siis saame oma
tööriistakasti abil lahti muukida pea kõik mõistatused.

Parim viis, kuidas puhata

Igapäevane töö

Kevadisel promoveerimisel sai Hedi Peterson koos
rektor Toomas Asseri, bioinformaatika audoktori Ewan
Birney ja arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Viloga
rõõmustada kolme oma juhendatud värske doktori –
Dmytro Fishmani, Liis Kolbergi ja Kaido Lepiku – üle.

Akadeemiline tõdemus
Foto: Andres Tennus

Hedi Peterson
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Vaba aeg
Hea nõu

Pisut liiga raske seljakotiga
mobiililevita alal üksjagu pikk
matk.

Soovitusi üliõpilastele
Mida peaks teadma bioinformaatika kohta?

Bioinformaatika on valdkond, kus saavad kokku teadmised bioloogiast,
statistikast ja arvutiteadusest, ning see on suurepärane eriala, kus
võib leida vastuseid väga paljudele huvitavatele küsimustele.

Soovitus loengusse tulevatele üliõpilastele
Aktiivsed üliõpilased on õppejõu rõõm!
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Põuakindlate taimede

k aitstud doktoritöös, mille juhendaja taime
füsioloogia õppetoolis oli Heino Moldau, uuris ta,
kuidas t aimed kaitsevad ennast troposfääris oleva
kahjuliku osooni eest.
Alates 2007. aastast on Hannes Kollist Tartu
Ülikooli tehnoloogiainstituudi taimebioloogia
teadusrühma juht. Parasjagu on tal juhenda
misel üheksa doktoritööd. Veidi i siklikku ka:
professor armastab maailmas ringi rändamist ja
võistluspurjetamist ning peab suviti oma maa
kodus lambaid.

aretamine vähendab toidunappust

„Geneetiliselt muundamata organisme pole olemas,“ ütleb molekulaarse taimebioloogia professor
Hannes Kollist, kes pälvis tänavu koos taimebioloogia kaasprofessori Ebe Meriloga riigi teadus
preemia töö eest, milles uuriti taimede kohanemist muutuvas kliimas.

K

liima muutub ja kestev põud on üle maa
ilma aina suurem probleem. Üks viis
k liimamuutusega seotud saagikadusid
vähendada on aretada põuale paremini vastu
pidavaid, väiksema veetarbimisega taimi. „Tai
med kohanevad keskkonnamuutustega lehtede
ja varte pinnal asuvate õhulõhede avanemise ja

sulgumise kaudu. Näiteks põuaperioodil õhu
lõhed sulguvad, et kaitsta taime niiskusekao ja
närbumise eest. Süsihappegaas on a ga taimedele
toit, m
 ille omastamiseks õhulõhed a vanevad,“
seletab professor Kollist. „Teaduspreemia
pälvisime ilmselt selle eest, et suutsime õhu
pilude sulgumise mehhanisme k aunis detailselt
k irjeldada. Näitasime, millised valgud ja mil moel
neid p
 rotsesse käivitavad.“
Taimedes toimuv gaasivahetus oli teadlase huvi
äratanud juba doktorandina: oma 2001. aastal
Foto: erakogu

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Pildil on professor Hannes
Kollist töövisiidil Hiinas.

Mis teid taimede uurimise juures köidab?
Uurimisobjektina on taimed atraktiivsed, sest
teadlane saab oma hüpoteese testida, a lates
molekulaarsetest nüanssidest kuni terve o
 rganismi
toimimiseni. Võrdlemisi lihtne on viia s isse
muudatusi taime genoomis ja testida selle mõju tai
mele kui tervikule – inimese, ka paljude loomade
puhul pole see võimalik või on o
 luliselt keerukam.
Taimeteadus on tulevikueriala, see on inim
konna ees seisvate globaalsete probleemide
lahendamisel tähtis, sest taimed annavad meile nii
toidulaua, väärt materjale kui ka taastuvad energia
ressursid. Võime näiteks mõtiskleda: kas olukorras,
kus on selge, et samal viisil jätkates tabab meid
kliimakatastroof, suuname napid teadusressursid
uuringutesse, mille eesmärgiks on inimese eluea
pikendamine, või hoopis kliimakindlate ja vähem
väetisi vajavate taimede arendamisse? (Muheleb.)
Eks see oli muidugi naljaga pooleks öeldud – vaja
on nii meedikuid kui ka taimeteadlasi.
Milline on taimede õhulõhede avanemise ja
sulgumise mehhanism, mille uurimise eest
teaduspreemia saite?
Keskeltläbi 90% taimest on ju vesi, nii et taimi
saab vaadelda kui mullavee sambaid kuivas
õhus. Neid sambaid hoiavad püsti rakukestadest
moodustuvad struktuurid. Et kuivas õhus
hakkama saada ja mitte närbuda, peab taim vett
endas kinni hoidma: lehed on kaetud vett mitte
läbi laskva „ nahaga“ ehk kutiikulaga.
Kutiikulas on õhulõhed, mille avanemisel
hakkab vesi taimes liikuma, ikka mullast läbi
juurte ja varte lehtedesse, ning see tõmbab üles ka
mullas leiduvaid toitaineid. Õhulõhesid on vaja
avada ka süsihappegaasi sissepääsuks, et saaks
toimuda fotosüntees, mille käigus sünteesitakse
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orgaanilist ainet ja vabaneb hapnik, mida loomad,
kaasa arvatud me ise, sisse hingavad. Aga kui taim
õhulõhesid liiga kaua lahti hoiab, eriti olukorras,
kus mulla veevarud on kahanemas, võib ta
närbuda. Seda mõjutab ka õhu niiskusesisaldus:
mida kuivem on õhk, seda kiiremini õhulõhede
kaudu taimest niiskust välja sikutatakse. Kui aga
õhulõhed päris kinni panna, ei pääse süsihappe
gaas sisse ja fotosünteesi ei toimu.

2021. aasta kuumal suvel mõõtsid
meie tudengid nisupõllul taimede
gaasivahetust. Nisulehtede temperatuur oli
õhu omast kuni 6°C madalam.
Lisaks aitab transpiratsioon (vee aurumine
t aimedest – toim.) ka taimelehti jahutada.
Huvitaval kombel toimub see inimestega
sarnaselt: palavaga me higistame, et vee
aurustumissoojusega nahka jahutada.
2021. aasta suvi oli väga kuum ja põuane, meie
tudengid mõõtsid siis Jõgeval Eesti Taimekasva
tuse Instituudi nisupõllul taimede gaasivahetust.
Selgus, et nisulehtede temperatuur oli õhutempe
ratuurist kuni 6 kraadi madalam!

Tundub, nagu oleks taimel aju, millel puudub
eneseteadvus – aju, mis analüüsib pidevalt nii
välis- kui ka sisetingimusi ja reageerib vastavalt.
(Naerab.) Jah, võib nii öelda küll. Õhupilusid
moodustavates sulgrakkudes käib pidev infor
matsiooni töötlemine, võetakse vastu signaale
nii väliskeskkonnast kui ka taimede sisemusest.
Saadud informatsiooni kasutatakse taime gaasi
vahetuse optimeerimiseks, et oleks piisavalt t oitu
fotosünteesiks, samas vältides olukorda, mille
kohta rahvasuu ütleb teravmeelselt „Suu kinni,
süda jahtub ära“ – et vee liigne aurumine ei viiks
närbumiseni.
Kuidas on teie töö aga seotud põuakindlate
taimede aretamisega?
Kui küsida, millised on saagikaod esinevate
stresside tõttu, siis kõige enam on juttu taime
haigustega seotud kadudest ehk neist, mis on
põhjustatud biootilisest stressist. Globaalses
arvestuses moodustavad need 20–30% saagist.
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Kui räägime aga abiootilisest stressist – külm,
põud, liigne soolsus, üleujutused –, siis võivad
saagikaod ulatuda 60–70%-ni. Eesmärk aretada
taimi, mis põua käes paremini hakkama saaksid,
on seega väga põhjendatud.
Põllumajandus tekkis Niiluse orus ja Mesopo
taamias – Tigrise ja Eufrati jõgede vahel, piirkon
nas, kus veepuudust ei olnud ja a astatuhandeid ei
olnud põllumajanduslike t aimede veetarbimine
oluline. Nüüd on veepuudus kasvava rahvastiku ja
kliimamuutuste tõttu aina teravam probleem.
Uurisime mudeltaime Arabidopsis'e ehk
hariliku müürlooga eri kasvukohtadest pärit
ökotüüpide veekasutust ja kasvu. Selgus, et näi
teks Cape Verde saarelt pärit taimeökotüübi vee
kasutus oli võrreldes Portugalist pärit ökotüübiga
enam kui kümme korda suurem. Samas oli
kasvuperioodi lõpuks mõlema ökotüübi biomass
väga s arnane. Seega kulutas üks ökotüüp antud
tingimustes k asvamiseks kümme korda rohkem
vett kui teine, ehk eksisteerib märkimisväärne res
surss taimede veekasutuse optimeerimiseks.
Eelmisel aastal oli ka Eestis suur põud ja
doktorant Egon Meigas, meie v älimõõtmiste
parim ekspert, uuris nisusorte. Tulemused
näitasid, et need nisutaimed, millel oli parem vee
kasutus, andsid ka paremat saaki. Kui me neid
mehhanisme mõistame, saame aretada sorte, mis
saavad põua käes paremini hakkama.

Teeb murelikuks, et
Euroopa Liit on suure osa
arendusressurssi otsustanud kulutada
mahepõllumajandusele.
Kuidas taimegeneetika abil taimi
põuakindlamaks muudetakse?
Näiteks oleme kirjeldanud üht taime geeni,
mis kodeerib regulaatorvalku proteiink inaasi.
Teame, et kui viime sellesse geeni teatud tüüpi
mutatsiooni, on õhulõhed umbes kolm korda roh
kem lahti. Kui viime sisse teistsuguse mutatsiooni,
siis on õhulõhed kaks korda rohkem kinni. Seega
saame punktmutatsioonidega ühe ja sama geeni
piires kas suurendada või vähendada taime vee
kasutuse efektiivsust. Sellised muudatused saame
taime rakkudesse viia, kasutades näiteks bakterite
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immuunsüsteemi mehhanismi, mida nüüd nime
tatakse CRISPR-Cas-tehnoloogiaks.
Rakendame seda parasjagu odra puhul, et luua
vett säästlikult tarbiv odrasort.

Kas sel juhul ongi tegemist juba geneetiliselt
muundatud taimedega?
Definitsiooni kohaselt jah. Samas, muundamata
organisme pole tegelikult olemas, kõikide organis
mide genoomid on pidevas muutumises. Ma olen
kasutanud näidet aasta tagasi ilmunud teadus
artiklist: juba vastsündinud lapsel on 50–60 uut
mutatsiooni ehk muudatust genoomis, mida pol
nud ei emal ega isal. Elu jooksul koguneb neid
mutatsioone aina juurde. DNA replitseerimise
mehhanism on küll kaunis veakindel, aga ikkagi
tekib ka looduslikult mutatsioone kogu aeg.
Teine näide: Saksa taimegeneetik Detlef W
 eigel
näitas hiljuti, et kui arvestada ühes generatsioo
nis tekkivate mutatsioonide hulka ja hektaris nisus
kasvavaid seemneid, siis jõuame selleni, et tõe
näosuslikult on ühe hektari nisu saagis mutat
sioon igas aluspaaris. Kui vaadelda hektarisuurust
nisupõldu, mille saak on 10 tonni, ja 1 grammis
on umbes 20 seemet, siis tekib seal 4 × 1010 mutat
siooni. Need näited peaksid illustreerima, et tege
likult ei ole mõtet rääkida muundatud ja muunda
mata organismidest.
Euroopa Kohus otsustas, et ka täppisaretus
tehnoloogiate nagu CRISPR abil tehtud
muudatustega, n-ö geeniparandusega organis
mid tuleb siiski GMO-ks liigitada. Otsus tekitas
teadlastes pahameelt, väideti isegi, et see pidur
dab biotehnoloogia arengut põlvkonna võrra.
No Euroopa Liit on juba kaotanud väga suuri
taimearetusse suunatavaid summasid. Selle
alane arendustöö toimub mujal: USA-s, Kanadas,
Lõuna-Ameerikas ja aina kiiremas tempos Hiinas,
kus luuakse ka kiirelt kasvavaid iduettevõtteid.
Veelkord, sellist asja nagu geneetiliselt püsiv, ilma
geneetiliste muudatusteta organism ei ole olemas.
Hirm GMO-de ees on tekkinud ehk seetõttu, et
meie teadmised selles valdkonnas on väga kiiresti
arenenud. Geenijärjestuse kindlakstegemise hind
on viimase 20 aastaga kukkunud ligi sada tuhat
korda. Tänu sellele on meie t eadmised genoomides
toimuvatest muutustest ja nende seostest orga
nismi fenotüübiga hüppeliselt k asvanud. Kui need

hädavajalik. Teisalt, seda ei saa teha läbimõtlemata
ja forsseeritult. E
 uroopa majandust ja lõpuks ka
lihtsaid inimesi ei saa panna ülemäära suure surve
alla. Küsimus on tasakaalu leidmises.
Mind teeb väga murelikuks, et Euroopa Liit on
otsustanud s uure osa arendusressurssi kulutada
mahepõllumajandusele. Vähem keemiat põllul,
vähem taimemürkide jääke toidus – siin ei ole
midagi arutada, selle poolt oleme kõik! Aga
ilma taimegeneetikata ja eesmärgita parandada
kultuurtaimede geneetilist ressurssi on mahe
majanduse edendamine kaheldava väärtusega.
Parim, kindlasti ka kõige puhtam ja rohelisem
tee põllumajanduse saastekoormuse vähendami
seks on kaasaegne sordiaretus, mille loomulik osa
on taimegenoomide parendamine, uute taime
liikide kultuuristamine, vajadusel ka uute taimede
loomine, kasutades selleks sünteetilist bioloogiat.
Mahetootmise edendamine viib aga toidutootmise
kahanemiseni ning nii kasvab EL-i sõltuvus
teistest riikidest. Mahepõllumajanduse poolehoid
jad on vastu kaasaegse biotehnoloogia rakenda
misele, see ei ole aga mõistlik; vähe sellest, see on
keskkonnavaenulik!
Väga ilmekas on parasjagu Sri Lankal toimuv.
Biotehnoloogia vastu võitlejate õhutusel otsustas
valitsus 2021. aastal keelustada igasuguse väetamise
ja keemia Sri Lanka põldudel. P
 õllumajanduslik
tootmine kukkus kolinal ja kui lisandusid energiaja koroonakriis, jõudis riik s isuliselt pankrotti; puu
dub stabiilne valitsus, o
 n tänavarahutused jne.

Foto: Kaspar Koolmeister
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Tehnoloogiainstituudis aretatud vettsäästvad GM-tomatid,
mis tarvitavad vett poole vähem kui tavalised tomatitaimed.
teadmised laiemalt levivad, küll siis kaob ka põh
jendamatu hirm geenmuundatudorganismide ees.

Kuidas te teadlasena praegu kliimaga toimuvaid
protsesse hindate?
Inimkonna tekitatud kliimamuutused on k indlasti
väga tõsine probleem. CO2 ja teiste kasvuhoone
gaaside kontsentratsioon kasvab ja paraku kasvab
ka nende lisandumise kiirus. Kihutame justkui
kiirenevas tempos kuristiku suunas.
Meil tuleb ära hoida loodusressursside k ahanemine ja investeerida mõistlikesse ja realistlikesse
lahendustesse. Ses mõttes on globaalne rohepööre

Millised on praegu teaduse ees seisnevaid suuri
mad probleemid?
Esiteks, kuidas lahendada globaalne energia-,
materjali- ja toidukriis nii, et meie ümber säiliks
looduskeskkond oma kaunis m
 itmekesisuses.
Teiseks, kuidas levitada haridust igasse maailma
nurka, sest just hariduse levik on parim viis rah
vastiku kasvu pidurdamiseks.
Murettekitav on üha tugevnev polariseerumine
teaduslikult juba lahendatud küsimustes nagu näi
teks GMO-d või vaktsineerimine, või ühiskondli
kus plaanis abordiõiguse üle kerkinud vaidlused
USA-s. See tähendab, et ülikoolide ja teadlaste üles
anne vahendada ühiskonnale vajalikku tõenduspõhist informatsiooni on ülioluline. Nüüd tuleb
meil, teadlastel, võtta aega teadmiste ühiskonnale
edasiandmiseks ja kommunikatsiooniks.
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Liiga kiire
identiteedimuutus

ei tule organisatsioonile kasuks
Suvel andis majandusteaduskonnas meistriklassi tunnustatud organisatsiooniuurija Mary Jo
Hatch, kes kõneles organisatsioonikultuuri nähtamatutest mõjudest ettevõtteile ja inimestele.
HELI ANNI, VICTORIA HELENURM
turunduse ja finantsjuhtimise
õppekava magistrandid
MAAJA VADI
juhtimise professor

O

rganisatsiooniteooria ja
turunduse ristumiskohas
tegutseva teadlase Mary Jo
Hatchi raamatud on juba pikka aega
Tartu Ülikoolis õppematerjalina
k asutusel: koos kordust rükkidega on
neid ülikooli raamatukogus k okku
üle 60. Et peatükk organisatsiooni
f üüsilisest struktuurist tekitas elava
arutelu, otsustati autor, kes on p
 raegu
Virginia Ülikooli emeriitprofessor,
paluda Delta majanduskonverentsile
esinema ning meistrik lassi andma.

