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Vahendame maailmamuutjate
tegemisi
UT TOIMETUS

A

asta lõpp on ikka olnud kokkuvõtete tegemise
aeg. Ülikoolis ja ühiskonnas on toimunud pal
ju põnevat. Ka käesolevas ajakirjanumbris saab
tutvuda mitme teemaga, mis aitavad loodetavasti
viia ülikoolipere teadmisi ja tegemisi laiema lugejas
konnani ning pakuvad põnevat sissevaadet Eesti va
nima kõrgkooli haridus- ja teadusellu.
Kirjutame näiteks sellest, kuidas jõudis eesti
kirjandus- ja kultuuri
p ärand matkahuviliste
mobiilirakendusse, millised suundumused on ol
nud Eesti annetuskultuuris ja religioonihariduses
ning kuidas meie teadlased üha enam maailma tip
pude seas sõna võtavad. Heidame pilgu ka ülikoolis
tehtud suure tagasisideuuringu tulemustele.
Kuigi tagasiside andmine võib nii mõnelegi tun
duda tüütu kohustusena, on seda väga vaja, et hin
nata tehtud töö kvaliteeti ja seada uusi eesmärke.
Mõnikord on selleks ehk tarvis muuta juurdunud
mõttemalle, kuid konstruktiivne tagasiside võiks olla
kolleegide ja partneritega suhtlemise loomulik osa –
eriti siis, kui alustatakse millegi uuega ja soovitakse
aru saada, kas valitud suund on ka teiste arvates õige.
Kokkuvõtete tegemise ja praeguste tegemiste
vaatlemise kõrval on vähemalt sama oluline mõelda

tulevikule. Milline on Eesti ja muu maailm ühe või
kümne aasta pärast? Kas saame nii üksi kui ka ühi
selt tehtule tagasi vaadata ja olla rahul, et tänu meile
on midagi parem kui praegu, või peame tõdema, et
meie tõttu on midagi hoopis halvemaks läinud? Eks
seda näita lõppeks tulevik, kuid praegu tundub, et vä
hemalt meie teadlased teevad kõik endast oleneva, et
muutused viiksid meid paremuse poole.
Selle kinnituseks on näiteks e-valitsemise pro
fessor Robert Krimmer, kes soovib anda inimes
tele võimaluse kulutada üksluise paberimäärimise
asemel aega huvitavate asjade tegemisele, aga ka
särav programmijuht ja molekulaarbioloogia kaas
professor Ilona Faustova, kes kasvatab sünteetilise
bioloogiaga tegelevaid tulevikuteadlasi. Maailma
parandajate hulka kuulub ka keskkonnasõbralike
materjalide keemia teadur Jüri Liiv, kes mõtles väl
ja, kuidas turbajääkidest ja põlevkivituhast ehitus
materjali teha, ning aitab nüüd Keenias riisitootmis
jääke ära kasutada.
Avara pilguga teadlasi on Tartu Ülikoolis palju. Ei
maksa unustada ka seda, et nende ümber on suure
pärased meeskonnad, kellega koos kõrgele seatud
sihte saavutada. Universitas Tartuensis hoiab kätt
pulsil – ikka selleks, et lugejad teaksid, kuidas üli
koolis maailma muudetakse ja kellega ühendust võt
ta, kui endal väärt koostöömõte tekib.
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Selgusid TÜ teenetemärkide kavalerid

Rahvusmõtte auhinna
pälvis Erkki-Sven Tüür

Tartu Ülikooli
teenetemärgid
2021. aastal

69

Fotod: erakogu

Enn Lust leidis Tartu Ülikoolist kaks armastust: oma naise Karmeni ja
fundamentaalelektrokeemia.
Tunnustuse väljapaistva töö eest sai
veel enam kui sada ülikooli liiget. Tartu
Ülikooli medali pälvis 18, aumärgi 69 ja
teenetemärgi „100 semestrit Tartu Üli
koolis“ 15 inimest. Tunnustatute seas
on nii akadeemilised kui ka tugiüksuste
töötajad, aga samuti üliõpilased ja
vilistlased.
Ülikoolile suuri teeneid osutanud üli
kooliväliseid inimesi tunnustas rektor
Tartu Ülikooli Tänutähega. Tänavu jaga
takse neid välja 12. Üks kavaleridest, Jaa
pani suursaadik Eestis Kitaoka Hajime
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Tartu Ülikooli suur medal

20

1

Tartu Ülikooli medal

18

märkis, et tänutähe pälvimise päev sai
tema jaoks kõige tähtsamaks Eestis vee
detud päevaks.
„Et tunda üht rahvast, on kõige täht
sam tunda selle kultuuri. Jaapani suur
saadikuna olen alati soovinud teada,
mida Eesti endast kujutab. TÜ on mulle
eesti kultuuri õpetanud ja nii olen ma
lõpuks Eestit tundma õppinud,“ sõnas
suursaadik.
Vaata teenetemärkide kavaleride täielikku nimekirja: ajakiri.ut.ee.
66

60

Tartu Ülikooli Tänutäht

115

Tartu Ülikooli aumärk

TÜ uued audoktorid Ewan Birney (bioinformaatika), Marja-Liisa Helasvuo
(keeleteadus), Mart Saarma (neuroteadus) ja Astrid Stadler (õigusteadus).

Teenetemärk
„100 semestrit ülikoolis“

Kavalere
kokku

R

Foto: Andres Tennus

S

el aastal pälvis ülikoolisisese kõrgei
ma tunnustuse, Tartu Ülikooli suure
medali füüsikalise keemia professor
akadeemik Enn Lust, kes on teinud pika
ajalist silmapaistvat tööd kestliku teadus
põhise roheenergeetika edendamisel.
Professor Lust on Tartu Ülikoolis väl
ja arendanud üleilmselt tunnustatud
laboratooriumi, kus tehakse tipptasemel
uurimistööd mitmel aktuaalsel elektro
keemia suunal, näiteks kütuseelementide
ja superkondensaatorite alal.
Lust tänas kõiki oma õpetajaid, kol
leege ja üliõpilasi, kellega koos ta on
maailmas tunnustatud fundamentaal- ja
rakenduselektrikeemia uurimissuunad
välja arendanud. Samuti kiitis ta oma
valitsusi, kes on asunud rakendama uud
seid vesiniku- ja taastuvenergia tehno
loogiaid, ning ettevõtjaid, kellega koos
püütakse suunata Eestit kõrgtehnoloogi
lisele arenguteele.
„Tartu Ülikoolis anti mulle ka keeru
lisel taasiseseisvumise ajal võimalus pü
henduda alusuuringutele, samal ajal kui
targad naabrid imestasid, milleks küll
neid siin vaja on. Loodan, et oleme and
nud sellele küsimusele ühese vastuse:
ilma fundamentaalteaduseta pole võima
lik arendada kõrgetasemelist ja uudset
rahvusvaheliselt patenteerimist võimal
davat rakendusteadust,“ ütles Lust.