Avatud versus suletud
kontoriruumid

Mary Jo Hatch ütles, et töökohtade
füüsilise struktuuri mõju uurimisel
on talle kasuks tulnud arhitektuuri
alane haridus. 1985. aastal Stanfordi
Ülikoolis kaitstud väitekirjas uuris
ta, kuidas mõjuvad avatud ja suletud
planeeringuga kontorid töötajate

koostööle ja suhtlusele. Tol ajal oli
levinud – ja on praegugi – arusaam, et
avatud planeeringuga ruumis on koos
tööd rohkem ja kolleegidega suhel
dakse meelsamini.
Uurimuse tulemused näitasid aga
vastupidist: selleks, et inimesed oleksid
valmis end avama ja saaksid end töö
keskkonnas piisavalt hästi tunda, on
vaja vähemalt mingil määral piiritletud
ruume. Ebakindlus säilis ka alterna
tiivse lahendusena pakutud tegevus
põhises kontoriruumis, kus on erinevat
laadi tööks sobilikud ruumid olemas:
töötajad püüdsid ikka va lida endale
kindla koha ja sellele truuks jääda.
Hatchil paluti väitekirja uuringus
osalenud ettevõttele anda ka s oovit usi,
milliseid põhimõttelisi muudat usi
ruumides teha. Selgus, et töötajad ei
nõustunud tulemusi tunnistama – nad
olid veendunud, et avatud planeerin
guga ruumid soodustavad koostööd.
„Minu vaatlused aitasid mõista,
miks ja kuidas töötajad jõudsid järel
duseni, et avatud ruumid mõjutasid
neid moel, mis tegelikult nende käi
tumises ei peegeldunud,“ meenutas
emeriit professor.
Olukorda analüüsides leidis
ta, et uuritud ettevõttes oli tugev

organisatsioonikultuuriline pool.
I llusioon avatud ruumi väärtuslikku
sest oli sügavam kui ruumide tegeliku
mõju tunnetus. Inimestele meeldis
avatud kontori väljanägemine ja selle
sümboolne tähendus – kõik see oli
nende jaoks palju tähtsam kui ruumi
tegelik mõju.

Füüsiline struktuur mõjutab
ka organisatsiooni hingeelu

Mary Jo Hatch on teinud koostööd
paljude suurettevõtetega nagu Carls
berg, Hewlett-Packard, Humana, NEC
Electronics, PepsiCo, Statoil, Volvo jt
ning kohanud töökultuuri kaudu edasi
kanduvate mustrite kordumist.
„Inimestele on kultuur sama mis
kaladele vesi,“ ütles teadlane. „Töö
keskkond talletab endasse kõik varem
kogutud teadmised ja isegi vahepeal
unustusse vajunud ideed. Ühel hetkel
korjatakse need taas üles ja antakse
neile uus varjund või vaatenurk.“
Näiteks uuriti Carlsbergi õlletehase
tunnuslause „Probably the Best Beer
in the World“ leidmist. Selgus, et see
oli taasavastatud vana: uus põlvkond
korjas üles äraunustatud mõtted ning
andis neile oma tõlgenduse ja tähen
duse. Toodete ja organisatsiooni
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hoonete füüsilisus loob ka vaimse
järjepidevuse.
Organisatsioon ongi Hatchi sõnul
osaliselt füüsiline olem: see kätkeb
territooriumi, töökohti, mööblit,
varust ust ja inimesi.
Organisatsiooni liikmed kujunda
vad ja sisustavad oma töökoha moel,
mis peegeldab neid endid, ja annavad
nõnda ümbritsevale tähenduse. Kuid
füüsiline struktuur on tihedalt läbi
põimunud ka sotsiaalse struktuuri,
organisatsioonikultuuri ja tehnoloo
giaga ning seda mõjutavad nii kom
munikatsioon kui ka organisatsiooni
tulemuslikkus. Seetõttu tasub hoo
likalt mõelda, mida me enda ümber
loome ja millise jälje tahame endast
maha jätta.

Probleemidega tuleb tegeleda
järjepidevalt

Oma 1997. aasta artiklis „Relations
between organizational culture, iden
tity and image“ tõi Mary Jo Hatch
organisatsiooniteooriasse mõtte, et
organisatsioonikultuuris peaks arves
tama ka ühiskondlike p
 robleemidega.
Ta võttis aluseks USA teadlaste
ja õppejõudude Jane E. D
 uttoni
ja Janet M. Dukerichi uurimuse,
mis k eskendus New Yorgi sadama
juhtumile: juhtkond hakkas kodu
tute probleemiga oma territooriumil
tegelema alles siis, kui organisatsiooni
maine läks halvaks.
Uurimistulemused lubasid järeldada,
et organisatsiooni mõjutavate ühiskond
like probleemidega tuleb tegelda järje
pidevalt – vastasel juhul on oht, et need
hakkavad organisatsiooni kultuuri ja
identiteeti kahjustama.
Identiteedis väljendub see, kuidas
inimesed end määratlevad ja tajuvad,
ning see kujundab inimeste tegevust.
Identiteeti mõjutavad kultuurilised
eeldused ja väärtused, mis põhine
vad tõekspidamistel, ning sealjuu
res avaldab sellele mõju ka asjaolu,

Mary Jo Hatch on oma uurimustes analüüsinud arhitektuuri, lugusid, huumorit ja
metafoore ning rakendanud etnograafiat, narratiive ja tekstianalüüsi. Ta on tööta
nud USA, Ühendkuningriigi, Taani, Jaapani, Rootsi, Singapuri ja Sloveenia ülikoolides
ning valitud Linné Ülikooli audoktoriks. Tema töödele on viidatud üle 33 300 korra.
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Mary Jo Hatch rõhutas, et juhtkonna
lasterõivaid ja laste telesarja. Kiire laie
nemise käigus ei mõeldud, mida see
ülesanne on vältida organisatsiooni
endaga organisatsiooni kui terviku
sisese ja -välise suhtluse täielikku
jaoks kaasa toob. Juhtkond ei hooma
eraldumist.
nud, mida teeb fookuse
hägustumine töötajate
Selmet kuulata tagasisidet
identiteediga – nad hak
kasid tundma end pigem
välismaailmast, keskenduti
passiivsete käsutäitjatena.
kommunikatsiooniosakonna
Samal ajal muutus
Lego juhtum kui identiteedi
soovitustele. Tulemusena kaugeneti
orga nisatsioonis valda
muutumise näide
vaks uskumus, et Lego
1990. aastatel ilmnes organisatsioonis
klientidest ning organisatsiooni
on parim ja võiduteekon
kaks suurt probleemi: esiteks laiendas
identiteet sai kannatada.
nal parima mänguasja
Lego tootevalikut sel määral, et töö
tiitlile pole neil vasta
tajad kaotasid tunde, et nende töö on
seid. Selle asemel, et kuulata välis
„Kõigepealt kuula, siis vasta!“ soo
seotud organisatsiooni tulemustega, ja
maailma – oma kliente ja lapsi –,
vitas ta. Eelkõige on oluline kuulata
teiseks ilmutati väliskeskkonnaga suht
otsustati kuulata ettevõtte sisemaail
oma kliente ning nende tagasisidet,
lemisel ülemäärast enesek indlust.
ma: kommunikatsiooniosakonda. Ent
samuti töötajaid ja koostööpartnereid.
Esimene probleem tekkis seetõttu,
niiviisi kaugeneti klientidest ning kan
Kuulamise põhjal on juhtkonnal või
et teatud ajal oli juhtkond nõustunud
malik kujundada käitumisviis, mis
kõigi ideedega, mida töötajad pakkusid. natada said nii organisatsiooni identi
teet kui ka üleü ldine kultuur.
mõjub hästi nii organisatsiooni kul
Lisaks mänguasjadele hakati tootma
tuurile ja identiteedile kui ka organi
satsioonisisesele ja -välisele suhtlusele.
Kord panid kliendid Lego loovuse
ja kliendikesksuse proovile sellega,
et häkkisid ühe toote robootika
platvormile ning panid selle tegema
kavandatust erinevaid asju.
Probleemi lahendajad leidsid
legolikult loova lahenduse: otsustati,
et kodulehel avaldatakse häkkimise
luba ja klientidele antakse v abadus
teha mänguasjadega seda, mida
nad soovivad.
Isikliku vaatenurga asendamine
legoliku mõtlemisega kasvatas
märkimisväärselt tol hetkel kehvi
müügitulemusi. Mänguasjafirma sai
klientide toetuse ja väärilise tasu, sest
järgis loovuse rakendamise printsiipi,
mis on ju Lego mänguasjade alusmõte.
Lego näide kirjeldab, kuidas
lahustus töötajate identiteet, kui
tootevalikut hoogsalt laiendati ning
töötajad valisid käsutäitja rolli. Selline
aktiivsuse ja passiivsuse segu võib
probleeme tekitada igasuguses kesk
Mary Jo Hatchi raamatud avaldasid TÜ üliõpilastele sedavõrd muljet,
konnas, ka akadeemilises.
et emeriitprofessor paluti majanduskonverentsile esinema.

REKLAAM

kuidas teised identiteeti peegeldavad.
See on keerukas seoste jada.
Loomulik ja vaikimisi toimuv identi
teedimuutus võib olla organisatsioo
nile kasulik, kuid võib olla ka kahjulik.
Hatch illustreeris liiga kiire identiteedi
muutuse mõju Taani mänguasjafirma
Lego näitega.
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Mart Velsker

Luulejutud.
TEKSTE AASTATEST 1994–2020
ISBN 978-9949-03-861-9, 463 lk

Sõnaraamat ütleb, et luulejutt on „luiskelugu, loba“
või ka „muinasjutt“. Luulejutuks on mõnikord
nimetatud jutustavat luulet, aga nõnda on nimetatud ka luulelise kallakuga proosat. Selles raamatus
on tekste pigem neljandas tähenduses: luulejutt
on jutt luulest, tekst luule teemal. Keegi ei keela
samas pealkirjale kolme esimest tähendust juurde
mõelda. Köide sisaldab Mart Velskri artikleid ja
arvustusi, mis on valminud aastatel 1994–2020.

Arne Merilai

Tõstan titsi taade.
TÕLGENDAVAID KEHTESTUSI 2012–2022
ISBN 978-9949-03-871-8, 423 lk

Üks võrukeelne maletaja olevat mängides ikka
ütelnud: „Tõstan titsi taade.“ Seda humoorikat,
trohheilist alliteratsiooni võiks tõlkida nõnda:
panen prussi paika. Pealkiri rõhutab kirjandusteaduse loovat ja kehtestavat, transformatiivset
funktsiooni. Raamat koondab autori viimase
kümne aasta käsitlusi, kokku nelikümmend üks
kirjutist. Paar arutlust ilmub esmakordselt.

Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük
Lossi 3, Tartu (uus aadress),
737 5594, tyk@ut.ee, www.tyk.ee
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Pool aastat ja 300 terminit
Iga teadus-, õigus- või muu teksti kirjutaja või tõlkija peab aeg-ajalt looma termineid, et tähistada
mõnda uut mõistet. Ideaalmaailmas võiks iga mõiste kohta olla üks oskussõna, mis aitab kõigil asja
dest ühtmoodi aru saada. Pärismaailmas aga sõnad aeguvad, muutuvad, täpsustuvad või üldistu
vad, neid tekib juurde ja neil on sageli sünonüümid. Kuidas leida selles kirevuses just õige sõna, see
valmistab vahel peavalu kõigile, kes töötavad tekstidega.
HELIKA MÄEKIVI
TÜ eesti terminite komisjoni esimees

M

õistetavuse suurendamiseks ja
hägususe vähendamiseks tuleb
termineid pidevalt ühtlustada
ja ajakohastada. Seda tööd tehakse ka

terminitega, mis puudutavad Tartu Üli
kooli tegevust.
Terminitabel on ülikooli veebilehel
olnud ammust aega. Sealjuures ei ole
selles sisalduvad terminid kasutusel
üksnes meie ülikoolis – need on olnud
eeskujuks ja abiks tõlkijatele, sõnastiku
koostajatele, terminoloogidele,

ministeeriumide terminiloojatele, teis
tegi ülikoolide töötajatele. Et aga tabel
oli juba küllaltki vananenud, asusime
2021. aastal ülikooli eesti terminite
komisjoniga seda uuendama.
Eesti Keele Instituudi (EKI) termini
komisjonide toetamise konkursil
õnnestus selleks tööks ka toetust saada.

Mida võib leida uuest terminitabelist?
● Tabelis on 65 uut terminit,
sh 39 üldterminit. Näiteks olid
kummalisel kombel puudu sõnad
professor, üliõpilane, õppekava,
kohustuslik aine ja täiendusõpe.
Arvukamalt lisandus siiski uue
maid oskussõnu, näiteks haja- ja
lähiõpe, mikrokraad ja mikrokraadi
programm, tunnustamise kord
ja teenetemärk, teadmussiirde
doktorantuur ja -magistrantuur.
● Lisandunud on tabeliosa vanane
nud terminitega, sest aegunud
õigusaktidele viidates või vanu
dokumente tõlkides võib neid vaja
minna. Vananenud terminite tabe
lisse valisime 39 kirjet.
● Hulk oskussõnu on ajakohastatud:
teaduskonna asemel on nüüd
üldisem akadeemiline üksus ning
osakonna nõukogust on saanud
kolm kirjet: valdkonna nõukogu,
instituudi nõukogu ja kolledži
nõukogu. Vananenud terminite

hulgast tõstsime tagasi aja
kohaste hulka sõna kaugõpe, mis
on kaotanud endise tähenduse ja
omandanud uue: praegu tunneme
seda distantsõppe omakeelse
sünonüümina.
● Tabelist on kustutatud terminid,
millega tähistatut ülikoolis enam ei
ole (nt interdistsiplinaarne keskus),
mis on liiga kitsad (nt teadusarendustöö valdkonna jurist või
tuutorite koordinaator, mille
asemele tulid vastavalt jurist ja
tuutor), liiga üldised (nt aruandlus
ja juhtimine) või mujalt paremini
leitavad (nt struktuuriüksuste
nimetused ja tõlked, mis on olemas
ülikooli veebilehel).
● Lisatud on üldlevinud lühendid,
nt ÕIS, em-prof, n-teadur.
● Mõne termini vormistusviis on
muudetud: asendasime mitmuse
vormid ainsusega (statuudid
ja põhikirjad on nüüd statuut

ja põhikiri), lisasime sulgudes
täpsustusi (määrus (nõukogu ja
senati)), parandasime sõnavorme
(täiendõppest sai täiendusõpe) ja
tõstsime vales kohas olnud sõnad
õigesse kohta: näiteks nõukogu
istung, mis oli enne miskipärast
paigutatud üksuste alla, on nüüd
üldterminite tabeliosas.
● Arutasime läbi kõik ingliskeelsed
vasted ja tegime ettepanekuid
inglise terminite komisjonile. Näi
teks tekitas mõttevahetust sõnade
statute ja statutes eri tähendus
või terminite rektoraat ja rekto
raadi büroo üsna segadusse ajavad
tõlked Rector's Office ja Rector's
Strategy Office.

Ülikooli tegevust puudutavad terminid on
ülikooli veebilehel ut.ee/et/sisu/terminid.
Haridussõnastiku leiab aadressilt
www.eki.ee/dict/haridus.

Ühtlasi tegi EKI ettepaneku kaasata
haridussõnastiku koostajad, et aru
tada ühiselt kõrgharidustermineid ja
täiendada samal ajal ka sõnastikku.
Seega liitus meie koosolekutega EKI
haridusterminoloogia komisjoni liige
Helin Puksand.
Nüüdseks on tabelist valminud aja
kohastatud, täiendatud ja paremini lii
gendatud versioon, mis on kasutami
seks kõigile soovijatele nii ülikoolis kui
ka väljaspool seda.
Tuleb tunnistada, et esialgu tekitas
eesootava töö mahukus veidi kõhe
dustki. Esimesel koosolekul arutasime
kaua, kas oleks võimalik tööd kuidagi
automatiseerida või omavahel ära
jagada, kuid head lahendust ei leidnud.
Ei jäänud üle muud, kui kõik kirjed
üheskoos ükshaaval läbi vaadata.
Kohe alguses sai läbi räägitud ka ees
märk: otsustasime, et ülikooli sõnas
tikku jäävad ülikoolispetsiifilised
terminid, mida on tarvis eelkõige tõl
kimiseks (esialgu inglise keelde), ning
et haridussõnastikku soovitame kanda
ülikooliga seotud üldterminid, mida on
vaja haridusalal ühtlaselt kasutada, st
mis pakuvad avalikku huvi.
Kokku pidasime poole aasta jooksul
12 kahetunnist koosolekut, vaatasime
läbi ligi 300 terminit ning tegime
enam kui sada muutmis- ja täiendus
ettepanekut haridussõnastiku komis
jonile, aga hulganisti ka ülikooli
inglise terminite komisjonile. Selle
maratoni käigus kogesid asjaosalised
aeg-ajalt suurt indu ja rõõmu kiirest
edasiliikumisest, aga vahel ka tüdi
must ja soovi mõni sõna lihtsalt
vahele jätta. V-tähe juurde jõudes
tuli kaasa rutlejaid innustada:
peame vastu, oleme juba tähestiku
lõpus – unustades sealjuures, et näi
teks õ-täht oli veel ees, ja õppe-sõnu
on haridusasutuse terminite hulgas
teatavasti arvukalt.
Mõne sõna juures suuremat arutelu
ei tekkinud ning see jäi muutmata

kujul tabelisse ja haridussõnastikku.
Teisalt mõtisklesime lausa kahel koos
olekul, mida teha terminiga erakorra
line professor ning samasse pessa kuu
luvate sõnadega erakorraline õppejõud
ja erakorraline teadustöötaja. Lõpuks
tõstsime need vananenud terminite
sekka ning lisasime tabelisse praegu
kasutusel olevad külalisprofessori ja
külalistöötaja.
Rekordkoosolekul käisime läbi lausa
poolsada terminit, kuid enamasti nende
arv üle paarikümne ei ulatunud.
Komisjoni liige Aliis Liin vaatles iga
terminit ülikooli ja kõrghariduse õigus
kontekstis, Andres Soosaar toetus
taustteadmiste andmisel sageli oma
õppekogemusele välismaal, Taavi Pae
otsis tavaliselt terminile lihtsamat ja
selgemat kuju, Karin Saarepuul oli
alati peotäis näiteid mõne sõna kasu
tuse või väärkasutuse kohta, Riina
Reinsalu pidas silmas terminiloome
keelelist külge. Helin Puksand vaatles
kogu terminitööd haridussõnastiku
kontekstis ja inglise terminite komis
joni liige Merike Kala-Sikk, kelle olime
samuti kaasanud, tõi näiteid inglise
kõrghariduskeelest.
Iga liikme sekkumine võis vahel
uppi lüüa kogu senise arutelu. Mõni
kord tundus kõigile, et asi on selge,
ent kui komisjoni sekretär Külli Pärtel
palus protokollimiseks mõttekäiku
korrata, võis selguda, et arusaamad
siiski ei ühtinud, ja arutelu tuli uuesti
alustada. Lõpuks aga jõudsime kõiges
üksmeelele.
Tagantjärele võib rõõmustada, et
komisjoni töö oli lõpuni sisuline, põnev
ja hoogne ning liikmed olid hingega
asja juures. Tulemus on väärtuslik: nii
Tartu Ülikool kui ka teised Eesti kõrg
koolid ja terminihuvilised on saanud
ajakohastatud kõrgharidusterminite
loendi ning haridussõnastik üle saja
parandusettepaneku. Sügisel vaatab
küsimusi tekitanud vasted üle inglise
terminite komisjon.
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Kuidas täienes
haridussõnastik?
Haridustermineid kajastavas haridus
sõnastikus on peale terminite ka
piirdeselgitus, vahel ka sünonüümid
ja kõigi sõnade vasted neljas keeles.
Kõige rohkem võttis aega piirde
selgituste ülevaatamine ja vajaduse
korral ümbersõnastamine. Muudatus
ettepanekuid tehti 117 kirje kohta.
● Uusi kirjeid on 33. Muu hulgas
soovitasime kanda sõnastikku
terminid arst-resident , noorem
lektor, nooremteadur, teadlane,
järeldoktorantuur, ühisjuhenda
mine jt koos piirdeselgituste ja
võõrkeelsete vastetega.
● Kirje täiendamise kohta tegime
kuus ettepanekut. Näiteks selgus
arutelu käigus, et akadeemiline
sekretär ja teadussekretär ei ole
puhtad sünonüümid, mistõttu
sai tehtud ettepanek tõsta need
eraldi kirjetesse.
● Piirdeselgituste kohta esitasime
46 soovitust. Leidsime näiteks,
et akadeemilise töötaja piirde
selgitus õppejõud või teadur
tuleks asendada sõnadega õppe
jõud või teadustöötaja, sest tea
dur on kindla ametikoha nimetus.
● 21 ingliskeelse vaste kohta jaga
sime nõuandeid. Näiteks sõna
lõputöö ingliskeelsete vastete
final work ja final thesis kõrvale
soovitasime ka terminit final
paper, sõna õppejõu vastete lec
turer, university teacher, reader
kõrvale ja asemele veel teaching
staff (member).
● Tehtud sai veel 11 muud ette
panekut. Palusime muu hulgas
kaaluda statsionaarse õppe ja
internatuuri lugemist vananenuks
ning täiendada kirjet prodekaan
näidetega teadusprodekaan ja
õppeprodekaan.
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Ruth Kalda
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jookseb maratoni ja on teaduse eesliinil
Ruth Kalda on perearst, kahe lapse ema, peremeditsiini professor, teadlane, maratoni
jooksja, teadusnõukoja liige. Tänavu lisati ta edukate naisteadlaste portaali Academia Net.

VILLU PÄÄRT
vabakutseline ajakirjanik

R

uth Kalda vaatab välja Tartu Ülikooli Lossi
tänava õppehoone aknast. Munakivisillutis
ronib mäkke, Inglisilla poole. Päike paistab
raekoja poolt, ilus, hommikune.
Lossi tänava mäkketõus on sügisesel Tartu
linnamaratonil rängim – mõeldud selleks, et
niigi väsinud jooksjatest viimsedki jõuvarud välja
pigistada.
„Mida ma seda tõusu pidi joostes mõtlen? Mõt
len, et pärast tõusu tuleb langus. Ainult üks väike
ring ümber toomkiriku ja siis saab minna Valli
kraavi tänavat pidi alla. See on suur langus. Siis on
finiš. Sellel tõusul ei tohi ennast hingetuks joosta,
rohkem on kaotada kui võita.“
Munakivisillutis on jooksmiseks väga kurnav.
Seetõttu valib ta kõnnitee.

Jooksmine

Elu esimese maratoni jooksis Kalda 2004. aastal
Helsingis. Andmebaasi marathon100.com and
metel on ta praeguseks tulemuse kirja saanud
39 maratonil.
„Liikuv olen olnud kogu oma elu. Lapsena ela
sin Haanjas, Vastseliina kooli oli seitse-kaheksa
kilomeetrit. Koolilaste buss käis, aga kellaajad ei
pruukinud üldse sobida. Tuli ise hakkama saada.
Käisin, et kiiremini jõuda, jooksin, talvel suusa
tasin. Mäletan kogu aeg seda saalimist. Suve
vaheajal läksime poodi: seitse kilomeetrit sinna,
seitse tagasi.

Suusatrennis käisin, suvel tegime suusaimitatsiooni.
Ülikooli tulles kadus liikumise motivatsioon
ära, aga see tuli õnneks hiljem tagasi.
Ühel hetkel otsustasin, et hakkan maratoniks
treenima. Hakkasin osalema lühematel rahvajook
sudel – need on nagu kiirustrenn, sest võistlusel
jooksed natuke kiiremini kui omapäi külavahe
teedel. Mu abikaasa Mart Einasto oli selleks ajaks
juba mõned maratonid jooksnud.“
Ruth Kalda maratoni tippmark on joostud
Tallinnas. 3:25.
„Võti on selles, et ma olen järjepidev. Iga päev ei
jõua jooksma, ja on kohti, kus see pole võimalik,
aga kui on vähegi võimalik, siis mahutan jooksu
oma päeva – see annab nii palju juurde. Reisidel
on mul tossud alati kotis. On päevi, mil tunnen, et
jooksmine ei anna midagi, olen nii väsinud. Aga
mulle liikumine meeldib, sellistel päevadel lähen
jalutama. Mulle meeldib ka kepikõnd, ja koeraga
on vaja jalutada.
Tööpäeva lõppu teen pausi, käin jooksmas,
siis teen tööd edasi. Jooksen tunni, kümme kilo
meetrit nädala sees. Nädalavahetusel vahel ka
kolm tundi.“

Puhkus

„Täna on ebatüüpiline puhkusepäev. Pärast
intervjuud on mul kaks koosolekut, pärastlõunal
ravimiuuringute eetikakomitee, õhtul koguneb
teadusnõukoda pärast kuu aega kestnud pausi.“
Tüüpiline puhkusepäev?
„Elan maal, mul on suur aed, veedan aias üsna
palju aega. Lilled, marjapõõsad. Monardad, liiliad,

Ruth Kalda tahtis algul saada õpetajaks nagu
ema, siis külavelskri eeskujul arstiks. Nüüd saab ta
arstiteadlasena tudengite ees mõlemat rolli täita.
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floksid, hostad õitsevad praegu. Mustad sõstrad on
korjatud, muidu oleks nad maha varisenud. Tikreid
põõsas veel söömiseks on, mulle meeldib põõsast
noppida ja süüa, mitte panna külma ja sealt võtta.
Aias teen kõik ise. Meil on vana taluaed, vanad
põõsad ja puud. See ei ole stilistiline aed. Mul on
seal nõgeseid – jätangi neid teadlikult, see käib asja
juurde. Nõgest on hea kasutada, kas või väetiseks.
Muru ei ole meil kahemillimeetriseks pügatud,
isegi võitlen selle nimel, et murul võiks lasta kas
vada. Mulle meeldib, kui saavad õitseda valge ris
tik ja margareetad.
Talu on Unipiha külas. See küla nimi mulle
meeldib. Pärast ülikooli tulekut elasin pikalt Tartus,
30 aastat. Korteris, pärast Raadil majas. Aga mul
oli tunne, et tahaks maale tagasi. Haanjasse ma iga
päev ei käi ja kahte maja omada ei ole mõistlik.
Meil on Unipihas saja-aastase ajalooga maja –
savimaja, talvel soe ja suvel jahe, seinad umbes
meetripaksused. Hästi mõnus. Vana rehielamu,
vanasti olid ühel pool loomad, teisel pool inime
sed; nüüd loomi enam pole. Kass on ja koer Karu:
ema samojeed, isa karjakoer. Talle meeldib joosta.
Abikaasaga käime jooksmas ja matkamas, koer
peab olema selline, kes teeb meiega pikki ränna
kuid kaasa.
Kodust sõidan Maarjamõisa 20 minutit – nüüd
on see ringtee ehitus, muidu oli 15 minutit. Tsuhh!
Perearstikeskusse Lõunakeskuses sõitsin varem
Raadilt sama kaua.“
Teater, muusika, kino?
„Võiks rohkem. Mul oli nägemata „Serafima+
Bogdan“, neljapäeval lähen Rita Rayd kuulama.
Kino jaoks aega ei jätku, ainult väga valitud fil
mid. Melchiori lähen kindlasti vaatama.
Paar aastat tagasi oli kava käia rohkem erineva
tes teatrites, ka väiksemates. Kahjuks lõi koroona
selle plaani uppi.“

Koroona

Ruth Kalda on koroonapandeemia algusest saati
juhtinud seireuuringuid. Selle aasta alguses liitus ta
teadusnõukojaga.
„Nakatumislaine kogub tuure. Viies laine, või
neljas? Oh, jumal, mul ei tule meelde, mitmes laine
see juba on. Keeruline on öelda, kuhu see tipp
projitseerub. Kui me vaatame riike enda ümber,
siis neil on tipud saavutatud ja nakatumine on
langustrendis.
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Ma loodan, et sellist nakatumiste arvu, nagu
meil oli veebruaris-märtsis, ei tule. Suurema tõe
näosusega väidaks, et läheb kergemini, aga ennus
tamine ei ole üldse see, millega me tegeleme.
Küsimus pole selles, et vaktsiinid ei aita
enam praegu levivate tüvede vastu, et naka
tumist ära hoida. Ega nad väga hästi ei tööta
nud ka eelmiste tüvede puhul – küll paremini,
aga mitte täiel määral. Praegune omikron-5, aga
ka varasem omikron-2 oskavad immuunkaitse
eest põgeneda.

lisaks vaktsineerimisele on haiguse ka läbi põde
nud. Põdeda võib seda haigust ka nii, et ise ei teagi.
Ma isiklikult arvan, et ma ei ole koroonat põdenud,
aga ma ei tea seda. 10%-l elanikkonnast antikehi ei
ole. See võib tähendada, et neil neid ei tekigi, või ka
seda, et antikehad on mõõtmise hetkeks kadunud.“
Mis meid sügisel ootab? Koolid kinni?
„Kindlasti mitte.
Nakatumisrisk on olemas, paljud nakatuvad nii,
et lihtsalt ei tea, töökohal, teatris, lennukis. Täna
val ma maski ei kanna, aga tööl on mul mask ees.
Käisin suvel välismaal, lennujaamas tekkis tunne,
et peaks maski kandma, liiga palju rahvast. Isegi
kerge põdemine reisil on väga vastik.“

Maal ei peaks inimesel olema
raskem pääseda füsioterapeudi
või vaimse tervise õe juurde, aga ka
nende järele on kasvav vajadus.

Arstikutse

„Tahtsin saada algul õpetajaks. Ema oli algkooli
õpetaja, mind võeti kooli kaasa, kui ma veel koolis
käima ei pidanud. Õppisin tagapingis esimese ja
teise klassi asju.
Soov arstiks saada tuli siis, kui ma hakkasin
teadlikult mõtlema. Meil ei ole suguvõsas arste,
aga oli eeskuju – külavelsker. Ta oli nii tore. Kui
mul oli kõrvavalu, siis ta tuli koduvisiidile, ise val
ges riietuses, ja ma vaatasin, et küll on ilus.
Nüüd saan õpetaja rolli täita õppejõuna tuden
gite ees. Kaks ühes.“

Olulisem sõnum on see, et vaktsineerimine
hoiab jätkuvalt ära rasket haigestumist. See on
võtmesõnum. Neljanda vaktsiinidoosi peaks
tegema riskirühmadesse kuulujatele: üle 60-aas
tastele, noorematest neile, kellel on kroonilised
kaasuvad haigused.
Meie analüüsid näitavad, et mõnevõrra, aga
tõesti ainult mõnevõrra hoiab vaktsineerimine ära
ka nakatumist.
Nende vaktsiinidega karjaimmuunsust vist
ei tule. Päris palju on inimesi, kes on
korduvalt põdenud. Nad on vaktsi
neeritud, jäänud haigeks ja hiljem veel
uuesti nakatunud.“

Perearstisüsteem

Ruth Kalda kaitses 2001. aastal doktoritöö Eesti
perearstisüsteemist. Ta on juhtinud Eesti Perearstide Seltsi ja kuulub ka praegu selle juhatusse.

Eesootav aeg

Märtsis ütles Lõuna-Korea vakt
siiniühingu president Ma Sanghyuk, et neil, kes polnud selleks
ajaks koroonat põdenud, ei ole
tõenäoliselt sõpru. Enamik ini
mesi Eestis on kas vaktsineeri
tud või vähemalt korra koroo
nat põdenud.
„Antikehad on 90%-l inimes
test. Me ei suuda eristada neid, kes
Ruth Kalda on koos heade sõprade ja kolleegidega
mitu korda osa võtnud ka Ironmani triatlonist.

Fotod: erakogu
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„Kui ma hakkan perearstisüsteemile hinnangut
andma, siis seltsi juhatuse liikmena ja ülikoolis
selle eriala eesotsas olijana ma ei ole objektiivne.
Arvan, et oleme päris heas kohas, arvestades,
millised on tööülesanded ja kui palju me praegu
teeme. Oleme kiire arengu keskel.
Peremeditsiini algusaastail oli suur motivat
sioon tehagi teistmoodi kui varem, arstidest said
ettevõtjad. Perearstid, kes on nüüd pensionil, mee
nutavad siiamaani, kuidas neid survestati ette
võtjaks hakkama. Need ei ole alati positiivsed
mälestused, pigem kohanemine.
Nüüdsed noored ei taha enam sellist survesta
mist, et ainult nii saab ja vaid üks vorm on õige.
Kliinilist tööd ja ettevõtlust hästi ühendada ei
tundu neile enam ainuõige tee, mõlemat hästi teha
pole võimalik. Valikuvõimalusi peaks olema roh
kem ja selles suunas me töötame. Põhjamaades on
perearstikeskuse omanik omavalitsus, perearstid
on ametis. Me peame ka sinnapoole liikuma.
Perearstil on tööülesandeid juurde tulnud, ta
ei suuda seda kõike ära teha. On vaja rohkem töö
jõudu, eri spetsialiste napib. Väga palju perearste
on pensioniea piiril või juba pensionieas. Juurde ei
tule nii palju, kui võiks tulla. Puudu on pereõde
dest. Maal ei peaks inimesel olema raskem pääseda
füsioterapeudi või vaimse tervise õe juurde, aga ka
nende järele on kasvav vajadus.
Kui rääkisime 21 aastat tagasi, et abi peab olema
üle Eesti ühtlaselt kättesaadav, siis rääkisime pere
arstist ja pereõest. Enam see nii ei ole. Suurtes kes
kustes on lisavõimalusi. Toon alati näiteks Türi.
Millised fantastilised võimalused: taastusravi,
füsioteraapia, uuringud, radioloogia, hambaravi;
aeg-ajalt võtab kirurg vastu. Türil puuduvad vaid
haiglavoodid – iseküsimus, kas neid on vaja.“
Miks eriarstid perearstide üle kurdavad?
„Eriarstid kurdavad, et perearstid ei võta era
korralise meditsiini koormust leevendada. Meil
ei ole juba algusaegadest olnud kohustust osutada
väljaspool tööaega erakorralist abi. Meil on hästi
toimiv kiirabisüsteem, haiglate EMO-d. Nüüd on
raske seda sissetallatud rada teisale keerata.
Kui aga osutub vajalikuks, et perearstid annak
sid väljaspool tööaega hädalistele abi, siis peab selle
nii rahastuse kui ka kõikide mudelite tasemel läbi
mõtlema.“
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
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Siin on värsketele üli-
õpilastele väike spikker, mis paitab tudengieluga veidi hõlt
samalt kohaneda ja asjatu
segadust vähendada.