5
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Neli uut audoktorit

A

asta jooksul on Tartu Ülikool saanud
rikkamaks nelja audoktori võrra.
Keeleteaduse audoktoriks nime
tati väljapaistva panuse eest keeleteadusli
ku mõtte arendamisse ja pikaajalise koos
töö eest Tartu Ülikooli teadlastega Turu
Ülikooli professor Marja-Liisa Helasvuo.
Helasvuo on TÜ eesti ja üldkeele
teaduse instituudis olnud sage külaline
juba paarkümmend aastat, osaledes nii
seminaridel ja konverentsidel kui ka pi
dades loenguid.
Õigusteaduse audoktoriks nimeta
ti silmapaistvate saavutuste eest õigus
teaduses ja pikaajalise eduka koostöö
eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
ga uue põlvkonna õigusteadlaste kujun
damisel Konstanzi Ülikooli professor
Astrid Stadler.
Stadleri koostöö TÜ õigusteadus
konnaga algas juba 2000. aastate alguses,
kui ta algatas koos Rainer Hausmanni
ja Paul Varuliga ühiste doktoriseminari
de projekti, mis annab võimaluse saada
rahvusvahelise teaduskoostöö kogemus.

Neuroteaduse audoktoriks nimeta
ti väljapaistvate saavutuste eest teadus
töös ning pikaajalise toetava ja tulemusli
ku koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega
Helsingi Ülikooli teadusdirektor, moleku
laarse närviteaduse labori juhataja, aka
deemik ja professor Mart Saarma.
Saarma on korduvalt pidanud loenguid
TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas ning
andnud suure panuse TÜ genoomika ja
siirdemeditsiini tippkeskuse rahvusvahe
lise teadusliku nõuandva kogu esimehena.
Bioinformaatika audoktoriks nime
tati suurepärase rahvusvahelise teadus
töö, avatud teaduse eestkõneleja rolli ja
Eestiga tehtud pikaaegse teaduskoostöö,
sh Tartu Ülikooli teadlaste toetamise
eest Euroopa Bioinformaatika Instituu
di kaasdirektor John Frederick William
(Ewan) Birney.
Birney on aidanud suurel määral kaasa
TÜ ja Eesti teadlaste rahvusvahelise tun
tuse edendamisele ning Eesti uue põlv
konna bioinformaatikateadlaste kujun
damisele.

ahvusülikooli aastapäeval kuulutas
rektor Toomas Asser välja Rahvusmõtte auhinna tänavuse laureaadi,
kelleks on helilooja Erkki-Sven Tüür.
Rektori sõnul haakub helilooja tegevuse mõju ja mõte hästi rahvusülikooli
olemusega: olla eestikeelse rahvus
vahelise ülikoolina ühenduslüli oma riigi
ja välisilma vahel. Tüüri mõjukas looming
puudutab südameid eestlastest kuulajate
seas ja on saavutanud laia kõlapinna ka
maailma muusikaavalikkuse silmis.
Helilooja tunnistas auhinda vastu
võttes, et on tunnustuse eest tänulik ja
südamepõhjani liigutatud. Tema jaoks on
oluline, et Rahvusmõtte auhind tõstab
esile valdkonna, mida on lihtne pidada
üleilmseks nähtuseks – muusikakeel ju
tõlkimist ei vaja –, kuigi kogu professionaalne muusikakultuur on osa rahvuslikust eneseteadvusest.

Aasta kodaniku tiitli sai
Irja Lutsar

N

ovembri lõpus tunnustas siseminister Kristjan Jaani aasta kodaniku
tiitliga teadusnõukoja juhti professor
Irja Lutsarit.
Tunnustuse üleandmisel ütles siseminister, et seekordne aasta kodanik Irja
Lutsar on tegelikult viimase kahe aasta
nägu. Tema kandidatuuri esitaja on esile
tõstnud Irja Lutsari väärikat, rahulikku ja
mõistvat tegutsemist kodanikuteadvuse
ja ühiskonna sidususe suurendamisel.
„Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina on ta pea
kaks aastat juhtinud Vabariigi Valitsust
nõustava teadusnõukoja tööd ning
olnud koroonaviirusevastases võitluses
teadlane, kes on püüdnud olla dialoogis
kogu ühiskonnaga, toetudes teaduslikule
maailmapildile ja süstides optimismi,
et me suudame pandeemia seljatada,“
ütles Jaani.
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Ainulaadne
isiksuseuuring

T

artu Ülikooli Eesti geenivaramu ja TÜ
psühholoogid alustasid novembris
maailmas ainulaadset suurt isiksuse
uuringut.
Uuringu eesmärk on selgitada
välja, millised elukogemused ja geenid
isiksuseomadusi kujundavad ning kuidas
mõjutavad isiksuseomadused tervist.
Osalema on oodatud kõik geenidoonorid, keda on praegu Eestis enam kui
200 000.
Eksperimentaalpsühholoogia teaduri
Uku Vainiku sõnul on igal geenidoonoril
võimalus saada enda kohta midagi uut
teada ja aidata seeläbi kaasa teaduse
arengule. Paremad teadmised isiksuse
omaduste kohta on abiks ka juhtidele,
psühholoogidele, treeneritele ja arstidele, kes võiksid anda inimeste eripäradega arvestavaid soovitusi.
„Mõnele inimesele on loomuomasem üks töö, treeninguvorm või raviviis,
teisele aga hoopis midagi muud. Seega
on oluline teha uuringuid, mis aitavad
võimalikult täpselt välja selgitada
isiksuseomaduste seoseid inimestele
sobivate valikutega ja toimetulekuga eri
eluvaldkondades,“ selgitas Vainik.
Peamiselt liigitatakse isiksuseomadused viide suurde rühma ehk nn suurde
viisikusse: ekstravertsus, neurootilisus,
avatus, sotsiaalsus ja meelekindlus. Iga
rühma sees saab omakorda eristada
paljusid spetsiifilisemaid omadusi.
Uuringu kaasjuhi, Edinburghi
Ülikooli psühholoogia kaasprofessori
René Mõttuse sõnul ootab suurem osa
isiksuseomadustega seotud geenidest ja
elukogemusest veel avastamist.
Uuringu veebiküsimustikku on
võimalik täita kas eesti või vene keeles
ning kohe pärast vastamist saavad osalejad personaalse tagasiside oma peamiste isiksuseomaduste kohta. Rohkem
teavet leiab veebilehelt geenidoonor.ee/
isiksuseuuring.