Ülikooli kasutajatunnustega
(nendesamadega, millega logid
sisse õppeinfosüsteemi (ÕIS)
ja Moodle’ isse), saad kasutada
mitut tark vara lahendust, mis on
abiks õppetöös:
s töötajatele ka üli
● Microsoft Office 365, mida lisak
parooliga tasuta
nus
õpilased ülikooli kasutajatun e ja
rakendusi nagu
lisi
tava
kasutada saavad, sisa ldab nii
akendusi Share
lisar
ka
Word, Excel ja PowerPoint kui
Paigaldamisabi
.
jpm
look
point, Onedrive, Teams, Out
leiad lehelt 365.ut.ee.
fti pilveteenus
● Eraldi väärib tähelepa nu Microso
GB mahus faile
50
i
OneDrive, kus on võimalik kun
turvaliselt hoiustada.
kasutada siis, kui regist
● Gra mmarly õigekirjaabi saad
konto ja seejärel
oma
reerid Office 365 rakenduses
du.
kau
logid sisse grammarly.com lehe
es on või
ned
sise
● Aadressi ut-ee.zoom.us kaudu
inimesega
300
i
kun
malik teha piiramatu ajaga ja
Zoomi kõnesid.
aaside kaudu pääsed
● Ülikooli raamatukogu and meb
usele.
jand
ligi rikkalikule teadusajakir

Tehnilised
abilised

Majanduslik
tugi
Sinu õigused
õppetöös

Võimalike konflik
tide vältimiseks on
oluline olla kur
sis oma õiguste
ja kohustustega. Selleks on sinu eest juba üksjagu
tööd ära tehtud.
● Kõige olulisem õppetööd reguleeriv dokument
on õppekorralduseeskiri (ÕKE), milles on sätes
tatud õppeainete kohta kehtivad üldised reeglid,
vaidlustamise kord ja tähtajad, aga ka näiteks
eksmatrikuleerimise kord.
● Kui oled langenud ülikoolis diskrimineerimise,
kiusamise või ahistamise ohvriks, on sul või
malus esitada mitteametlik kaebus (oma prog
rammijuhile, instituudi juhile või dekaanile)
või ametlik kaebus (akadeemilisele sekretärile).
Juhtumite lahendamise täpsemad võimalused
on reguleeritud võrdse kohtlemise juhendis.
● Akadeemilistes käitumisnormides aitavad
orienteeruda õppimise hea tava ja õpetamise
hea tava.
● Kui ei tea täpselt, kelle poole pöörduda või kust
mure lahendamist alustada, pöördu oma üli
õpilasesindaja poole. Nende nimed ja kontaktid
leiad lehelt tyye.ut.ee/esindajad. Tõsisema õppe
alase õigusnõuga saab aidata üliõpilasesinduse
õigusnõunik, kellele võid kirjutada aadressil
tyye@ut.ee.

Vaatamata sellele, et suur osa
õppekavadest on õppetasuta,
on ülikooliõpingud üsna kulu
kad. Riik likud toetused on
võimalust.
para ku nigelad, aga siisk i on olemas mitu
eda kuni
● Riik likku õppelaenu on võimalik taotl
3000 eurot õppeaastas. Täpsema teabe leiad
Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt.
eda täis
● Vajaduspõhist õppetoetust saab taotl
ilane,
koormusega õppiv Eesti kodanikust üliõp
liikme
pere
kelle perekonna kuusissetulek jääb ühe
kse
loeta
i
kohta alla 631 euro (kuni 24 eluaastan
pole
sa
sind oma vanemate pereliikmeks, kui
. Toe
just abielus, lapsevanem või lapse hooldaja)
s- ja
sügi
,
tust määratakse kaks korda õppeaastas
kevadsemestriks.
eda juhul, kui
● Vajaduspõhist eritoetust saad taotl
usele
oled saanud vajaduspõhise õppetoetuse taotl
onna
k

negatiivse vastuse põhjendusega, et pere
piiri,
kuusissetulek pereliikme kohta ületas ülem
ene
halv
aga su majanduslik olukord on järsult
aeg
nud. Sügissemestril on taotluse esitamise
11.‒30. septembrini.
) on võimalik
● Tulemusstipendiu mi (100 eurot kuus
kursus
taotleda igal semestril ÕIS-i kaudu (esma
määra
mi
lasel alates teisest semestrist). Stipendiu
e
min
mise aluseks on eelneva semestri kesk
puhul
hinne. Osa riiklikult oluliste õppekavade
i
(õpetajakoolitus, IT) on ette nähtud erald
erialastipendium.
ab Tartu Üli
● Suur t valikut erastipendiume hald
me,
kooli Sihtasutus, samuti vahendab stipendiu
es.
eriti õpirändega seonduvaid, Archimed
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● TÜ ruumides on söögikohad
Chemicumis, tehnoloogiainsti
tuudis, Delta keskuses, TÜ
raamatukogus ja Ülikooli koh
vikus. Lisaks käib töö soodsa
tudengisöökla võimaluse
tekitamiseks.
● Peaaegu kõigis õppehoonetes on olemas tuden
gite õpi- ja puhkea lad, kus on võimalik süüa
oma kaasa võetud sööki ning samal ajal suhelda
kaasüliõpilastega.
● Heaks abimeheks parimate päevapa kkumiste
leidmisel on lehekülg www.paevapraad.ee/tar tu.
● Tänu kogukondlikule algatusele on mitmel pool
Tartus toidujagamiskapid, kust saab võtta (ja
kuhu ka ise viia) söögikraami.
● Toiduabi jagab Tartus Toidupank. Kui soovid
sealt tuge, tuleb taotleda linna sotsiaaltöötaja
juures toimetulekutoetust.

Kõht täis,
meel hea

Pärast
õppetööd
●

●

Kõige olulisem on loomuli
kult pühenduda õppetööle,
kuid üliõpilasaastad on ka
aeg seiklusteks, tutvuste
loomiseks ja enese igakülg
seks arendamiseks.
Liitu endale huvi pakkuva tudengiorganisat
siooniga! Tartus on mitukümmend organi
satsiooni, kus ennast proovile panna. 7. sep
tembril toimub Raekoja platsil „Ole rohkem“
tudengimess, kus on võimalik paljude orga
nisatsioonidega tutvust teha. Rohkem teavet
leiad veebilehelt olerohkem.ee/tudengile.
Tee trenni! TÜ spordiklubi (sport.ut.ee/
tartu-ulikooli-spordiesindus) pakub TÜ
üliõpilastele soodustusi. Lisaks on võima
lik mitmel pool saada soodustust tudengi
staatust tõendava ISIC-kaardiga.
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Ökoloog Virve Sõber uurib

kimalaste käekäiku

„Putukahotellidest pole palju abi,“ ütleb ökoloog Virve Sõber. „Tolmeldajaile on meie uurimuse
põhjal kasuks hoopiski niitmata platsid ja laiad kraaviperved, kus kasvavad õitsvad taimed.“
TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

S

Pildil on põldkimalane, tavalisemaid liike Eestis. Kimalased ja
teised tolmeldavad putukad vajavad toiduks õitsvaid, eelistatult
kodumaiseid taimi aprillist oktoobrini. Varakevadel pakuvad neile
toidulauda õitsvad puud, aedades märtsikellukesed ja siniliiliad,
hiljem aga liblikõielised ja paljud muud õistaimed.
Foto: Villu Soon

üdasuvel ja veel a ugustikuuski
võib tähelepanelik vaatleja
märgata õielt õiele lendlemas
priskeid sametise karvaga m
 umme,
kes peadpidi õiekarikaisse nestet
otsima sukelduvad. Neid rahumeelseid
putukaid tuntakse k imalaste,
kumalaste, metsmesilaste ja maa
mesilastena. Kimalaseuurijatel on
suvel välitööde aeg, ütleb ökoloogia ja
maateaduste instituudi entomoloogia
teadur Virve Sõber.
Parasjagu kirjutab Sõber koostöös
Keskkonnaametiga Eesti tolmeldajate
kohta käivat tegevuskava – „et Eestis
oleks ühte kohta koondatud võimalikult lihtsasti loetav ja mitteliiga
pikk teave tolmeldajate ja selle kohta,
mida oleks vaja nende kaitseks teha,“
ütleb teadlane.
Virve Sõbra kõige varasem mälestus

kimalastest on vanaema sumisevast
lõvilõuapeenrast. „Tema kutsus neid
metsmesilasteks,“ meenutab ta. „Lap
senaemaga metsas k äies meeldis m
 ulle
jälgida, k uidas nad toimetavad –
mul on mälestus palu-härgheinast
ja k imalasest sellel ronimas. H
 iljem,
magistrantuuri ajal hakkasin
uurima tolmeldamist eelkõige
taimeökoloogilisest vaatevinklist, ja
edasi oli loogiline j ätkata taimede

n-ö interaktsioonipartneri uurimisega.“
Kuidas aga kimalaseuurija töö käib?
„Nagu teaduses ikka, on esmalt vaja
esitada küsimus, millele vastust otsida,“
ütleb Sõber. „Näiteks seirame k imalasi
koostöös Keskkonnaagentuuriga, et
teada saada, kuidas neile e rinevat
tüüpi elupaigad sobivad. Maastikul
juhuslikult valitud ruudukestes valime
eri elupaikades välja loendustransektid
ehk -rajad,“ seletab Sõber.
„Töö näeb välja nii, et päikese
paistelise i lmaga tuleb jalutada kahe
meetri laiuses t ransektis 500 meetrit ja
panna k irja kõik sellel rajal kasvavatel
taimedel nähtud kimalased. Kui vaja,
püüan kimalase putukavõrku ja uurin
teda lähemalt, mõnikord tuleb putukad
ka tappa ja kaasa võtta, et neid mikros
koobi all täpsemalt määrata.“
Eestis on 28 kimalaseliiki, keda saab
eristada kõiksuguste väliste tunnuste,
näiteks värvuse või suiste pikkuse järgi.
„Punase tagumikuga, aga muidu musta
karva eluka tagajalgadel olevad karvad
võivad olla punased,“ seletab Sõber.
„Siis on tegemist t umekimalasega.
Põldk imalase eesmine ja tagumine osa
on aga kollakaspruun.“

Pärandmaastikud on kadumas

Supilinnas e ntomoloogia teaduri kodu
aias on nagu kord ja kohus a iaäärtesse
jäetud kasvama kõikvõimalikke õitsvaid
taimi, mida osa inimesi küll halvustavalt

umbrohuks nimetaks. Ka muru pole
joonlauaga mõõdetult s iledaks pöe
tud. Pihlaka all kasvavale iminõgesele
laskub väike kimalane. Sõber silmit
seb seda. „Tööline,“ ütleb ta, „aga liigi
määramiseks peaksin ta k inni püüdma.“
Nii ema- kui ka töökimalastel on
astel ja nad võivad häirijat rünnata,
kuigi seda juhtub väga harva. Isastel
k imalastel aga astel puudub.
Kimalaste uurimisega on Virve
Sõber tegelenud kümmekond aastat
ning ta nendib, et muutused kimalaste
arvukuses on märgatavad.
„Trend on selline, et intensiivselt
majandatavat põllumaad haritakse üles
rohkem, vähem on poollooduslikku
või loodusmaastikku. See tähendab, et
k imalasi ja muid putukaid, aga ka taimi
ja põllulinde jääb vähemaks. Meil ei
ole küll üle-eestilisi pikaajalisi vaatlusi,
mille põhjal järeldusi teha, aga olemas
olevad andmed viitavad, et intensiivses
põllumajandusmaastikus on kimalasi
vähemaks jäänud,“ nendib Sõber.
„Pärandmaastikel, sealhulgas
vanamoodsatel väikestel heinamaadel
pesitsevad kimalased on hakanud
haruldasemaks jääma, sest seda t üüpi
maastikku on palju vähem a lles,“
selgitab ta. „Eriti ohustatud on ristiku
kimalane, kes on selline kollane,
karvane ja tohutult armas loomakene,
nagu kaisukaru. Näiteks eelmisel aastal
nägime suvistel välitöödel ainult nelja
isendit.“
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Kraaviperved olgu laiad

Maastiku m
 itmekesisus on tähtis,
rõhutab Sõber. „Sealhulgas peavad
tee-, põllu- ning metsaservad olema
piisavalt laiad ning sellised, kus kogu
kasvuperioodi vältel kasvaks õitsvaid
taimi,“ selgitab ökoloog. „Need on
tolmeldajatele olulised elupaigad, sest
traditsioonilisi heinamaid on väga
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Antibiootikumiresistentsus võib olla selle

sajandi suurim tervishoiukriis
Tartu Ülikooli teadlased uurisid antibiootikumide kasutamist ning resistentsust inimmeditsiinis ja
veterinaarias ning antibiootikumijääkide levikut keskkonnas. Päev, mil meditsiin enam antibiooti
kumidelt piisavalt abi ei leia, ei pruugi olla mägede taga.
VILLU PÄÄRT
vabakutseline ajakirjanik

S

el suvel sai läbi kolm aastat väl
danud suurprojekt „Antibiooti
kumiresistentsuse levikuteed ja
resistentsuse ohjamise võimalused“,
mida juhtis TÜ antimikroobsete ainete
tehnoloogia professor Tanel Tenson.
Ta nendib, et kuigi Eestis on bakterite
antibiootikumiresistentsus väiksem kui

Nii näeb välja kimalaseuurija suvine tööpäev. Pildil ökoloog Virve Sõber.
vähe alles jäänud. Me oleme oma töös
näidanud, et paljud kimalaseliigid
eelistavad elupaigana just metsaseid
põlluservi – sealt võib leida rohkem
liike ja arvukamalt isendeid.“
Kimalastele sobilik põlluserv või
kraaviperv peaks olema vähemalt
kolm, aga veel parem kuus meetrit lai,
et pakkuda elupaika ning puhverdada
agrokemikaalide toimet. „See annab
neile võimaluse pesitseda,“ ütleb Sõber.
„Kahjuks põllumajanduses enamasti
nende vajadustega ei arvestata ning see
on ülemaailmne probleem.“
Tolmeldajad on teadupärast osa ökosüsteemist, mis hoiab maailma käigus
sellisena, nagu me seda tunneme. „Vahel
loen huvi pärast kokku, mitu tolmelda
jate abil saadud t oiduainet mul iga
päevaselt laual on,“ tunnistab Sõber.
„Paljud mikroelemendid ja vitamiinid
saame just puuviljade ja marjadega. Ka
metsamarjad, näiteks mustikad, pohlad,
metsmaasikad vajavad tolmeldajaid.“
Kui tahta luua tolmeldajasõbralikku
aeda, tasub uurida, millistel taimedel
nad käivad, samuti jätta aeda sobilikke
pesitsemis- ja talvitumispaiku. 

„Selle mõju, kui paneme parkidesse
mõned putukahotellid, on v äike, sest
need sobivad vaid vähestele tolmeldaja
liikidele,“ märgib Sõber. „Aitaks see,
kui säilitaksime suuremad alad nii-
öelda hoolitsemata loodust. See on
oluline ka linnades. Kui vaadata
L ääne-Euroopa linnade, näiteks
A msterdami poole, siis osa p
 arkide
a luseid ei niideta enam üldse või
niidetakse ainult kord aastas.“
Tartu linnas on elurikkust püütud
küll taastada, ent inimtegevuse kahju
lik mõju on arvatavasti tugevam.
„Juba praegu on näha ja kuulda, et
linde on Emajõe ääres vähemaks jää
nud, sest jõeäärseid looduslikke haljas
alasid on vähem või raiutakse need
liiga lagedaks. Ei ole hea igale poole
traktori ja buldooseriga minna,“ nen
dib teadlane.
Tuleval aastal alustavad Tartu
Ülikooli entomoloogid uuringuid,
kuidas mõjutavad linnatolmeldajaid
mitmesugused majandus- ja taastamis
võtted. Virve Sõber ütleb, et selles töös
on k aasa lööma oodatud ka teemast
huvitatud üliõpilased.

Foto: Pixabay

Tolmeldajate arvukuse ja l iigirikkuse
kahanemise kohta on andmeid paljudest
maailma paikadest. Teatakse, et
põhiline kurja juur on looduslike elu
paikade kadu, pestitsiidide kasutamine
põllumajanduses, kliimamuutus ning
sellega kaasnev veepuudus, s amuti
haiguste levik. Oma mõju võib olla
inimtegevusel, mis esmapilgul ei tundu
asjasse p
 uutuvat, näiteks tehisvalguse
pealetungil.
Kuidas ökoloogid üldse praegusele
maailma seisundile vaatavad?
„Üks asi, mis on väga tähtis ja millele
ka Eesti kontekstis vähe mõeldakse, on
looduslike elupaikade – nii suurte kui
ka väikeste – kadu,“ nendib ökoloog.
„Kui asfalteerime platsi või v õtame
puid-põõsaid maha, võib selle mõju
kohalikule ökosüsteemile olla üpris
suur. Nii kaob ära terve müriaad elus
olendeid: linde, putukaid jne.“
Lõpuks võib tekkida doomino
efekt. „Me võime näiteks puult ära
võtta terve hulga oksakesi, ilma et puu
sureks. Samamoodi on ka ökosüsteem
modulaarne – me võime eemaldada
mooduleid, ilma et süsteem kannataks.
Aga ühel hetkel võib puu kuivada
ja samamoodi ka ökosüsteem jõuda
kokkuvarisemise piirile. Väga raske
on ennustada, kus see piir on, kus
süsteem variseb kokku ega toeta enam
elu, sealhulgas inimeste eksistentsi.
Ka igapäevaelus oleks vaja lähtuda
ettevaatusprintsiibist, mis on E
 uroopa
Liidu keskkonnahoiu a luspõhimõte.
Aga seda rakendatakse liiga vähe,“
ütleb Sõber mõtlikult.

TEADUS
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Euroopa Liidu keskmiselt, tekitab see
siiski mitmeid muresid.

Inimmeditsiinis jälgivad arstid väga
täpselt, et antibiootikumidega ei
liialdataks.
Jah, enamasti on see nii, aga on ka
puudujääke. Samuti, kui sa kasutad
loomakasvatuses antibiootikume,
siis jõuab nende kahjulik mõju aasta
kümnete pärast inimeseni. See on
pikk protsess.

Miks veistele ja kanadele antibiooti
kume sisse söödetakse?
Esiteks raviks nagu inimestelegi. Paraku
kahtlustame, et vahel ka haiguste enne
tuseks, kuigi see on ametlikult keelatud.
Kanad on kitsastes puurides ja igaüks
saab natuke antibiootikume noka
vahele?
See on kiusatus. Mida suuremad karjad,
mida rohkem loomi koos, seda kiiremini
nakkushaigused levivad. Seakasvatuses,
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veisekasvatuses – antibiootikume kasu
tatakse igal pool. Küsimus on, kuidas
haigused laudas vähem leviks. Riski
faktoreid on palju. Euroopa Liidus on
antibiootikumid loomakasvatuses luba
tud vaid ravimiseks.

Ennetusena ei tohigi antibiootikume
kanale nokast sisse tilgutada?
Ei. Huvitav on siin veel märkida, et kui
sa annad antibiootikume alla terapeu
tilise kontsentratsiooni, siis loomad
võtavad kasvus kiiremini juurde. Keegi
ei oska seda väga täpselt selgitada, aga
see antibiootikumide omadus avastati
üsna pea pärast seda, kui need kasu
tusele võeti – loomad hakkavad kiire
mini kasvama.
Ka inimeste ülekaalulisuse epideema
põhjusi võiks siit otsida?
Mingil määral kindlasti. Maailmas on
tehtud mitu suuremat uuringut, mis
seostavad laste ülekaalulisust antibiooti
kumide tarvitamisega.
Kui Euroopas on antibiootikumid
loomadel lubatud vaid raviks, siis kas
USA-s võib neid kasutada ka kiire
maks nuumamiseks?
Kahjuks küll. Eri riikides on regu
latsioonid ja praktika väga erinevad.
Donald Trumpi valitsemisperiood andis
väga tõsise tagasilöögi. Tema ütles,
et mis antibiootikumiresistentsus –
lõpetage farmerite kiusamine!
Miks me räägime antibiootikumi
resistentsuse tõttu tekkivast kriisist?
Probleem on selles, et meie haigused
ei ole enam ravitavad. Meil ei tule uusi
antibiootikume piisavalt peale. Enamik
antibiootikume on pärit 1940–1960-nda
test, hiljem on väga vähe tulnud.
Miks?
Põhjuseid on päris mitu. Esimene
põhjus, miks antibiootikumide väl
jatöötamine lõpetati, oli see, et tekkis
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ettekujutus, nagu oleks meil kõik
olemas. Muude ravimite, näiteks vähi
ravimite puhul ei ole seda probleemi, et
tekib resistentsus, mis levib ühelt inime
selt teisele. Antibiootikumidega juhtus
nii, et tekkis resistentsus ja see hakkas
kiiresti levima.
Kas antibiootikumiresistentsust võib
selgitada nii, et tekivad pisilased, kes
antibiootikumravi peale enam oimugi
ei liiguta, ja haigus läheb aina edasi?
Nii see on. Need pisilased kasvavad
ikka edasi. Probleem on selles, et far
maatsiatööstusel ei ole kasulik välja
töötada midagi, mis ravib, vaid pigem
ravimeid, mis leevendavad kroonilisi
haigusi. Põhiline tulu tuleb krooniliste
haiguste leevendamisest.

Vererõhuravimid ...
... psühhiaatrilised ravimid. Neid inime
sed muudkui võtavad. Antibiootikumide
eest ei ole haigekassad olnud nõus väga
suuri summasid välja käima; oli põhi
mõte, et võta midagi odavamat. Ravimi
firmadel pole kasulik antibiootikume
välja töötada. Ärimudelid peaks olema
teistsugused.
Teine asi: meil on olemas kaks-kolm
uut antibiootikumi. Aga mida teevad
arstid? Nad panevad need ravimid
reservi eriti keeruliste juhtude puhuks.
See on kindlasti väga vastutustundlik
tegevus. Aga äriliselt – müük väheneb.
Arstid püüavad olemasolevatega hak
kama saada ning need uued on siis
varus nagu HIMARS-id, mis lähevad
käiku, kui midagi muud teha ei ole.
Täpselt. Juba viimased viis kuni
kümme aastat käib maailmas arutelu,
et meditsiinisüsteemid võiks uute anti
biootikumide puhul osta kasutamis
õigust, aga mitte otseselt ravimeid.
Ostad õiguse seda antibiootikumi kasu
tada, kui vajadus peaks tekkima. See
võtaks maha surve, et uusi antibiooti
kume on tootjal vaja müüa. Selle asemel

saaksime neid võimali
kult kaua reservis hoida.

Mis tulemuseni arutelu on jõudnud?
Arutame seda siiamaani. Ma arvan, et
see poleks antibiootikumide jaoks üldse
paha mudel. Firma ei pea tegelema müü
giga ja reklaamiga, aga me saame seda
antibiootikumi vajadusel kasutada.
Uute ravimite väljatöötamisse pan
nakse hiigelsummasid.
Praegu räägitakse, et ühe ravimi jaoks
võib kuluda miljard eurot, kaks või ka
rohkem. Oleneb, millise metoodika alu
sel kulud kokku liita.
Mida teie uurimisrühm Eesti olukor
rast selles värskes uuringus teada sai?
Meie konsortsiumis olid ühelt poolt
inimmeditsiini asjatundjad: meditsiini
teaduste valdkonna mikrobioloogid ja
nende koostööpartnerid Tartu Ülikooli
Kliinikumist ja teistest haiglatest. Teine
osa on veterinaarmeditsiin, Eesti Maa
ülikool ning Veterinaar- ja Toidulabora
toorium. Vaatasime ka keskkonda –
ülikooli katsekoda uuris, kuidas anti
biootikumijäägid keskkonnas levivad.
Tahtsime saada pilti, kuidas antibiooti
kume kasutatakse inim- ja veterinaar
meditsiinis ning kuidas nende jäägid
levivad keskkonnas. Oluline uurimis
küsimus oli ka antibiootikumiresistent
suse levik.
Mis oli kõige üllatavam?
Eestis kasutatakse antibiootikume
Euroopa Liidu keskmisega võrreldes
vähem ja antibiootikumiresistentsus
on väiksem. Paraku näeme, et kerge
käeliselt võetakse kasutusele uuemaid,
laiatoimelisemaid antibiootikume, ka
juhtudel, kui vanemad ravimid veel
töötaksid.
Lihtsamates lahingutes lähevad käiku
raskemad relvad.
See oli murekoht, mida me nägime.

Miks see on mure
koht?
Resistentsust tuleb
vaos hoida. Resistent
suse lahingusse ei tohi
minna kõige võimsama
relvastusega – ei ole mõtet
minna viimase rea antibiootiku
miga patsiendi juurde ja tekitada resis
tentsus. Kuni lihtsamad ja vanemad
ravimid veel töötavad, kasuta neid.
Antibiootikumravi on kahe otsaga
asi, arst peab mõtlema, kuidas patsienti
kõige paremini ravida. Aga samas tuleb
ka resistentsust all hoida. Ei tohi redelit
mööda minna kõige uuemate ravimite
peale, neid tuleb hoida reservis.
Haiglate vahel on Eestis antibiooti
kumikasutuses väga suur varieeruvus.
Põhjuseid praegu ei oskagi täpselt välja
tuua. See vajab edasisi uuringuid. Õiget
antibiootikumi tuleb kasutada õigel ajal
õiges koguses. Ravijuhiste järgimise
tagamine vajab pidevat teavitustööd.
Infektsioonikontrolli teenistus peaks
olema igas haiglas, väiksemais seda
tihti ei ole.
Mis toimub antibiootikumidega
veterinaarmeditsiinis?
Euroopa Liidus oleme veterinaarias anti
biootikumide kasutamise poolest alla
keskmise. Aga meil on olnud üks suur
murelaps, see oli ka enne teada. Veteri
naarias kasutatakse rohkesti antibiooti
kume, mida me seal üldse ei tahaks
näha. Meil on kolmanda ja neljanda
põlvkonna tsefalosporiinid – nende
kasutuses oleme Euroopas esikohal.
Miks?
Nad lagunevad organismis väga kii
resti ja kui sul on piimalehm, siis sa ei
pea antibiootikumikuuri läbinud lehma
piima ära viskama. Teiste antibiooti
kumide puhul tuleb piim
nädalaid ära visata.
Eesti lehma
kasvatajad on

ära tabanud, et kui kasutame tsefalospo
riine, siis hoiame raha kokku.
Inimmeditsiinis on tsefalosporiinid
ühed kõige uuemad ja neid ei tahaks
loomakasvatuses üldse näha.

Antibiootikum jõuab meie lauale
piimapakis?
Seda mitte, pigem selekteerime looma
kasvatuses välja resistentsed bakterid ja
nad jõuavad mingi aja pärast inimeseni.
See võib olla probleem kümne või kahe
kümne aasta pärast.
Mis on selle tagajärjed?
Teatud haigusi ei saa enam ravida, anti
biootikumiresistentsus kasvab.
Tihti mõeldakse, et inimesed saavad
loomakasvatusest otse antibiootikumi
jääke – seda tüüpiliselt ei ole. Pigem on
nii, et mingil hetkel jõuavad haigusteki
tajad loomalautadest inimeseni.
Metitsilliinile resistentne Staphylo
coccus aureus levis Hollandis sigadelt
edasi seafarmerile. Farmeri naine oli
meditsiiniõde ja haiglas oli puhang. Ma
ei tea, kui palju seal inimesi ära suri,
aga oli näha, et nakkus veeti laudast
haiglasse. See ülekanne ei ole sage, aga
see toimub.
Praegu loomakasvatuses tehtud vead
toovad sajandi keskel inimmeditsiinis
tohutuid probleeme.
Mina näitlikustaksin olukorda vene
ruletiga. Mingil hetkel satume laetud
padruni peale. Me ei oska öelda, kas see
juhtub kümne või kuuekümne aasta
pärast. Briti majandusteadlane Jim
O’Neill uuris ka antibiootikumiresis
tentsuse levikut ja leiab, et aastal 2050
on antibiootikumiresistentsus maailma
suurim tervishoiuprobleem.
Mis seis on antibiootikumijääkidega
keskkonnas?
Mitmed antibiootikumid satuvad
keskkonda ja säilivad seal pikka aega.
Lisaks antibiootikumidele on veel hulk
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ravimeid, mis inimese kaudu satuvad
keskkonda ja kuhjuvad. Näiteks diklofe
nak on meil keskkonnas nii laiali – leiad
igalt poolt, ükskõik, kust proovi võtta.

Mida see keskkonnas halba teeb?
Me ei tea, aga ravimid mõjuvad teistele
organismidele. Hea näide on taime
kaitsevahendid: neid on katsetatud,
leitud, et nad on ohutud. Kõrvalmõjuna
on aga selgunud, et mesilased surevad
ära, sest nad ei leia enam oma kodu üles.
Eluterve mesilane lendab tarust välja,
aga koju minna enam ei oska. Mõjud
võivad olla palju spetsiifilisemad, kui
meie ökotoksikoloogilised testid suu
davad kindlaks teha. Mikroreostajad
mõjutavad meie ümbrust pikaajaliselt ja
me ei tea kõiki mõjusid.
Ja samuti mõjuvad ravimijäägid ka
väikses kontsentratsioonis otseselt ini
mese tervisele.
Mida siis ette võtta?
Esimese asjana tuleb olemasolevaid anti
biootikume võimalikult mõistlikult
kasutada. Siin on olulisel kohal diagnos
tika areng ja uute meetodite kasutusele
võtmine. Vale antibiootikumi kasuta
mine nakkust ei ravi, põhjustab ainult
resistentsuse levikut. Samuti vajame
juurde uusi antibiootikume.
Kas tulevikus võib tulla mingi uuen
dus, mis asendaks antibiootikumid?
Eks ikka, aga ei oska öelda, kui kiiresti.
Paljude haiguste puhul on alternatiiv
vaktsineerimine. Lisaks vaktsineerimi
sele võib kasutada immuunsüsteemi väl
ja puhastatud komponente, näiteks anti
kehasid. See on suhteliselt kallis variant,
aga raskemate nakkuste puhul võiks olla
kasutatav. Tõusev trend on faagiteraapia:
viirused, mis nakatavad baktereid. Neid
võib kasutada bakterite vastu võitlemi
seks. Paraku on bakteriofaagid enamasti
väga spetsiifilise peremeesbakterite rin
giga ja sisuliselt tuleb igale patsiendile
personaalne ravim välja töötada.
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FREYDIS EHRLICH kaitses arheoloogia

Kaitsmisele tulevaid väitekirju saavad huvilised lehitseda ülikooli raamatukogu lugemissaalis.

Värsked doktorid kirjutasid

valimistest ja genoomidest
Juunis ja juulis kaitsti Tartu Ülikoolis kokku 13 doktoritööd. Noorte teadlaste uuritud teemad
ulatusid embrüo ja emaka vahelisest suhtlusest kuni õhuniiskuse mõju ja valimiste privaatsuseni.
Juba kaitstud töödega saab lähemalt tutvuda ülikooli depositooriumis DSpace.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KYLE JONATHAN DAVIDSON kaitses

semiootika ja kultuuriteooria erialal
doktoritööd „Semiotic Modelling of
Identity and Communication in Virtual
Reality, Augmented Reality, and Mixed
Reality“ („Identiteedi ja kommunikat
siooni semiootiline modelleerimine
virtuaalreaalsuse, lisareaalsuse ja segu
reaalsuse puhul“).
Doktoritöös uuriti virtuaal-, lisa- ja
segureaalsuse mudeleid, väites, et virtuaal- ja
lisareaalsuse puhul puudub hüpervirtuaalsuse
loomiseks vajalik interaktsioon füüsi(ka)lise
ruumiga, kuid segureaalsus võib katta füüsilise
reaalsuse digitaalse teabekihiga, kuni muutub

füüsi(ka)lisest ruumist tähenduslikumaks
ja olulisemaks. Need ruumid
võivad dubleerida füüsilist või
võimendada virtuaalset. Töö
ühe järeldusena rõhutab autor, et
põhjalikuma digitaalse kirjaoskuse
õpetamine võimaldaks indiviidil
kontekstualiseerida ennast füüsilises
ruumis, vältides füüsilise märgi kui oma
identiteediskeemi tähendusliku osa kadumist.
Virtuaalne ruum peaks tähenduslikkust lisama, aga
mitte asendama tavamaailma märke.
Juhendajad prof Kalevi Kull ja lektor Anti Randviir,
oponendid prof Kay O’Halloran (Liverpooli Ülikool) ja
prof Merja Lina M. Bauters (Tallinna Ülikool).

erialal doktoritööd „Birds in Estonian
zooarchaeological material: diversity,
importance and the earliest appearance
of domesticated species“ („Linnud Eesti
zooarheoloogilises materjalis: mitme
kesisus, tähtsus ja varaseimad tõendid
kodustatud liikidest“).
Doktoritöös uuriti, milliseid linde leidub
Eesti zooarheoloogilises materjalis ja milline oli
nende lindude olulisus inimeste jaoks. Viljandi
linna ja Klaipėda ordulinnuse alalt leitud
10.–18. sajandist pärinevaid linnuluid uurides
selgus, et seal elanud inimeste toidulauale
jõudis eri linnuliike: peale kodukanade, hanede
ja partide tarvitasid rikkamad inimesed
söögiks ka sookurgi, luiki ja metsiseid. Linde
pandi hauapanusena kalmetesse ja kasutati
jahipidamiseks, nende luudest valmistati ehteid
ja korraldati ka kukevõitlusi. Varaseim leitud
kodukanaluu on enam kui 2000 aastat vana,
koduhanesid hakati Eesti alal kasvatama ilmselt
juba rauaajal, ent kalkuneid alles hiljem: kuigi
kirjalike allikate põhjal jõudsid kalkunid siia
16. sajandil, on nende arheoloogilised leiud isegi
hilisemad.
Juhendajad kaasprof Eve Rannamäe ja prof
Valter Lang, oponent Erika Gál (Eötvös Lorándi
Teaduskeskus, Ungari).

BABURAM SAIKIA kaitses folklo

ristika erialal doktoritööd
„Contradictions in(side) the tra
dition: lived religion, ritual and
change with reference to Majuli
sattras“ („Vastuolud traditsioo
nis: elatud usund, rituaalid ja
muutused Majuli satrates“).
Doktoritöös käsitletakse
hinduismi suulist pärimust ja rituaale, mis
seostuvad satratega. Mungakloostrid satrad
on religioossed keskused, aga ka lastekodud ja
haridusasutused. Need sümboliseerivad assami
etnilist ja kultuurilist identiteeti ning kannavad
edasi olulisi traditsioone, näiteks klassikaline
sattriya tants. Satrate autoriteet, mis põhineb
usul muutumatusse traditsiooni, satub üha enam
vastuollu tegeliku eluga. Satraülemad järgivad
oma õpetusega vastuolulisi poliitilisi vaateid
ning noortel mungaõpilastel on üha raskem
täita rituaalse puhtuse nõudeid, sest kättesaadav
tehnoloogia ja kõikjale ulatuv sotsiaalmeedia
hoiavad neid välismaailma ilmaliku eluga tihedalt
seotuna. Doktoritöö autor on elanud pikka
aega ühes Majuli satras ja tema uurimus aitab
heita valgust satrakultuurile pärimuse kandja
vaatepunktist.
Juhendaja prof Ülo Valk, oponent prof Lidia
Guzy (Corki Ülikool).