EESTI VALITSUSED
1991–2021:
KUJUNEMISED,
KRIISID, KUKKUMISED
Rein Toomla
ISBN 978-9949-03-744-5, 424 lk.

Suvine festival annab hea võimaluse kasutada ka välialasid.

Startup Day lükkus augustisse

J

aanuari lõpus toimuma pidanud
Baltimaade suurim ärifestival Start
up Day peetakse taas hoopis augusti
viimasel nädalal.
Festivali edasilükkamise tingisid keh
testatud piirangud, mille järgi võib sise
ruumides toimuvatel üritustel osale
da kuni 1000 inimest. Ka sel aastal oli
Startup Day augustis ja korraldajate hin
nangul näitas tänavune kogemus, et suve
üritusena on festivali võimalik korraldada
tavapärases mahus ja turvaliselt. Ehkki
augusti lõpus teatati Eestis mõnesajast na
katunust päevas, ei registreeritud festivalil
ühtegi koroonajuhtu.
Festivali peakorraldaja Mart Lättekivi
sõnul üritus edasilükkumise tõttu ei kan
nata. Vastupidi – suvel saab kohale tul
la rohkem osalejaid, kes saavad nautida
festivalimelu täiel rinnal ja sõlmida koha
peal väärtuslikke kontakte.
„Startup Day suurim väärtus on
Tartusse tulnud inspireerivad festivali
külalised. Lükkame ürituse edasi, et kõik
osalejad saaksid nautida festivali täiel
rinnal ega peaks viiruse leviku pärast

See raamat on paljuski meenutamiseks: mis
valitsused meil on olnud, kes on saanud ministriteks ja kes sellest ametist lahti. Kolmkümmend
aastat on aeg, mille jooksul asjad hakkavad juba
meelest minema. Loodetavasti aitab see raamat
mälu värskena hoida.

muretsema,“ ütles Lättekivi. Lisaks on su
vel võimalik kasutada välialasid ja kor
raldusmeeskonnale jääb sisutiheda prog
rammi koostamiseks rohkem aega.
Tartu abilinnapea Raimond Tamm
kinnitas, et festivali kaaskorraldajad toe
tavad edasilükkamise otsust. „Startup
Day festivalil on oluline roll kohaliku
ettevõtluskogukonna jaoks, ent viiendik
külalistest tuleb väljastpoolt Eestit. Nen
de kohalejõudmist hõlbustab ka märt
sis taasavatav lennuühendus Tartu ja
Helsingi vahel,“ märkis Tamm.
Startup Day 2022 toimub 24.–26. au
gustil Tartu Ülikooli spordihoones ja ko
hale oodatakse üle 3000 külalise.

Raamatus esitatud andmestik annab ka tunnistust ja süvendab teadmisi meie poliitilise elu
ühe tahu kirevusest. Eestis on 30 aasta jooksul
olnud ametis 18 valitsust ja nendes on tegutsenud pea paarsada poliitikut. Siiski on meie
valitsussüsteem toiminud üsna stabiilselt: ükski
valitsus pole lahkunud kibeda skandaaliga,
samuti pole tekkinud olulist vajadust erakorraliste valimiste järele.

Startup Day
Startup Day on Baltimaade suurim
ärifestival, mis toimub 2022. aastal juba kuuendat korda. Festivali
korraldavad Tartu iduettevõtluse
ökosüsteemi partnerid. Festivali idee
autor on Tartu Ülikooli turunduse
kaasprofessor Andres Kuusik.

Raamatute müük
W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945
Teaduskirjastus aastast 1632

tyk@ut.ee, www.tyk.ee
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AKTUAALNE

Tagasiside

Ülikooli juhid said

peeglisse vaadata

Sel sügisel korraldati Tartu Ülikoolis esimest korda 360° tagasiside uuring, mille käigus
said põhjalikku tagasisidet oma kolleegidelt ja koostööpartneritelt 69 juhti. Vestlus
konsultandiga aitas järeldusi mõtestada ja arengueesmärke seada.

Tagasiside

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

360

kraadi tagasiside eesmärk on saa
da võimalikult mitmekülgne ja te
gelikkust peegeldav üldhinnang,
mida aitab mõtestada kogenud konsultant. Tagasi
sidet anti 69 tippjuhile, kelle hulka kuulusid rekto
raadi liikmed, instituutide, kolledžite, asutuste ja
tugiüksuste juhid ning prodekaanid. Sel viisil saadud
isiklik tagasiside ja tulemuste arutelu oli paljude juh
tide hinnangul uudne ning väga kasulik.

11. novembril peeti tagasisideseminar, mille vestlusringis
osalesid (vasakult) päevajuht, TÜ teadusprorektor Kristjan
Vassil, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja
Ruth Kalda, personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas,
uuringufirma Tripod konsultant Liisa Raudsepp ja TÜ rektor
Toomas Asser.

AKTUAALNE

Rektor Toomas Asseri hinnangul täitis uuring
oma eesmärgi toetada juhtide eneseanalüüsi ja
arengut. „Need tulemused ei ole hindamise, vaid
toetamise tööriist, mis on abiks kõigile. Minu jaoks
on siin kahekordne kasu: tagasiside nii enda indi
viduaalsele juhtimisele kui ka sellele, kuidas tervet
ülikooli juhtida,“ ütles Asser.
360° metoodikat on juhtimiskultuuri arendami
seks kasutatud suurtes ettevõtetes üle kogu maa
ilma. Eesti kõrgkoolidest on seda rakendanud Eesti
Mereakadeemia ja Sisekaitseakadeemia, kuid nii
suures mahus nagu Tartu Ülikoolis ei ole seda va
rem tehtud.

Eesmärk mõista ja arendada

Foto: Gea Kääpa
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Ulatusliku tagasisideuuringu mõte sai alguse juba
kolm aastat tagasi. Pärast uuringupartneri leidmist
asuti tänavu kevadel ettevalmistusi tegema ja me
toodikat kohandama. Avaliku teenistuse juhtide
pädevusalasid käsitleva mudeli, TÜ juhtimise hea
tava ja arengukava põhjal töötati koos ülikoolis töö
tavate juhtide ja personaliarenduskeskuse esindaja
tega välja TÜ-le sobilik küsimustik.
Personaliarenduskeskuse juhataja Piret Tatuntsi
sõnul vastas septembri keskpaigast oktoobri algu
seni kestnud küsitlusele üle 900 inimese. „Uuringu
käigus küsiti osaleva juhi kohta tagasisidet tema
kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt
ja ülikoolivälistelt koostööpartneritelt. Samuti pidi
juht end ise hindama,“ selgitas ta.
Ühe juhi kohta andis vastuseid 12–15 inimest.
Lisaks küsimustikule paluti kõigil vastajatel tuua
näiteid ja kirjutada lisakommentaare, sest just si
suline tagasiside aitab mõista paremini tööalaseid
tugevusi ja arenguvajadusi. Uuringufirma hinnan
gul oli kommentaaride hulk ja sisukus heas mõttes
erakordne.
Uuringu täideviiv projektijuht, ettevõtte Tripod
uuringute vanemkonsultant Meelis Pihlamäe
selgitas tulemuste esitlusel, et vastuste põh
jal koostas uuringufirma igale juhile tagasiside
aruande, mis aitaks seada isiklikke arengueesmärke.
Lisaks pidasid konsultandid iga juhiga eraldi poole
teisetunnise vestluse, et tulemusi põhjalikumalt
analüüsida.
„Meie eesmärk oli tagasiside põhjal mõista ja
arendada juhtide individuaalseid pädevusalasid,
innustada neid tegema eneseanalüüsi ja kavanda
ma arendustegevust. Kaugem siht on toetada TÜ

9

10

AKTUAALNE

Tagasiside

arengukava eesmärkide elluviimist, suurendada juh
tide võimalusi oma potentsiaali parimal moel aren
dada ja rõhutada läbipaistvust,“ rääkis Pihlamäe.
Umbes 40 vestlusel osalenud konsultant ja kooli
taja Liisa Raudsepp ütles, et uuringutulemustest
joonistus välja kuus tugevat külge – justkui kuus
ülikooli sammast –, millele TÜ juhtimine suu
res plaanis toetub: pühendumus juhtimisele, tasa
kaalukas enesejuhtimine, tuleviku kujundamine,
suur töövõime, sihikindlus ja meeskonna juhtimise
oskus. Tema sõnul peegeldavad need nn kuus sam
mast universaalseid aspekte, aga annavad hea pildi
ka sellest, kuidas töö ülikoolis erineb tööst mujal.

Kuus tugevat sammast

„Selgelt oli näha, et olgu juhtimine põhi- või lisa
ülesanne, seda võetakse ülikoolis väga tõsiselt. On
karismaatilisi „staare“, kes on hästi tuntud ka üli
kooliväliste partnerite seas, aga ka meeskonna hoid
jaid, kes tagavad selle, et töötajad on toimuvaga alati
kursis. Maksimumile kõige lähedasem oli tagasiside
nendele juhtidele, kes suutsid need kaks rolli oma
vahel ühendada,“ rääkis Raudsepp.
Kui võrrelda teiste Eesti ettevõtetega, kus 360°
tagasiside uuringut on korraldatud, eristusid TÜ
juhid valdavalt väga hea enesejuhtimisoskuse poo
lest. Kuigi ajajuhtimise oskuste poolest oli erinevu
si rohkem, tõsteti TÜ juhtide juures esile just tasa
kaalukust ja positiivsust.
Tuleviku kujundamise alal hinnati kõige kõrge
malt rektoraadi liikmeid. Uuringu korraldajate sõ
nul on ootuspärane, et tippjuhtkond vastutab ül
diste eesmärkide seadmise ja järgimise eest, kuid
hea meel oli tõdeda, et seda tõepoolest märgatakse
ja tunnustatakse.
Ülikoolis töötavate juhtide puhul on teiste orga
nisatsioonidega võrreldes selgelt erinev ka see, et
toime tuleb tulla mitme väga nõudliku rolliga. Ena
mik TÜ juhte töötab rohkem kui 40 tundi nädalas:
lisaks juhtimisele tuleb teha ka teadus- ja õppetööd,
nii et tegelik koormus on väga suur.
„See, kas juht tajub suurt töövõimet ja -koor
must negatiivse või positiivsena, sõltub sellest, kui
das ta oma tööd mõtestab. Kui inimene armastab
teadust ja tahab sellega tegeleda, siis ei ole see tema
jaoks kohustus. Töö ja eraelu ei pruugi küll ideaal
ses tasakaalus olla, aga enamik TÜ juhte saab oma
koormusega väga hästi hakkama ja arvab, et asi ei
saagi teisiti olla,“ ütles Raudsepp.

Tagasiside

69

juhti sai konsultandi
abiga tagasiside
lahti mõtestada ning
sõnastada oma peamised
arenguvaldkonnad ja
-eesmärgid.

Sihikindluse puhul tõsteti taas esile rektoraa
di liikmete tulemustele orienteeritust. Meeskonna
juhtimises said kõige rohkem kiidusõnu tugiüksus
te juhid, kellest paljud teevad teadlikke pingutusi
selleks, et terve nende meeskond tunneks end hästi
informeeritu ja hoituna.

Selgus ja tasakaalukus

Pihlamäe sõnul joonistusid vastustest välja ka kõi
ge suuremad ootused juhtidele. Neid ühendavad
märksõnad on selgus ja tasakaalukus.
„Juhi ootused oma meeskonnaliikmetele peak
sid olema selged ning seatud eesmärgid ambit
sioonikad, aga teostatavad. Vajaduse korral tuleb
eesmärke õigel ajal kohandada ja vajalikku teavet
jagada. Juht peab oskama visiooni ja eesmärke läbi
mõeldult ja veenvalt selgitada eri sihtrühmadele.
Samuti rõhutati, et probleemide tekkimisel peaks
juht sekkuma õigel ajal,“ loetles Pihlamäe.
Liisa Raudsepa sõnul oli selgelt näha ka seda, et
juhtidesse, kes probleeme ei märka või neisse kohe
alguses ei sekku, suhtutakse üldpildiga võrreldes
märksa kriitilisemalt. Murede kuhjumisel võib juhi
autoriteet hoopis madalale langeda.
Juhid said tagasiside põhjal teada ka selged
arenguvajadused. Need on aga väga individuaalsed
ja sõltuvad suuresti isikuomadustest, kogemusest
või tööülesannete spetsiifikast. Siiski saab eristada
kolme arenguvajadust, mida kõige sagedamini mai
niti. Tähtsaimana neist nimetati kommentaarides
delegeerimisoskust, mis seostub suure töökoormu
se ja läbipõlemisohuga. Sealjuures selgus, et oht läbi
põleda on suurem tugiüksuse juhtidel.
Raudsepp ütles, et vestlustel jõuti delegeeri
mise teemal arutledes sageli selle mureni, kellele