Sotsiaalteaduste valdkond
KARMEN KALK kaitses haridusteaduse eri

alal doktoritööd „Using blogs to promote
and predict reflection during teaching
practice and induction year“ („Reflek
siooni soodustamine ja prognoosi
mine blogis praktika ja kutseaasta
jooksul“).
Eesti õpetajakoolituses pööratakse
tähelepanu refleksioonioskusele, mis
on seotud õpetaja ametialase arenguga.
Eri karakteristikute mõju õppija refleksioonile
blogikeskkonnas on seni vähe uuritud.
Doktoritöö tulemused näitasid, et veebipäeviku
kasutamine õpetajakoolituse praktika ja
kutseaasta ajal võib refleksiooni õpetajakoolituses
edukalt toetada. Õppijate refleksiooni võivad
soodustada nende tugevad sotsiaalsed

suhted, väiksem blogis kirjutajate arv ja
lisaülesanded. Kõige mõjusam võib
olla osalejate blogimise aktiivsus,
sest aktiivne suhtlus võib pakkuda
emotsionaalset tuge ja suunata
õppijat sügavamalt reflekteerima.
Samas võib sotsiaalne suhtlemine
blogis ka hoopis õppija refleksiooni
pärssida. Doktoritöös hinnati esimest
korda kasutatud refleksiooniküsimustike
sobivust Eesti oludes ning esitati praktilised
ja metoodilised soovitused, millega võiks
õpetajakoolituses refleksiooni hindamisel ja
toetamisel arvestada.
Juhendajad kaasprof Piret Luik ja kaasprof
Merle Taimalu, oponent prof Teemu Valtonen
(Ida-Soome Ülikool).
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Meditsiiniteaduste valdkond
KASUN MADHURANGA GODAKUMARA GO
DAGEDARA kaitses arstiteaduse erialal dok

toritööd „Extracellular vesicle mediated
embryo-maternal communication – a tool
for evaluating functional competency of
pre-implantation embryos“ („Rakuväliste
vesiikulite vahendatud embrüo-emaka
suhtlus – vahend hindamaks implantat
sioonieelse embrüo talituslikku pädevust“).
Viljatutel paaridel võib aidata rasestuda kunstlik
viljastamine, kuid näiteks in vitro viljastamise
edukus on alla 40%. Enamasti on ebaõnnestumise
põhjus see, et embrüo ei kinnitu emaka limas
kestale, endomeetriumile. Doktoritöös uuriti
inimese ja veise embrüonaalse RNA, peamiselt
mittekodeeriva RNA ülekandumist endomeetriumi
rakkudelt eralduvatest rakuvälistest vesiikulitest.
Rakkudevaheline suhtlus muutis rakkude vastu
võtlikkust embrüo implantatsiooniks ning see
tõendas, et embrüo rakuvälised vesiikulid
võivad märkimisväärselt muuta nii inimese kui ka
veise endomeetriumi rakkude talitlust. Et toimu
nud muutused olid seotud embrüo kvaliteediga,
saab tulemust kasutada embrüo kvaliteedi
hindamisel, mis parandaks viljatusravi edukust ja
vähendaks patsientide kannatusi.
Juhendajad prof Alireza Fazeli, prof Andres
Salumets ja prof Ülle Jaakma (Eesti Maaülikool),
oponent dr. rer. nat. Bernd Giebel (Esseni Ülikooli
Kliinikum).

HINDREK TEDER kaitses arstiteaduse erialal

doktoritööd „Developing computational
methods and workflows for targeted
and whole-genome sequencing based
non-invasive prenatal testing“ („Suunatud
ja ülegenoomsel sekventeerimisel põhine
vate mitteinvasiivsete sünnieelsete testide
arvutusmeetodite ja töövoogude väljatööta
mine“).
Loote sõeluuring võimaldab avastada loote
arenguhäireid ja sagedasemaid kromosoomhaigusi,
näiteks Downi, Edwardsi ja Patau sündroomi. Seni
kasutusel olnud sõeluuringud annavad suure hulga
valepositiivseid tulemusi, mistõttu suure riski
näitajaga patsientidele tehakse lõpliku diagnoosi
saamiseks invasiivne protseduur, mis põhjustab

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
paljudele rasedatele asjatut stressi ja võib
suurendada raseduse katkemise ohtu. Doktoritöös
keskenduti mitteinvasiivsele sünnieelsele testi
misele (NIPT), mis põhineb ema veres leiduva
lootelt pärineva rakuvaba DNA analüüsil ning on
sagedasemate kromosoomihäirete avastamiseks
tavapärastest sõeluuringumeetoditest tundlikum
ja spetsiifilisem. Töö käigus arendati välja TACseq-põhine analüüsi töövoog, mida rakendati
21. kromosoomi trisoomia tuvastamiseks, ja
töötati välja NIPT analüüsiraamistik, mis kasutab
erinevaid masinõppemeetodeid loote trisoomia
määramiseks rakuvabast DNA-st.
Juhendajad kaasprof Priit Palta, prof Andres
Salumets ja kaasprof Kaarel Krjutškov, oponent
kaasprof Erik Sistermans (Amsterdami Ülikooli
Haigla, Amsterdami Vaba Ülikool, Holland).

JANA TUUSOV kaitses arstiteaduse erialal
doktoritööd „Deaths caused by alcohol,
psychotropic and other substances in
Estonia: evidence based on forensic
autopsies“ („Alkoholist, psühhotroop
setest ja muudest ainetest põhjustatud
surmad Eestis: kohtuarstlikel lahangutel
põhinev tõendus“).
Enneaegse suremuse üks põhjuseid on
liigne alkoholi tarvitamine, aga samuti psühho
troopsete ainete mürgistus. See doktoritöö oli
esimene Eestis tehtud uuring, kus kasutati detailset
kohtuarstlikku lahangut, et uurida alkoholi osa
tähtsust enneaegses suremuses. Selle aastatuhande
esimese 20 aasta andmetel põhinev uuring näitas,
et Eestis kohtuarstlikule lahangule suunatud
tööealistel meestel esinevad sageli alkoholist
põhjustatud haiguslikud muutused siseorganites.
Mürgistussurmade uuringu põhjal olid aastatel
2000–2009 esikohal alkoholimürgistused, kuid
aastatel 2010–2019 mürgistused narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete tõttu. Uuringust saadud
teadmised on vajalikud alkoholistrateegia ja
-poliitika kujundajatele ning Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudile kui kohtuarstlikke lahanguid
teostavale asutusele.
Juhendajad prof Marika Väli, kaasprof Kersti
Pärna ja kaasprof Katrin Lang, oponent prof
Philippe Lunetta (Turu Ülikool).

KRISTJAN KRIPS kaitses informaatika

erialal doktoritööd „Privacy and coercion
resistance in voting“ („Valimiste privaat
sus ja mõjutuskindlus“).
Inimeste õigus osaleda vabadel
ja ausatel valimistel ning nii endale
esindajaid määrata on demokraatia
üks nurgakivi. Selleks, et tagatud oleks
valimisvabadus, peab valijal olema võimalik
anda oma hääl ilma, et keegi või miski väline
teda mõjutaks. Samal ajal on vaja tagada, et kõik
korrektselt antud hääled võetakse häältelugemisel
arvesse ning need kajastuvad valimistulemuses.
Valijate privaatsusega seonduvad riskid ei piirdu
ainult interneti teel hääletamisega, need on olemas
ka traditsioonilistes paberhääletussüsteemides:
näiteks selgus, et valimissedeli täitmise käigus
tekkiv heli lekitab infot. Leiu illustreerimiseks
ehitati kaks mikrofonidega prototüüpi, et sedeli
täitmisel tekkivaid helisid püüda. Hääletus
süsteemis on tarvis leida tasakaal mõjutus
kindluse ja terviklusomaduste vahel, kuid turva
nõuetes olevate vastuolude tõttu ei saa kõiki
riske maandada. Doktoritöös kirjeldatakse Eesti
internetihääletussüsteemi nõrku külgi ning
tuvastatud probleemide lahendamiseks pakutakse
välja eri meetodeid. Muu hulgas analüüsiti ka
seda, missugused oleksid nutitelefoniga hääleta
mise turvariskid.
Juhendajad dr Jan Willemson (Cybernetica AS)
ja kaasprof Sven Laur, oponendid prof Olivier
Pereira (Leuveni Katoliku Ülikool) ja prof Carsten
Schürmann (Kopenhaageni IT Ülikool).

JINFENG ZHAO kaitses keemia erialal

doktoritööd „Electrochemical charac
teristics of Bi(hkl) and micro-meso
porous carbon electrodes in ionic
liquid based electrolytes“ („Ioonsetel
vedelikel põhinevate elektrolüütide
elektro („Ioonsetel vedelikel põhinevate
elektrolüütide elektrokeemilised
omadused Bi(hkl) ja mikro-mesopoorsetel
süsinikelektroodidel“).
Tänapäeva tehnoloogias ja teaduses on tähtsal
kohal moodsad energia muundamise ja salvesta
mise seaded. Tõhusamate ja suurema erienergiaga

energiasalvestite väljatöötamiseks on oluline
mõista mehhanisme, mis mõjutavad energia sal
vestamist ioonseid vedelikke rakendavates süs
teemides, nt super- ja hübriidkondensaatorites.
Doktoritöö tulemustest nähtub, et kõige suurem
mõju nende süsteemide elektroodi ja elektro
lüüdi piirpinnale on ioonse vedeliku aniooni
del ning lahustunud molekulidel, millel on tugev
vastastikmõju anioonidega. Anioonide varieeri
mine muudab suuresti piirpinna mahtuvust, eriti
polariseeritavamate anioonide, nt halogeniid
ioonide puhul. Kuigi leelismetallide ioonidel ei
ole olulist mõju superkondensaatori mahtuvusele,
aitavad halogeniidioonid parandada süsteemi
elektrokeemilisi omadusi suurel määral. Seega on
ka aniooni mõju elektrokeemilistele omadustele ja
elektrilise kaksikkihi tekkele määrava tähtsusega.
Juhendajad prof Enn Lust ja teadur Ove Oll,
oponent Olivier Crosnier (Nantes’i Ülikool).

ELIZAVETA YANKOVSKAYA kaitses in

formaatika erialal doktoritööd „Quality
estimation through attention“ („Kvali
teedi hindamine tähelepanu abil“).
Masintõlkest on saanud meie
igapäevaelu osa. Enamik inimesi, kes
on kasutanud masintõlget, on kohanud
naljakaid ja ka täiesti valesid tõlkeid,
mis moonutavad lause tähendust täielikult.
Seega tuleb peale masintõlkemudeli kasutada
hindamismehhanismi, mis teavitab inimesi
tõlgete kvaliteedist. Kuna inimtõlkijate märkuste
kasutamine veebipõhiste masintõlkesüsteemide
tõlgete hindamiseks on äärmiselt kulukas ja eba
praktiline, on automatiseeritud tõlkekvaliteedi
hindamise süsteemid masintõlke töövoo oluline
osa. Doktoritöös keskenduti kvaliteedihinnangu
mõõdikutele ja käsitleti tõlkekvaliteedi näitajana
tähelepanumehhanismi ennustatud jaotusi,
mis on üks nüüdisaegsete neuromasintõlke
süsteemide sisemistest parameetritest. Nähtub,
et tähelepanupõhised meetodid sobivad nii
juhendatud kui ka juhendamata ülesannete jaoks,
kuigi teatud piirangutega.
Juhendaja prof Mark Fišel, oponendid prof
Rico Sennrich (Zürichi Ülikool) ja dr Chi-Kiu Lo
(Kanada Riiklik Teadusnõukogu).
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MEELI ALBER kaitses taimeökoloogia ja öko
füsioloogia erialal doktoritööd „Impact of
elevated atmospheric humidity on the
structure of the water transport pathway
in deciduous trees“ („Suurenenud
õhuniiskuse mõju heitlehiste puude
veetransporditeede ehitusele“).
Vesi mõjutab taimede elu erakordselt
palju: see muudab võimalikuks
fotosünteesi, taime kasvu ja ellujäämise.
Vesi liigub puudes mööda juhtkudet
– ksüleemi, mis koosneb trahheedest ja
trahheiididest. Need moodustavad suurima
osa taimesisesest veetranspordi teekonnast.
Hübriidhaaba ja arukaske uurides selgus, et
suuremas õhuniiskuses kasvanud lehtpuude
ksüleemi ehituses toimusid muutused,
mis vähendasid veetranspordi tõhusust.
Niisutustöötluses kasvanud puudes on
transpiratsioonivoog väiksem ja seetõttu
ei teki keskkonna survet väga tõhusa
veetranspordisüsteemi väljakujunemiseks.
Kahanenud tõhusus võib hakata piirama
puude gaasivahetust ja pidurdama kasvu.
Hoolimata väikestest muutustest ksüleemi
anatoomias on uuritud lehtpuuliikide puidu
ehitus keskkonnamuutuste suhtes aga suhteliselt
konservatiivne.
Juhendaja prof Arne Sellin, oponent kaasprof
Vít Gloser (Masaryki Ülikool).
LUDOVICA MOLINARO kaitses geenitehno

loogia erialal doktoritööd „Ancestry
deconvolution of Estonian, European
and Worldwide genomic layers: a human
population genomics excavation“
(„Eesti, Euroopa ja üleilmsete inim
genoomide geneetilise päritolu kihtide
lahtikaevamine“).
Doktoritöös esitletakse kolme uuringut,
mis käsitlevad põlvnemise lahtiharutamist ning
lokaalse põlvnemise tuletamise võimalusi ja
piiranguid. Uuriti segunemissündmust, milles
said kokku väga erinevad populatsioonid eri
maailmajagudest, lahtiharutamise piiranguid
väikesel skaalal toimunud segunemissündmuste,
näiteks Euroopa rühmade puhul, ja rakendati
kogutud teadmisi selleks, et ületada
polügeensete skooride kasutamise piiranguid
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segunenud populatsioonidel. Kui segunemise
osalised pärinevad eri maailmajagudest ja iga
referentsgrupi kohta on olemas suur hulk proove,
saab populatsioone uurida lokaalse põlvnemise
tuletamise tööriistadega. Euroopa populatsiooni
segunemise allikad on selleks aga geneetiliselt
liiga sarnased. Doktoritöös pakuti välja uus
tööriist WINC (Window-based ChromoPainter/
NNLS), mis kasutab haplotüüpide „värvimise“
tehnikat – see tehnika kirjeldab maailmajaosisest
populatsioonistruktuuri täpselt ja seda ei mõjuta
väike proovide arv, kuna „värvimise“ etapp
toimub indiviidi tasemel.
Juhendajad külalisprof Luca Pagani, teadur
Francesco Montinaro ja prof Mait Metspalu,
oponent dr Priya Moorjani (California Ülikool).

ALISA KRASNOVA kaitses maastiku
ökoloogia ja keskkonnakaitse erialal
doktoritööd „Greenhouse gas fluxes
in hemiboreal forest ecosystems“
(„Kasvuhoonegaaside vood hemi
boreaalsetes metsaökosüsteemides“).
Metsad on olulised
kasvuhoonegaaside voogude
reguleerijad. Doktoritöös keskenduti
hemiboreaalsetele metsadele, mis paiknevad
boreaalse (põhjala) ning parasvöötme
vahevööndis, sh Eestis. Töös analüüsiti
peamiste kasvuhoonegaaside (CO2 , CH4 ja
N2O) emissioonide ning neid reguleerivate
keskkonnatingimuste (Euroopa 2018. aasta
kuumalaine ja üldine kliimamuutus) dünaamikat
hemiboreaalsetes metsades. Aastase bilansi
alusel osutusid uuritud metsad selgelt CO2
sidujateks, lageraielangid ja lageraietega
segamets aga CO2 emiteerijateks, st need
aitasid kaasa kliimasoojenemisele. Kuumalaine
avaldas suurimat mõju just raielankidele ja
lageraiega segametsale, kus kasvuhoonegaaside
lendumine kasvas suurel määral. Seda asjaolu
on vaja arvestada lageraiete planeerimisel,
vähendamaks metsaga kaetud alade muutumist
kliima soojendajaks, eeskätt ekstreemsete
ilmastikutingimuste ajal.
Juhendajad kaasprof Kaido Soosaar, prof Ülo
Mander ja prof Steffen M. Noe (Eesti Maaülikool),
oponent prof Asko Noormets (Texase A&M
Ülikool).

Professor Allikmets Wisconsini Ülikooli meditsiinilinnaku ees Madisonis 1979. aasta talvel.

Ameerikasse, Ameerikasse!
ehk Kuidas Lembit Allikmets 60-ndatel
lombi taga teadmisi kogumas käis

Kui pärast Stalini surma ja isikukultuse paljastamist paotati Nõukogude Liidus akent läände, haarasid
totalitaarse režiimi ummuksis elanud teadlased võimalusest kinni. Toona 30-aastane Lembit Allikmets
oli läbinud aspirantuuri ja rajanud Tartusse oma labori, kui sai esimest korda Ameerikasse lennata.
TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

T

artu Ülikooli arstiteaduskonna
kõige pikaajalisem dekaan ja
„praeguse Eesti arstiteaduse
suurim elav legend“, nagu iseloomustas

emeriitprofessor Lembit A
 llikmetsa
(86) viimatises juubelikõnes professor
Jaanus H
 arro, oli üliõpilasena psüh
hiaatriahuviline. Ta osales õpingute
ajal psühhiaatriaringis, mida juhatas
professor Jüri Saarma, ja pidi pärast
lõpetamist 1960. aastal tööle minema
Jämejala haiglasse.