ülesandeid üldse suunata, kui seda vaja oleks. Juhid
muretsevad oma meeskonna pärast, kes töötab üle
normaalkoormuse, samas pole piisavalt raha ini
mesi juurde palgata.
Lahendusi püütakse siiski leida, nimelt on mit
mel instituudil kavas võtta teavituskoormuse haju
tamiseks tööle kommunikatsioonispetsialist.
Ka töö ja eraelu vahel tasakaalu leidmine val
mistab muret nii juhtidele kui ka nende kolleegi
dele. Sellegagi seostuvad suur töökoormus ja läbi
põlemisoht ning eriti puudutab see naisjuhte, kellel
on pereelus sageli meestest suurem roll.
See on üldine probleem ning nii on ka rahvus
vahelist pilti vaadates näha, et suurel osal nais
professoritel ja teistel naisjuhtidel ei olegi lapsi või
on need juba täiskasvanud.
Ka tagasisideseminari vestlusringis osalenud
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juha
taja professor Ruth Kalda tõdes, et kui juht soovib

Tartu Ülikooli 360° tagasiside
uuring
Uuringu sihtrühma kuulus 69 tippjuhti, sh rektoraadi liikmed, struktuuriüksuste juhid ja dekaanid.
Juhtidele antud tagasiside oli valdavalt positiivne.
Kõige paremaid hinnanguid sai rektoraat, kuid
tagasisides avaldati suurt tunnustust paljudele
juhtidele. Osa juhtide puhul joonistusid välja ka
selged arenguvajadused. Rohkem teavet uuringu
kohta leiab TÜ siseveebist.
Juhtide peamised tugevad küljed:
● pühendumus juhtimisele;
● tasakaalukas enesejuhtimine;
● tuleviku kujundamise suutlikkus;
● suur töövõime;
● tulemustele orienteeritus ja sihikindlus;
● meeskonna juhtimise oskus.
Juhtide peamised arenguvajadused:
● töö- ja eraelu tasakaal;
● delegeerimine.
Juhtimise arendamise võimalused ülikoolis:
● alustavate juhtide toetamine;
● parimate juhtimistavade jagamine;
● juhtide järelkasvu tagamine.
Allikas: Tripod
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oma tööd teha hästi ja pühendunult, jääb muu elu
paratamatult tagaplaanile. „Mina sain juhirolli võt
ta ajal, mil ei pidanud enam perele nii palju aega
pühendama. Varem ei oleks see võimalik olnud,“
nentis Kalda.
Kolmanda enim mainitud arenguvajaduse saab
kokku võtta fraasiga „inimeste juhtimine“. Kuigi
väga paljud juhid ülikoolis saavad kolleegide arva
tes selle ülesandega suurepäraselt hakkama, märgati
siiski teatavat ootust, et töötajatele pöörataks roh
kem individuaalset tähelepanu, antaks rohkem va
hetut tagasisidet ja aidataks seda mõtestada.

Edasised sammud

Nüüd, mil tagasisideuuring on läbi, vestlused pee
tud ja aruanded esitatud, võib saadud teadmisi iga
päevatöös rakendama hakata. Iga tagasisidet saanud
juht võiks tänada oma meeskonda ja peegeldada
tagasisidest saadud peamisi tulemusi. Arengu
vestlusel saab tulemuste üle veel arutleda ja järg
misi samme plaanida.
Raudsepa sõnul tuleks praegust suurt tähele
panu tagasiside teemale parimal viisil ära kasutada.
„Ei ole vaja oodata järgmisi uuringuid või arengu
vestlusi – vahetu tagasiside on kõige parem. Piisab
ka sellest, kui mõne aja tagant kolleegilt küsida, kui
das tal läheb,“ rääkis Raudsepp.
Personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas
kinnitas, et tema meeskond teeb kõik selleks, et
uuringu mõjul tekkinud soodsat fooni üleval hoi
da ja igakülgset toetust võimaldada. Näiteks pakub
osakond juhile abi arengupartneri leidmisel, kor
raldab juhtimisseminare ja soodustab kogemuste
vahetamist.
360° tagasiside uuring oli osa ülikooli suuremast
plaanist arendada juhtimis- ja tagasisidestamis
kultuuri. Detsembri lõpuks avaldatakse ülikooli
perele ka töörahuloluküsitluse tulemused ja
juhid saavad üksuse põhitulemusi esile toovad
arengukaardid.
360° tagasiside tulemused kinnitasid vajadust
jätkata alustavate juhtide arengu toetamist, jagada
häid juhtimistavasid ja pöörata tähelepanu juhtide
järelkasvu tagamisele.
Tartu Ülikoolis korraldatud 360° tagasiside
uuringu tulemusi tutvustavat seminari saab järel
vaadata UTTV-st aadressil https://www.uttv.ee/
naita?id=31559.
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Religioon

Religioon

Religiooniharidus

kui sallivuse kasvataja

Religiooniharidus on tänapäeva koolisüsteemis vastuoluline teema, mida varjutavad väärarusaamad ja iganenud stereotüübid.
MAARJA MOOR
TÜ didaktikakeskuse
kommunikatsioonikoordinaator

E

namikul juhtudel t ähendab
religioonialane haridus Eesti kooli
süsteemis usundiõpetust ehk güm
naasiumi valikainet, mille põhimõtted
lähtuvad riiklikust õppekavast. Usundi
õpetus on mõeldud avardama õpilase
arusaama religioonist: ühegi kindla kon
fessiooni juurde see aine ei juhata ja üh
tegi maailmavaadet ainuõigena ei esita.
Ehkki õpieesmärgid ja põhimõtted on
riiklikul tasandil paika pandud, võib aine
sisu tugevalt varieeruda. Oktoobri lõpus
usuteaduse erialal doktoritöö kaitsnud
Silja Härmi sõnul seavad õpetajad ees
märgid selle järgi, millises suunas tahe
takse õpilast arendada ja millised tead
mised nende arvates talle kasuks tulevad.
„Õpetajate sõnul on usundiõpetuse
kõige levinum eesmärk anda alustead
mised maailma suurimatest religioo
nidest ja usulistest liikumistest. Sellise
fookusega õpe on kui maailmakodaniku
kasvatamine, selleks et õpilane oskaks
mitmekultuurilises maailmas navigee
rida,“ selgitab Härm, kelle doktoritöö
käsitles gümnaasiumiõpetajate valikuid
usundiõpetuse õpetamisel.
Teises usundiõpetuse õppediskursuses
on tähelepanu eelkõige Euroopa usundi
lool ja kristlusel. Keskendutakse kristlu
sele kui Eesti ja Euroopa kultuuriruu
mi kujundajale ning õpitakse nägema
religiooni ilminguid eri kultuurikihtides.

Kolmandas käsitlusviisis on esiplaanil
religioon kui nähtus tervikuna. „Tegele
takse suurte, eksistentsiaalsete küsimus
tega, kuid tähelepanu saab ka õppija ise.
Oluline on sõnastada isiklikke seisukohti
ja põhjendatud arvamusi religioossete
teemade kohta,“ kirjeldab Härm.
Religioonialase hariduse teise vormi
võib leida kristlikest erakoolidest, kus
on lisaks usundiõpetusele lubatud anda
ka konkreetsest religioossest maailma
vaatest lähtuvat konfessioonipõhist
usuõpetust.

Juba maast madalast

Hea näide religioonihariduse andmisest
kristlikus koolis on Tartu Luterlik Peetri
Kool. See on Tartu Ülikooli peahoone
lähedal Küütri tänaval asuv väike era
kool, mille peamised rajajad on ülikooli
usuteaduskonna vilistlased ja religiooni
pedagoogika eriala eestvedaja Pille
Valgu õpilased.
Ühe asutajaliikme ja Peetri kooli õpe
taja Triin Käpa sõnul kannustas kooli
rajajaid soov luua teistsugune haridus
asutus, mis lubaks õpilasel kasvada
teadlikuks ja hoolivaks inimeseks.
Doktoriõppes uuris ta ise kristlikku
väärtuskasvatust kristlikes koolides ning
kristlike koolide rolli Eesti ühiskonnas.
„Peetri kooli usuhariduse loogika
põhineb järkjärgulisel religiooni
tundmaõ ppimisel ja mõtestamisel.
On oluline, et arusaam religioonist
ning selle käsitlemise keerukus liiguks
kogu aeg õpilase arenguga kaasas,“
ütleb Käpp.

Juba varases eas hakatakse lastele
tutvustama lihtsamaid religioosseid
arusaamu ja jutustama piiblilugusid.
Aja möödudes fookus laieneb ning
luterlikule ja üldkristlikule õpetuse
le lisanduvad teised maailmavaated
ja religioonid. Ehkki kristlik õpetus
taustalt ära ei kao, kasvab usuõpetus
siiski aegamööda usundiõpetuseks.
Erinevalt riigigümnaasiumi
usundiõpetusest, mis on oma valik
ainelisuse tõttu tihti väga piiratud
mahuga, võimaldab kristlike kooli
de süsteem usundiõpetust anda süs
teemsemalt. Süvendatult saab tege
leda kõigi kolme õppediskursusega
ning materjali komplekssust tasa
pisi suurendada. Kristlikus koolis ei
ole usundiõpetus ühekordne kursus,
vaid haridustee normaalne osa.
Samas rõhutab Käpp, et Peetri
koolis ei anta religioonialast hari
dust ainult kindlates õppeainetes,
vaid see sisaldub kooli igapäevaelus
ja väärtusõpetuses.

„Nii nagu teised kristlikud koo
lid, on ka Peetri kool eeskätt väärtus
põhine kool, kus rõhutatakse tänulik
kust, hoolivust ja austust ning elatakse
kristlikku aastaringi. Õpitakse mär
kama teist inimest ja iseennast. Usu
haridust ei omandata seega mitte liht
salt koolipingis, vaid need teemad ja
väärtused on koolielus pidevalt ko
hal,“ räägib ta.

oskused muuta õppe sisu olenevalt olu
korrast ja õpilaste rühmast. Eriala oman
danu suudab navigeerida sundimatult
kõigi kolme õppe-eesmärgi vahel, os
kab religiooniteemalist diskussiooni sü
vendada vastavalt kristlike koolide vaja
dustele ja austab õppekavas kirjeldatud
põhimõtteid.
„Usundiõpetuse õpetaja peaks oma
pedagoogilisel haridusteel saama õpetaja
tööks vajalikud teadmised, kuid ka väär
tused, millele igasugune professionaalne
religiooniharidus tugineb. On oluline, et
õpetaja mõistaks nende ainete eesmärke
õppija seisukohalt,“ lisab Härm.
Mida aga õpilane religiooniharidu
sest saama peaks? Kindlasti peaks see
tagama õpilasele spetsiifilise sõnavara, et
intelligentse inimesena usuteemade üle
arutada. Samuti aitab religiooniharidus
tundma õppida iseennast ja oma kohta
maailma ususüsteemis ning näha enda
religioosseid valikuid.
„Kohati kõlab arvamusi, et lastele tu
leks jätta valikuvabadus, surumata nei
le usuteemasid peale. Samas ei oska ini
mene täiskasvanueas valida, kui ta ei tea,

Usundiõppe teaduslik käsitlus

Tartu Ülikooli usuteaduskonna taas
avamisest möödus tänavu 30 aastat,
kuid nende kolme kümnendi jooksul
on religioonipedagoogilise hariduse
omandanud vaid üle 60 inimese. Ehk
ki teaduslik käsitus usulise hariduse
andmise viisidest ja põhimõtetest ei
ole olnud ajalooline üliõpilasmagnet,
on see jätkusuutliku religiooniharidu
se üks põhilisi alustalasid.
Härmi sõnul eristab erialase hari
dusega õpetajat iseõppinust see, et re
ligioonipedagoogika annab õpetajale
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mida ja mille vahel ta valib,“ kommen
teerib Käpp.
Eelkõige võiks religiooniharidus aga
õpetada sallivust. „Igasugune vastandu
mine tekib selle baasilt, et on mina ja
teised. Kui sa tead, kes sa ise oled, on
sul lihtsam aktsepteerida igasugust teist
sugust ja sa ei tunne end sellest ohusta
tuna,“ mõtiskleb Käpp.
Härm nõustub, et teised ei pea tähis
tama mitte ainult mõne muu usu
süsteemi esindajaid, vaid võib viidata
mis tahes teise rahvuse, nahavärvuse või
seksuaalse sättumusega inimestele. Maa
ilma religioosse komplekssuse mõistmi
ne laieneb teistele eluvaldkondadele ning
tulemus on inimene, kes julgeb arvata ja
uskuda igatmoodi.
Triin Käpp kaitses 18. oktoobril doktori
töö „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes
koolides ning kristlike koolide roll Eesti
ühiskonnas 21. sajandi algul“.
Silja Härm kaitses 25. oktoobril
doktoritöö „Eesti gümnaasiumiastme
usundiõpetuse õpetajate professionaalsed
valikud usundiõpetuse õpetamisel“.

Tartu Luterliku Peetri Kooli 7.–9. klassi õpilaste
arvamusi

Mardipäeva paiku korraldab
Peetri kooli kogukond
laternarongkäigu. Peetri kiriku
juurest võetakse laternates
kantud valgus koju kaasa
hingesoojusena.