„Ma kavatsesin sinna jääda, sest
 aine oli võetud ja titt oli t ulemas,
n
aga siis nad ajasid mind v ägisi
aspirantuuri,“ meenutab Allikmets.
„Tol ajal oli arstiteaduskonnas väga
kurb olukord, professorid hakkasid
otsa lõppema. 1960. aastal oli neid alles
ainult 12.“
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Kolme järgneva aasta jooksul saadeti
teaduskonnast Moskvasse ja Leningradi
sihtaspirantuuri 25 inimest. End
Leningradi täiendama läinud A
 llikmets
keskendus psühhofarmakoloogiale.
„Uurisin läbi kogu psühhotroopsete
ainete arsenali,“ ütleb ta ise. Kraadi
kaitsmise järel sai Allikmets psühho
farmakoloogia „maaletoojana“ – v arem
seda Tartus ei õpetatud – kesklabora
tooriumisse omaette labori. „Mina olin
puhtalt teadustööl. Kui tahad aga noore
inimese ära tappa, siis paned ta lisaks
õppetööle või dekanaati,“ muigab eme
riitprofessor. Siis aga, 1966. aastal ava
nes n
 oorel teadlasel võimalus töötada
teadlasvahetuse korras kümme kuud
USA-s Yale’i Ülikoolis.

Kapitalistlikku süsteemi õppima

Allikmets meenutab, et aastatel 1958–
1959 hakati Nikita Hruštšovi eest
vedamisel edendama t eadlasvahetust
Nõukogude Liidu ja kapitalistlike
riikide vahel. Välismaale pääsemiseks
tuli teadlastel umbes aasta enne
stažeerimise algust kirjutada NSVL-i
kõrgharidusministeeriumile avaldus
ning saata plaanid ja materjalid nii vene
kui ka inglise keeles.
„Kolm-neli päeva enne väljasõitu –
de Gaulle oli just Moskvas k äinud –
räägiti meile poliitikast. USA-st tagasi
tulnud teadlased seletasid inglise
keeles, kuidas toime tulla ja mitte hätta
jääda,“ on Allikmetsal meeles.
Kuna tuberkuloosikartus oli t oona
suur, tuli Ameerika Ühendriikide
saatkonnas enne sõitu kopsust
röntgenipilt teha. „Kui USA tollis
röntgenipilti vaadati, mõtlesin, et ei tea,
kas nüüd saadetakse tagasi.“
1966. aastal töötas Allikmetsa sõnul
USA-s umbes 60 Nõukogude Liidu tead
last, sama palju ameeriklasi oli vastu
külaskäigul Moskvas ja Leningradis.
„Ka Yale’i Ülikoolis oli seina peal
poster „Kes tahab minna Nõukogude
Liitu teadustööle?“. Tingimused olid
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ka: keeleoskus, teadustöö tulemused.
Kohustuslik oli emotional stability
(emotsionaalne stabiilsus – toim.), et sa
õiendama ei hakka,“ kõneleb emeriit
professor humoorikalt. Ta sai elamiseks
kahetoalise tasuta korteri. Maksti ka
palka, aga üsna kasinat, „et sa sääl liiga
julgelt elama ei hakkaks“.
Lembit Allikmets tegi Y
 ale’i Ülikooli
farmakoloogialaboris eksperimentaalset
tööd. „Farmakoloogia põhiline üles
anne on ainete toimemehhanismi välja
selgitamine. T
 egime katseid makaa
kide peal, keda toodi Jaapanist. Uute
psühhotroopsete ainete kasutusele
võtmine algaski ju 60-ndatel, enne seda
ei olnud õieti midagi.“
Lisaks laboritööle reisis noor t eadlane kümne kuu jooksul ringi, k ülastas
paljusid USA ülikoole ning pidas loen
guid ja teadusettekandeid. „Käisin kor
duvalt Washingtoni suures meditsiini
uurimiskeskuses Bethesdas, samuti
mujal farmakoloogiainstituutides ja
-laborites. Programm oli tihe küll,
aga olin noor, kõik oli huvitav ja
laabus. Sai kuulatud ka rahvus
vahelisi konverentse. Yale’i Ülikoo
lis oli iga kuu vähemalt üks kuulus
esineja – Robert Kennedy, kes oli
toona justiitsminister, või Barbara
Tuchman, kes kirjutas „Augusti
kahurid“ (dokumentaalteos esimese
maailmasõja puhkemisest ja sellele
järgnenud sündmustest – toim.).“
Noor teadlane lendas nii
USA-sse kui ka sealt tagasi Pariisi
kaudu. Tagasiteel lubas ta endale
„kõrvalehüppe“, et suurlinna õhku
hingata. „Võtsin lennujaamas
seitsmeks päevaks politseiv iisa ja
hulkusin Pariisis ringi,“ m
 eenutab
Allikmets. „Pärast Moskvas
küsiti, et miks te seal peatusite.“
Leningradis aspirantuuris
1962. aastal. Allikmets paneb
kassile kanüüli, et talle ravimeid
manustada.

Mitte ainult teadust tegemas

Allikmets käis USA-s stažeerimas
kolmel korral, pikemalt W
 isconsini
ja New Yorgi ülikoolides. Iga kord tõi
ta kaasa midagi, mida hiljem kodu
ülikoolis ära kasutada. „Minu vana
juhendaja Leningradis nõudis oma
aspirantidelt, et kui lähed m
 õnda
teise instituuti külla, uuri järele,
millist metoodikat seal kasutatakse,“
meenutab Allikmets. „Noorel i nimesel
peab metoodiliselt küllaltki lai pilt
olema, eriti farmakoloogias, sest ravi
mite toimet eri organsüsteemidele saab
uurida paljude meetoditega. K
 ui mindi
kuhugi konverentsile, tuli välja selgi
tada ka uurimuse metoodika. Meie
doktorandid peaksid ka praegu sellele
rohkem rõhku panema.“
1967. aastal värske energiaga USA-st
naastes juurutas Lembit A
 llikmets
laboris ja hiljem ka instituudis iga
nädalased teadusseminarid. „Ette
ei tulnud kanda ainult isiklikku
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mille juhatajaks sai Arvo Tikk. Praegu
ei kujuta ülikooli ilma bioeetika
teadmisteta ettegi.

Arstiteaduskonna ehitamine

uurimistööd, ka uued teadmised tuli
endale selgeks teha ja neid teistega ja
gada,“ rõhutab Allikmets. „Aspirandid,
assistendid, dotsendid, kõik rääkisid.
Kui oli külalisi, siis esinesid nemadki.“
Allikmets tõi Ameerikast Eestisse
ka kliinilise farmakoloogia õ
 ppeaine.
„Viisin selle juba 1970. aastal sisse,
samuti tegin üleliidulise programmi,
mida Nõukogude Liidus seni ei olnud.“
1971. aastal valiti Lembit Allikmets
farmakoloogiaprofessoriks, 1972. aastal
sai temast kateedrijuhataja ja 1975. aas
tal arstiteaduskonna dekaan.
Kui värske farmakoloogiaprofessor
Allikmets kateedrijuhatajaks sai, s oovis
ta, et kõik õppejõud oleks v õimelised
õpetama kogu õppeaine ulatuses.
„Farmakoloogias peab orienteeruma
närvisüsteemis, seedekulglas, suguelundites ja nii edasi. Ei ole õige, kui
õppejõud ütleb, et tema räägib ainult
närvisüsteemist – keha on ju üks tervik
ja kõik õppejõud peavad olema võime
lised üksteist asendama,“ on Allikmets
praegugi veendunud.
„Niisugune vastastikuse usalduse
areng oli oluline. Mis meil teaduskon
nas veel arenes – professorid ei pidanud
aasta läbi hommikust õhtuni üliõpilasi
õpetama. Professorite asi on kasvatada

uusi professoreid ja täiendada eriala
inimesi, arste. Üliõpilaste õpetamiseks
on kaasprofessorid ja assistendid.“
Kolm-neli aastat hiljem taas USA-s
käies hakkas ta endale selgeks tegema
bioeetikat, mis oli tollal t ärkav teadus
haru. „Püüdsin ülikoolides ka bio
eetikute koosolekutel osaleda. E
 riti
90-ndatel Yale’is, kus mu vana sõber oli
eetikakomitee esimees. Kõik kogutud
materjalid s aatsin postiga Eestisse.“
1990. aastal loodigi Tartus A
 llikmetsa juhtimisel bioeetika k omitee,

Välissõitude ajal tundis A llikmets
vaibumatut huvi ka Ameerika
meditsiinikeskuste, ülikoolilaborite
ja haiglate ehitusprojektide vastu
ning püüdis ikka neid kaasa k üsida.
„Tähtsad on ideed, ideed! Meil oli v aja
vanast anatoomikumist välja s aada.
Tegelesime projekteerimisega juba
1973. aastast peale – esimene projekt sai
valmis 70-ndate lõpus, Biomeedikum
ehitati kolmanda projekti põhjal.“
Biomeedikumi projekteerimise ajal
oli Lembit Allikmets dekaan, nagu ka
kliinikumi rajamise ajal, mida ta eest
vedas. „Kõik tahtsid tookord ju haiglaid
erastada – lastehaiglat, nakkushaiglat
ja tiisikusehaiglat. Meil õnnestus nad
siiski kõik riigi alla tuua,“ on A llikmets
rahul. „Olin 12 aastat linnavolikogus ja
see tuli kasuks, linnahärradega oli kogu
aeg kontakt. Minu arvates on meie
Puusepa tänava kompleks t äitsa nagu
moodne Saksa ülikoolikliinikum. Maa
ilmas on üldiselt nii, et asjad on ühes
kohas, ja see on meil õnneks arenenud
kaasaegsuse suunas.“

Farmakoloogia uued tuuled

L

embit Allikmets hoiab farmako
loogia arengusuundadel silma
peal. „Revolutsioon toimus aastatel
1959–1965,“ ütleb emeriitprofessor.
„Loodi esimene antipsühhootikum
ja antidepressant, tulid rahustid –
trankvillisaatorid –, mis hakkasid
tohutult levima.“ Vahepealse 60 aas
taga on tekkinud uue põlvkonna
ravimid, millel on vähem kõrval
toimeid. „Aga kardinaalset muutust
ei ole,“ nendib ta. „Viimase 50 aasta
jooksul on peptiidide bioloogilise rolli
selgitamise ja nende retseptorite

avastamise tõttu olnud võimalik
sünteesida lihtsamini kasutatavaid
aineid. Praegu toimub bioloogiliste
ravimite areng eriti onkoloogias,
reuma jt immunoloogiliste häiretega
tegelemisel. Farmakoloogia instituudi
teadustemaatika on viimase 15 aasta
jooksul nihkunud aga patofüsioloo
giasse ja farmakoloogiaalaseid töid
tuleb ülikoolist vähe,“ tunnistab ta.
„70–80-ndatel olime publitseerimise
ja viitamise poolest ülikoolis meditsii
niteadustes esimesed. Praegu on meil
väga tugev farmaatsia v aldkond.“

TARTU VAIM
Foto: erakogu

TARTU VAIM
Foto: Andres Tennus
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Uue põhjaliku anatoomiaõpiku panid autoritena kokku (vasakult) emeriitdotsent
Helle Tapfer ja emeriitdotsent Aade Liigant.

Kui 2009. aastal avati vanas anatoomikumis maailmakuulsa anatoomi ja TÜ kunagise anatoomiaprofessori August Rauberi
vahakuju, sai Helle Tapfer võimaluse kaamera ees vanameistrile ka uuema aja anatoomiateadmisi tutvustada.

Nulla medicina sine anatomia –
ilma anatoomiata pole meditsiini

„Arstikunst hakkab peale inimese tundmaõppimisest ja see on eeldus kõigele edasisele. Hiljem valib
igaüks endale kunsti alaliigi,“ on öelnud Tartu Ülikooli emeriitdotsent Helle Tapfer, kel täitub augustis
60 aastat anatoomiaõppejõu ja -teadlasena.
LIINA PÄRNSALU
TÜ meditsiiniteaduste valdkonna
sekretär

H

elle Tapferit köidab anatoomia
juures tõsiasi, et selles on seo
tud kõik meditsiinivaldkonnad.
Nulla medicina sine anatomia – ilma

anatoomiata pole meditsiini –, on ta
veendunud.
Tapfer usub, et arstitudengi saatus
sõltub anatoomiaõppejõudude profes
sionaalsusest – kas nad suudavad noo
rele inimesele tiivad kasvatada, teda
innustada.
Tänavu kevadel esitles Tapfer
koos k olleegide Arne Lepa ja Aade

 iigantiga kirjutatud õpiku „Inimese
L
a natoomia“ teist osa, kuhu on koon
datud aastakümnetega kogunenud
teadmised südame-veresoonkonna,
närvisüsteemi ja meeleelundite süstemaatilisest a natoomiast. Tapfer
meenutab, et raamatu esitlus vana
anatoomikumi ringauditooriumis
kulges erakordselt sundimatus

õhkkonnas, kus kadus piir õppe
jõudude ja üliõpilaste vahel.
Omal ajal oli samas kohas ana
toomiateadmisi jaganud maailmas
hinnatud professor August Rauber.
Ka seekord sai vastse anatoomiaõpiku
teise osa esitlusel mitu põlvkonda
arste, teadlasi, üliõpilasi ja õppejõude
seda fluidumit tunda.

Esimene õpik ilmus 48 aastat
tagasi

Kui Helle Tapfer rohkem kui pool
sajandit tagasi anatoomiaõppejõuna
tööd alustas, oli liikumisaparaadi ja
siseelundite teemaline emakeelne õpik
juba kirjutamisel. Noored õppejõud
suunati aga tookord eelkõige teadus
tööle, lisaks tuli teha õppetööd ja mõni
kord poole ööni eksameid ja a rvestusi
vastu võtta.
Õppejõuna valmistas Tapfer
loenguteks vajalikud materjalid ja
illustratsioonid ise ette. Talle meeldis
tahvlile värviliste kriitidega skeeme joo
nistada. „Olen alati olnud a ldis haa
rama paberi ja v ärvipliiatsite järele.
Pärnu I Keskkooli kunstiringis käisime

kunstiõpetaja Lekšteiniga näiteks Audru
jõe vaateid maalimas,“ m
 eenutab ta.
1974. aastal ilmunud „ Inimese anatoo
mia“ esimese osa jaoks palutigi tema abi
kõri ja neerude jooniste tegemisel.
„Ma pean vajalikuks, et tudengitel
oleks kõigi muukeelsete atlas-õpikute
kõrval käepärast e estikeelne õpik.
Materjali on palju ja esimese kursuse
üliõpilasel ei ole lihtne selles orienteeruda,“ rõhutab Tapfer.

Teadlastele tuli appi teemaga
tuttav kunstnik

Anatoomiaõpiku illustratsioonide
tegemisel oli t ähtis objekti professio
naalne tundmine, s.t arvukate
variantide ja väärarengute eristamine
normist. Sellisel puhul on hea tava
koostöö kunstnikuga: kunstnik mitte
ei p
 eegelda o
 bjekti üks-ühele, vaid
aitab seda ruumiliselt vaadelda, asetada
erinevatesse positsioonidesse.
Illustratsioonide a lgversioonide
koostamine oli autorite endi õlul
ning suurema osa raamatu s isuliselt
keerulisemaid skeeme kavandas Tapfer.
Nii „Inimese anatoomia II“ kui ka
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õpiku esimese osa uustrüki tegemisel
õnnestus anatoomidel appi saada
kunstnik Rauno Thomas Moss, kes on
varem muu hulgas ülikoolis plastilise
anatoomia lektor olnud.
„Esmalt alustasime entusiastlikult
õpiku esimese osa uuendamist. Illust
reerisin ju sisuliselt seda osa, m
 illega
tegeleb plastiline anatoomia, ja see
on alati olnud minu kirg,“ räägib
Moss. „Esimese osa autori Arne Lepa
täiendavad selgitused ja kirjeldused olid
väga põnevad. Õpiku teine osa oli siis
veel soovkujutelm, aga lootsime kord ka
selle tegemiseni jõuda.“
Koostöö sujus hästi ning aeg-ajalt
arutleti, mida ja kuidas oleks p
 arem
teha.
„Kõige raskem oligi s üsteemselt aru
saada, kuidas elund – süda või aju – on
üles ehitatud, kuidas ta funktsioneerib,
ja seejärel teostada see teadmine nii, et
see tõesti õpiku teksti toetaks ega oleks
pelgalt mõne varasema illustratsiooni
koopia,“ k irjeldab Moss.

Koostöö kolleegidega kandis
häid vilju

Helle Tapferi meelest sai t ulemus
suurepärane. Emeriitdotsent tõstab
esile ka uue õpiku retsensente.
Neurokirurgiaprofessor Arvo Tikk
andis häid nõuandeid ning innustas
autoreid. Kahjuks ei jõudnud Tikk ise
õpiku ilmumist näha.
Häid sõnu leiab Tapfer koostöö
kohta ka südame-veresoonkonna
osa retsensendi, kaasprofessor
kardiok irurg Arno Ruusalepaga.
„Vaatamata oma suurele töökoormusele
leidis ta aega süvenemiseks ja mitme
väga o
 lulise muudatuse tegemiseks,“
tunnustab Tapfer.
Nii tuligi kevadel trükist stiilipuhas
ja hästi süstematiseeritud õpik, mis
sisaldab täpsustatud eesti-ladina
terminoloogiat ja suurepäraseid
illustratsioone ning on osa Helle
Tapferi elutööst.
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Kultuuriretkel kuumas

Itaalias

Mida teeb klassikaline filoloog suvel? Loomulikult rändab antiigiradadel.
KADRI NOVIKOV
TÜ klassikalise filoloogia
osakonna lektor, antiikkeelte
ja -kultuuride õppekava
programmijuht

S

attusime oma reisiselts
konnaga Itaaliasse Euroo
pat haaranud kuumalaine
ajal. Lõõskav päike ja kohati
38-kraadine leitsak sundisid
meid nagu enamikku turiste lii
kuma varjust varju ja veekraa
nist veekraanini ning pidama
ohtralt puhkepause. Teisalt oli
ilmaoludel ka plusse: näiteks oli
kuivuse tõttu üsna madalaks jää
nud Tiberi jõe sängis üle paljude
aastate näha Nero silla, Pons
Neronianuse varemeid.