Foto: Artur Sinipalu
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„Peetri koolis on hea õppida, sest see
on väike kool, [siin on] väiksed klassid
ning kõik tunnevad kõiki. Usu- ja usundi
õppe aine on vajalik sellepärast, et kui
keegi reisib kuhugi, siis võiks nende
inimeste religiooni tunda ja teada. See
on austuse näitamine nende rahva
vastu.“
„Peetri koolis on hea õppida, sest
meil ei ole kiusamist, saab alati abi, kui
on vaja, alati on olemas keegi, kellele
oma muresid rääkida. Klassid on väikesed, tänu millele pööravad õpetajad
kõikidele õpilastele tähelepanu. Usu- ja
usundiõpetus on vajalik, et neid teemasid sügavamalt läbida, sest kui meil
seda ainet poleks, õpiksime seda vaid

ajaloos ja ei võtaks teemat nii hästi läbi.
Aega kuluks rohkem, et õppekavaga
järjel püsida.“
„Siin on väiksemad klassid, selle
pärast on õpetajatel aega sinuga eraldi
tegeleda. Õpetajad on üldse toetavad ja
toredad. Usuhariduse ained on vajalikud
sellepärast, et laps saaks üldise hariduse või teadmise erinevate usundite
kohta ja seda põhjalikult. See aitab aru
saada erinevatest kultuuridest ja neid
austada. Võib-olla kõnetab noort mingi
usund, mille kohta ta uurima hakkab,
enda leidmine on suur osa noore elust.
Samuti õpetatakse usuõpetuses teatud
eetika ja moraali põhimõtteid, mis on
olulised kõigile.“

INTERVJUU

E-valitsemine
TEADUS
Suur siire INTERVJUU

E-valitsemine

Robert Krimmer:

võitleme bürokraatiakoletisega, et
asjaajamine oleks lihtsam
Eelmisel aastal valiti Tartu Ülikooli e-valitsemise professoriks maailma üks
mõjukamaid selle ala eksperte Robert Krimmer. Tema uurimisvaldkonnad on
digipööre, piiriülesed e-teenused, e-osalus ja demokraatia, samuti e-hääletamine
ning muud digiühiskonna arendamise teemad.
ELIS VOLLMER
TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi
projektijuht

P

rofessor Krimmeri juhtimisel ülikoolis loo
dud teadusrühma eesmärk on viia e-valitse
mise ja avalike digiteenuste alane teadustöö
rahvusvahelisele kõrgtasemele ning edendada Eesti
e-valitsemise arengut.

Millal otsustasite, et soovite just e-valitse
mise kohta õppida ja seda uurida? Kuidas
see kõik teie jaoks alguse sai?

Mäletan, et kui olin väike, kogus isa kõikvõimali
kud juhtmed ja kaablid ühte kotti kokku. Uudis
himuliku poisina püüdsin ma igale pistikule leida
õige pesa, kuhu see sobiks. Olen alati püüdnud eri
teemasid ja probleeme ühendada sobivate võima
luste ja lahendustega.
Minu digipöördehuvi pääses valla vahetus
semestril New Yorgi Ülikoolis. Tollal kutsuti seda
ülikooli internetirevolutsiooni Silicon Alleyks. Olin
USA-s, kui raamatupoed kolisid Amazoni, ja mu
koduülikoolis Austrias olid parasjagu valimised.
Mõtlesin: kui me saame raamatuid osta internetist,
siis miks ei võiks me veebis hääletada? Kindlasti
saaks üliõpilastele jagatavaid ID-kaarte ja uudseid
digiallkirju kuidagi demokraatlike otsuste tegemi
sel rakendada.
Siis ma mõistsingi, et mu huvi on suurem – see on
kutsumus. See tundus ülimalt põnev mõistatus, mida

tahtsin lahendama hakata. Mida on vaja, et muuta
valimisi, poliitilisi institutsioone, demokraatiat? Mil
lised on uue tehnoloogia kasutuselevõtmise kitsas
kohad? Kuidas lahendada tehnilisi küsimusi, mis on
seotud õigusnormide ja seadusepiirangutega? Kuidas
korraldada valimisi turvalisel viisil? Kuidas panna
inimesed seda süsteemi usaldama? Ilma usalduseta,
kindluseta, et kõik toimib õigesti, ei ole sel ju mõtet.

Kas saab üldse paari lausega öelda, mida
digipööre endast kujutab?

Ei, see on võimatu! Enamik inimesi mõistab digi
pöörde all digiteerimist, see aga on lihtsalt teabe
esitamine digitaalselt, baitide ja bittidena, ühtede ja
nullidega. Teabekandja ei ole enam füüsiline, aga seal
olevat teavet saab nüüd edastada ja kopeerida ilma
midagi kaotamata. Me asendame ühe meediumi tei
sega. Mõnes mõttes võib seda võrrelda üleminekuga
vinüülplaadilt CD-le.
Digipööre on rohkem nagu CD-plaadi asendami
ne Napsteriga või praeguses kontekstis Spotify või
Apple Musicuga. See üleminek oli muusikatööstu
ses revolutsioon: kui varem osteti albumeid ja sing
leid, siis nüüd hakati ostma sisuliselt hoopis aega, et
kuulata oma meeleoluga sobivaid laule. See on täielik
paradigmamuutus: me ei kopeeri, vaid suurendame
olemasoleva teabe väärtust.
Digilahenduste pakkujana tuleb mõista tarbija
vajaduste potentsiaali. Oma teenust tuleb muuta,
sihtida ja ümber suunata viisil, mis tarbijale kõige
paremini sobib. Kasutajakesksus on digipöörde üks
põhimõisteid.

Foto: Paul Poderat
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Aga kuidas on lood e-valitsemisega?

Minu jaoks on e-valitsemine avaliku sektori ümber
kujundamine: leiame uusi viise oma avaliku elu kor
raldamiseks. See ei tähenda ainult seda, et saame
teabele igal pool maailmas olles ligi, vaid ka seda, et
mõtestame ümber viisi, kuidas meile kättesaadavat
teavet kõige paremini kasutada.

Olete üsna innukas e-Eesti ja e-riigi kont
septsiooni edendaja. Mida soovite Eesti
e-riigi eduloos eriliselt esile tõsta?

Ma ei ütleks, et see on e-riigi edulugu. Pigem on see
lugu riigist, mis on väga keskendunud tehnoloogia
le, kuid tegelikult saavutanud midagi palju enamat.
Eesti on suutnud levitada nüüdisaegse ühiskonna uut
narratiivi, luua telekommunikatsiooniga läbi põimu
nud ühiskonna, mis võimaldab olla mõnevõrra ajast
ja ruumist sõltumatu.
Muidugi toob suur sidusus telekommunikatsioo
niga ka muresid. Siin on vaja inimesi, kes tunnevad
andmetöötlust, programmeerimiskeeli jms. Aga neid
on väga vaja ka igal pool mujal. IT-valdkonna palga
tase on jõudnud tagasi koroonakriisieelsesse kõrgu
sesse ja isegi tõusnud – kindlasti kerkib see veel –,
aga mis saab teistest? See hüve on suunatud väga väi
kesele osale ühiskonnast.