Rooma

Itaalia on klassikalise filoloogi
jaoks üks põnevamaid sihtkohti.
Õnneks olid kõik reisisellid
ajaloo- ja kunstihuvilised ning
tänu Andres Nõmmiku (kes töö
tab ajaloo ja arheoloogia instituu
dis) asjatundlikule organiseerimi
sele õnnestus meil käia ka sellistes
kohtades, kuhu aegsasti pileteid
ostmata ei pääse.
Alustasime oma ringsõitu iga
veses linnas, Roomas. Eks tuli
minulgi veelkord läbi käia kõik
„kohustuslikud“ paigad, seal
hulgas Colosseum, foorum, pan
teon ja Palatiumi küngas. Aga kui
oled juba Roomas käinud, siis ongi
pilk rahulikum ja saad keskenduda

väiksematele detailidele: ehitistel säi
linud kaunistuselementidele, raid
kirjadele jms.
Kõige mõnusam oli linnas ringi lii
kuda varahommikuti, mil õhk jahedam
ja inimesi tänavatel meeldivalt vähe.
Tavaliselt rahvast tulvil Piazza Navona
oli peaaegu inimtühi. Saime rahuli
kult purskkaevude kauneid skulptuure
imetleda ja jälgida, kuis üks kohalik
elanik väljakut algsel eesmärgil kasu
tas: ta tegi seal hommikujooksuringe.
Nimelt asus Piazza Navona alal kunagi
keiser Domitianuse käsul rajatud staa
dion. Selle varemed, mida saab väljaku
all tänapäevalgi külastada, kuuluvad
UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Colosseumis õnnestus meil tänu
varasele pileti broneerimisele käia aree
nil, kuhu ligipääs on üsna piiratud, ja
kaeda selle muljetavaldava ehitise säil
meid muistsete gladiaatorite oletatavast
vaatepunktist. Piletikontrolör kuulutas
meile enne areenile sisenemist: „Russell
Crowe, today, just for you!“ Teades, kui
das lõunamaalased oskavad kõike kõla
valt müüa ja iga asja kohta imetabaseid
lugusid vesta, pidasime seda naljaks,
ent suur oli meie imestus, kui kuulus
näitleja tõesti areenile astus (kahjuks
küll mitte gladiaatorikostüümis)!
Esimest korda sattusin imetlema aga
Caracalla terme, mis kunagi olid Rooma
üks suuremaid ehitisekomplekse. Lisaks
peahoone seintele ning põhiplaanile on
säilinud ka hulk suuri lihtsamate must
ritega mosaiikpõrandaid. Piltmosaiiki
dest on kahjuks alles vaid fragmendid.

Vatikan

Amalfi ranniku taustal, suvi 2022

Vatikani Püha Peetruse basiilika häm
mastas oma pompöössuse ning kuplilt
avanevate linnavaadetega. Kõige põne
vam oli aga külaskäik Vatikani all asu
vatesse katakombidesse: sõna otseses
mõttes sai piiluda püha Peetruse säil
mete arvatavat algset asukohta ning
korrus kõrgemal näha ka oletatavaid
säilmeid endid.

Basiilika on ehitatud muistse
Rooma nekropoli peale, milles olid
samuti uhked mausoleumid. Kui keiser
Constantinus andis käsu algne basii
lika just sinna ehitada, lõigati mauso
leumidel katus pealt ning täideti need
mullaga. Seepärast on nii mõnedki
neist üsna hästi säilinud. 1940. aasta
tel kaevati paavst
Pius XII eest
võtmisel mauso
leumid välja.
Loomulikult
ei saanud külas
tamata jätta
Vatikani muu
seume. Kesken
dusin seekord
etruskide päran
dit esitlevale
muuseumiosale.
Antiikaja olme
kultuuri aine
õppejõuna pil
distasin üles
mõnegi põneva
igapäeva
eluks kasu
tatud eseme.
Keelehuvi
lisena paelu
sid mind eriti
aga umbri- ja
etruskikeelsete
pealiskirjade
fragmendid.
Ehkki ladina
keele ajalugu ei ole mu põhiline
uurimisvaldkond, oli siiski väga huvi
tav näha ladina tähestiku ja keele
arengu algusjärgul kirja pandud sõnu
ja lausekatkeid ning leida paralleele
tuttavate ladinakeelsete sõnakujudega.
Väljapanekusse kuulub ka suur hulk
etruskide hästi säilinud vaase. Leidsin
neilt üsna mitu ootamatut või tundma
tut mütoloogilist seika kujutavat maa
lingut, mille tausta tuleb nüüd välja sel
gitama hakata.
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Lõpetuseks külastasin Roomas
Villa Borghese galeriid, kus muude
kunstiteoste seas tasub eriti imetleda
17. sajandist pärit skulptori ja arhitekti
Gian Lorenzo Bernini antiigiteemalisi
skulptuure. Eriti efektne oli Apollonit
ja loorberipuuks muutuvat Daphnet
kujutav skulptuur.
Fotod: erakogu
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Cerveteri nekropol
Banditaccia nekropol

Roomast umbes 50 kilomeetrit eemal
Cerveteris asub etruskide nekropol, mis
on samuti kantud UNESCO maailma
pärandi nimistusse ning jättis sügava
mulje. Seal on tuhandeid 7.–1. sajan
dist eKr pärinevaid matmispaiku: nii
lihtsaid kivisse uuristatud nelinurkseid
süvendeid kui ka tohutu suuri haua
kambreid, millest pikka treppi pidi alla
laskudes võis leida mitu ruumi lamamis
asemete, kohati ka troonidega. Paaril

52

RÄNDAJA

hauakambril oli koguni kaks korrust.
See on tõeline surnute linn oma tiheda
tänavavõrgu ja isegi mõne väljakuga.
Et Cerveteri hauamaalingud olid
tehtud enamasti otse kivile, mitte kroh
vile, on algseid maalinguid hauakamb
rites üsna vähe säilinud. Seal asunud
esemed ning sarkofaagidki on üldjuhul
viidud muuseumidesse.

Cerveterist leitud kylix'il päästab Athena
draakoni lõugade vahel olevat Iasonit,
kes on läinud tooma kuldvillakut
Natuke võis kunagist hiilgust
tajuda Reljeefide hauas, Tomba
dei Rilievis, kus tõesti on säili
nud igapäevaobjekte kujutavaid
värvilisi stukkreljeefe, mida
sai näha läbi üsna tuhmunud
klaasukse.
Selles tohutu suures haudade
kompleksis ringi jalutades
tundsin aukartust kunagise
kultuuri hiilguse ees –
Cerveteri oli üks etruskide
õitsvamaid keskusi. Teisalt oli
see lihtsalt väga kaunis ja rahu
lik paik. Aga ehk ongi kalmis
tud eestlase jaoks väga sobilik,
rahustav ja kodune keskkond?
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Edasi viis tee Napolisse, millest sai
meie järgmine peatuspunkt. Napoli ise
ei jätnud küll paraku väga kaunist ja
sügavat muljet, ja ega me seal tõtt-öelda
väga palju ka ringi ei jõudnud käia –
pigem oli see lähtepunkt teistele päeva
pikkustele reisidele.

Pompei ja Herculaneum

Vesuuvi jalamil antiiksetes Pompei
varemetes veetsin lausa poolteist
päeva, kõrval asuvas Herculaneumis
jäi jalutuskäiguks aga vaid mõni
tund. Herculaneumi hooned on säi
linud paremini ning hoonete ehitusja sisustusstiili – isegi puidust
detaile – on seal võimalik vaadelda
terviklikumalt kui Pompeis. Põhjus
on selles, et Herculaneum mattus
Vesuuvi purske tagajärjel paksema
vulkaanituhak ihi alla, Pompeid aga
tabas rohkem kivirahe. Muu hul
gas on Herculaneumis näha rikaste
inimeste kahekorruselisi villasid,
mida oligi tolles linnas omal ajal
rohkem. Seni on linn välja kaeva
tud siiski üsna väikses mahus ja
sellestki osa, näiteks kuulus Papüü
ruste villa, oli meie külaskäigu
ajal suletud.

Veskite ja küpsetusahjuga
pagaritöökoda Pompeis

Seevastu Pompeis on paremini
tajutav kaubanduse, igapäeva- ja poliit
eluga seonduv, samuti majade ehituslik
pool, tänavavõrk ja tänavate ehitusviis.
Varemete vahel jalutaja võib märgata,
kui suurt tähelepanu pöörati antiikses
linnas nii vankrite kui ka jalakäijate
liikumisvajadustele ning kui osavalt
need omavahel ühitati. Mõnelgi pool
võib veel näha kauneid mosaiik
põrandaid ja jälgi seinamaalingutest,
ehkki viimased on sageli ära muuseu
midesse toimetatud.
Soovitan soojalt pärast Pompei
külastamist minna Napoli
arheoloogiamuuseumi, kus on välja
pandud Pompei majade seinamaalin
gud ja sealt leitud esemed. Ka kuri
kuulus Gabinetto Segreto, millesse
on paigutatud erootilise sisuga leiud
ja mille sulgemise eest on aja jook
sul nii mõnigi võidelnud, juhtus
avatud olema.

Eriti võluvad olid pisikesed kaunistuselemendid
Pompei ja Herculaneumi seinamaalingutel

Vesuuv, Capri ja Napoli laht

Reisi lõpuosas nautisime pigem
looduskauneid kohti, alustades
Vesuuvi tipust ja Capri saarest
ning lõpetades Napoli lahe äär
sete linnade Amalfi, Positano ja
Sorrentoga. Kõige sügavama mulje
jättis ehk Capri saar, eriti sõit
mööda köisteed Anacapril asuva
Monte Solaro otsa, kus imetle
sime pilvepiirilt kogu saart ja seda
ümbritsevat merd.
Jalgsiretk viis meid Capril kuna
gise koopa sisselangemisest tekkinud
Arco Naturale ehk suure kivikaare
juurde, mis oli tõeliselt kaunis ela
mus. Pisuke pettumus aga oli kuulus
Helesinine grott, Grotta Azzurra: käi
sime seal üsna hommikul ja koopa
suust, millest mahub vaevu läbi väike
paadike, päikesevalgus veel suurt
sisse ei paistnud. Hoopis avaram ja
kaunim tundus Amalfi rannikul asuv
Smaragdroheline grott, Grotta dello
Smeraldo.
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Fallost pidasid vanad roomlased ka hea õnne sümboliks
ja kurja eemalepeletajaks. Seetõttu on nt Pompeist ja
Herculaneumist leitud hulgaliselt sellekujulisi esemeid ja
kujutisi – nagu see tiivulise fallosega tuulekell
Siiski jäi viimastest
käikudest hinge ka väike kurbusenoot.
Looduslikult imekaunis Napoli lahe
rannik oli muutunud tihedalt turiste
täis sipelgapesaks, rannad üsna reosta
tud ja inimestest pungil ning pealtnäha
imekenas sinises meres maskiga ujudes
võis märgata põhjas lebavaid prügi
hunnikuid. Seda enam tundsin koju
tagasi jõudes rõõmu marja- ja seene
korjamisest inimtühjas metsas ning sup
lusest puhtas järvevees. Loodan, et meil
siin õnnestub ise- ja üksiolemise võima
lust veel pikka aega alles hoida.

Arco Naturale Capril
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MUI(D)E

KEELENURK

Nõukaaegsed tudengid

jagasid meelsasti toitu ka kaaslastega

N

õukogudeaegsete ühikate köö
kidest levis õhtust õhtusse üht ja
sama lõhna: praekartulite oma.
Makaronid olid tollal eriti kehvad ja
kaugeltki mitte nii popid kui praegu.
Nii oligi aastakümneid legendaarseks
ühikatoiduks praekartul: odav, lihtne
ja toitev. Kartuleid toodi maalt suure
kotiga või lähedalasuvast poest väiksema
kotiga ning praeti pannil räpasevõitu
köögis. Praadija ise pidi üldjuhul kogu
aeg pliidi kõrval seisma, muidu võis juh
tuda, et enne roa lõplikku valmimist
tegi ahjualune panniga vehkat. Parema
tel päevadel lisati kartulile lihakonservi.
Siis oli tegu juba luksussöögiga.

Ka muud ühikas tehtavad toidud
olid lihtsamast lihtsamad: purgisupid
ja Mulgi kapsas, praetud verikäkk
koos poest haaratud salatiga, praevorst
kokkuk leepunud makaronikänkraga.
Neil päevil, kui maalt pärit toakaas
lased kodust naasid, toimusid ühikas
aga söömaorgiad. Tubadesse tariti suu
red kotid täis koduseid konserve, hoidi
seid, juurikaid ning tihti ka suitsu
liha. Suur osa kraamist pisteti pintslisse
juba saabumisõhtul. Head-paremat
jagati toakaaslaste ning ühikas elavate
kursusekaaslastega. See oli mõistlik, sest
külmikuid leidus ühikas napilt ja köögi
toidukappidesse jätsid oma varusid

Mikrokraadiprogramm
annab tulevikuteadmised
kiiresti ja paindlikult
ut.ee/mikrokraad

ainult juhmid esmakursuslased. Kapi
lukud olid sümboolsed. Vanad olijad
hoidsid söögikraami akna vahel või
akna taha sätitud metallist poekorvis.
Ajaloolaste ühikas keedeti vahete
vahel legendaarset punktisuppi. Mees
tudengid panid suure pajatäie vett
keema ja läksid ühika pealt produkte
hankima. Iga koostisaine andis supile
ühe punkti: kruup, sibul, kartul, muna,
küüslauk jne. Vähemalt kümnepunk
tilise sisu saavutas supp alati ja ka väli
mus oli püsivalt standardne: hall leem,
mille põhjas hõljus hall ollus.
Allikas: raamat „Tartu ülikool ja le
gendid“ (2012)

Õigekirjamõlgutusi

Kuidas kirjutada asutuse ja
selle üksuste nimetusi?

A

sutuste ja nende üksuste nimetuste kirjapildi
teemal küsitakse keelenõu üpris tihti. Vaada
kem üle, millal kasutada suurt ja millal väi
kest algustähte Tartu Ülikooli ning selle üksuste,
asutuste ja sidusühingute nimetuste näitel.

Kuidas kirjutada Tartu Ülikool?

Asutusenimetusi võib kirjutada nii suure kui ka
väikese algustähega. Vabamas tekstis on eelistatud
väike, ametlikumas kirjutises suur esitäht.
Et aastaid valitses segadus, millal kirjutada üli
kool suure, millal väikese tähega, lepiti 2018. aastal
kokku, et nii TÜ õigusaktides, kesksetes doku
mentides kui ka turundus- ja kommunikatsiooni
tekstides kasutatakse ühtsuse eesmärgil läbivalt
nimekuju Tartu Ülikool. Väikest esitähte võib kaa
luda ülikooli ajaloost rääkivate tekstide juures.

Kuidas kirjutada Tartu Ülikooli Narva
kolledž?

Allüksuste nimetused kirjutatakse reegli järgi
väikese algustähega, välja arvatud nendes olevad
nimed. Nii paneme kirja ülikooli
• instituudid: ajaloo ja arheoloogia instituut,
Johan Skytte poliitikauuringute instituut ning
Tartu observatoorium,
• kolledžid: Pärnu kolledž, Narva kolledž,
Viljandi kultuuriakadeemia,
• tugiüksused: hankeosakond, personaliosakond,
grandikeskus, rektoraadi büroo, kantselei,
kirjastus,
• asutused: teaduskool, raamatukogu, loodus
muuseum ja botaanikaaed.

See reegel kehtib alati, ka siis, kui allüksuse ette
on lisatud Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Narva kol
ledž, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut ja Tartu
Ülikooli infotehnoloogia osakond.
Ülikooli struktuuriü ksuste nimetused on loet
letud ülikooli veebilehel ut.ee/et/sisu/struktuur.
Instituutide ja ülikooli asutuste nimetuste õige
kirjapildi leiab muu hulgas nende logolt.

Kuidas kirjutada Tartu Üliõpilasküla?

Omaette lugu on asutustega, mis on küll ülikooli
tegevusega seotud, kuid tegutsevad juriidiliselt
eraldi. Sellised on mitmesugused mittetulundus
ühingud, näiteks Tartu Ülikooli Ametiühing,
Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Tartu
Üliõpilasmaja, Tartu Üliõpilasküla jt. Nende amet
liku täisnime leiab äriregistrist ja nimes tuleb kir
jutada kõik esitähed suured.
Mittetulundusühingute, sihtasutuste, osaühin
gute, aktsiaseltside ja muudes ärinimedes võivad
lühendid MTÜ, SA, OÜ, AS vm paikneda nii nime
ees kui ka järel – nendegi korrektset kirjapilti saab
vaadata äriregistrist. Näiteks selgub sealt, et üli
kooli tegevusega on seotud sihtasutus ~ SA Tartu
Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Sihtasutus, Üli
õpilaskonna Sihtasutus ja UniTartu Ventures OÜ.
Suurt esitähte võib kasutada üksnes regist
reeritud täisnimetustes. Kui nimetusest jäetakse
korduse vältimiseks mingi osa ära, kaotab see
oma ametlikkuse ja kõik algustähed muutuvad
väikseks. Nii tuleb kirjutada ülikooli ametiühing,
kliinikum, akadeemiline spordiklubi, üliõpilasmaja
ja üliõpilasküla.

Keelenurka kirjutab Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi
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