Kõik muu jääb tagaplaanile. Arenenud riikides
võetakse ka põllumajanduses ja metsanduses ka
sutusele järjest enam tehnoloogiat. Eestis ei juhtu
see nii kiiresti kui mujal maailmas. Ühiskonna su
juvaks toimimiseks on vaja, et areng toimuks kõigis
valdkondades.
IT kiire areng on olnud muidugi väga kasulik,
Eestit teatakse kui Euroopa Räniorgu. Küsimus on
selles, kust leiab Eesti edaspidi oma infoühiskonna
edendamiseks vajalikke kvalifitseeritud töötajaid.
Mis saab siis, kui me ei suuda vastata nende nõud
mistele ja arenguvajadusele? Jah, meil tekib nn üks
sarvikuid, väga edukaid IT-ettevõtteid. Esimesed
investeeringud ja eeltöö tehakse küll ära siin, Eestis,
aga siis peavad ettevõtted kolima mujale, kus on pa
rem kasvukeskkond ja rohkem oskustöölisi.
Uue põlvkonna energiasalvesteid ehitav Skeleton
Technologies pidi oma autoakude tehase ehitama
Saksamaale. Ma imetlen nende saavutusi: Eesti ette
võttena pole lihtne Saksamaale investeerida ja seal
raha leida. Aga oleks olnud võimas, kui tehas oleks
tehtud siia ja arendatud ka siin tööstust.
Eesti vajab ärimudeleid, mis ei toimiks ainult ajast
ja kohast sõltumatus infosektoris, vaid looks töökohti
ka tööstuses. Seda on jätkusuutlikuma, pikemaajalise
majandusarengu jaoks väga vaja.
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E-valitsemine

E-valitsemine

Valitsus püüab ju midagi sarnast nutika
spetsialiseerumisega saavutada.

Kui külla tuleb rahvusvaheline delegatsioon ja sel
le liikmetele on alati võimalik rääkida midagi, mille
peale nad ahhetavad, et midagi sellist ei oleks nen
de riigis võimalik, siis muudab see muidugi mõnes
mõttes mugavaks. Aga ei tohi loorberitele puhkama
jääda. Tuleb endiselt uurida, mida mujal tehakse,
milliste katsumustega teised arenenud riigid rinda
pistavad ja kuidas nad neid ületavad. Varem või hil
jem jõuavad samad mured ja küsimused ka Eestisse.

Kui ma Eestisse kolisin, pidin siin oma identitee
di taastama. Esimesed kaks aastat ei olnud ma riigi
silmis abielus, sest Eesti arvutisüsteemides ei olnud
välismaal abiellumise kohta mingit teavet; samu
ti mitte välismaise kraadiõppe kohta. Sisuliselt olin
digitaalne immigrant, kuni esitasin nende asjade
kohta tõendid.
Praegu me töötamegi selle nimel, et muuta ini
meste elu globaalsemaks, aga ka turvalisemaks ja
usaldusväärsemaks; et keegi ei saaks välja mõelda, et
ta on hoopis keegi teine, käinud koolides ja elanud
kohtades, kus ta tegelikult ei ole. Kõige selle kohta
peaks olemas olema digitaalsed tõendid, mida saab
andmekaitseseadusest lähtudes kontrollida.
Kui praegu soovib ärimees asutada mõnes tei
ses riigis tütarettevõtte, võtab asjaajamine aega 3–5
kuud ja maksab eurodes viiekohalise summa. Tuleb
hankida äriregistri väljavõte, see kinnitada, tõlkida,
viia vajalikud paberid ühest riigist teise, kanda need
seal registrisse jne. Võib-olla tuleb hankida veel ser
tifikaate ja jumal teab, mida kõike. See peab olema
palju lihtsam ja soodsam.

Kuidas aitab teie uurimistöö e-Eestit paremaks teha?

Milliste teemadega teie uurimisrühm
praegu tegeleb?

Jah, loomulikult. Aga kui püüdlustega ei kaasne va
jalikku taristut, et arendada rahvusvahelist kauban
dust ja veondust, ei ole sellest kasu. Kui üleilmsetes
tarneahelates osaleval ettevõttel ei ole võimalik ta
gada juurdepääsu turgudele, kuhu ta soovib tarnida
oma kaupa kindla aja jooksul – mis võiks olla lühem
kui kaks nädalat –, siis on seda keeruline saavutada.

Kas saab öelda, et valitsus on meie kõrge
tasemelisel positsioonil pisut mugavaks
muutunud?

Tegelikult on mul olnud võimalus töötada mitte ühe,
vaid mitme riigi digitehnoloogia arendamise kal
lal. Ent juba kahepoolse lahenduse elluviimine võ
tab kaua aega: Eesti ja Soome X-tee projektiga ku
lus kümme aastat, enne kui esimesed rakendused
tööle saadi.
Ma usun, et tulevikus on võimalik liikuda ühest
riigist teise ilma oma digitaalset identiteeti kaota
mata, nii et ei pea kõike oma eluga seonduvat uues
kohas uuesti algusest peale seletama hakkama. Seni
on tulnud järgmises paigas jälle kõik andmed doku
mentide põhjal süsteemi sisestada.

Töötame praegu kolme teema kallal. Esiteks püüame
paremini mõista digiteenuste, näiteks veebihääletuse
kasutuselevõttu ja sellega harjumist Eestis, ja raken
dada neid teadmisi teiste veebirakenduste loomisel.
Teiseks uurime lähemalt automatiseeritud avalike
teenuste pakkumist inimestele sõltuvalt nende vaja
dustest seoses elusündmustega – ehk seda, milliseid
teenuseid kodanikud pikemas plaanis koos kasuta
vad. Näiteks kui perre sünnib laps, on kindlasti vaja
registreerida tema sünd, mingi aja pärast elukohaga
seotud lasteaiakoht ja hiljem koolikoht. Neid vajadu
si ette ennustades saab teha kiiremaks ja lihtsamaks

Robert Krimmer on
● alates 2020. aastast Tartu Ülikooli e-valitsemise
professor, kelle teadusrühm analüüsib ja arendab
e-valitsemist ja avalikke digiteenuseid. Rühm teeb
tihedat koostööd TÜ infotehnoloogia mõju-uuringute keskusega CITIS ja toetab Eesti riiki tuleviku
e-teenuste kujundamisel;
● rahvusvahelise teadusajakirja Government Information Quarterly kaastoimetaja, kümnete raamatute ja
teadusajakirjade erinumbrite autor või toimetaja;

● nõustanud eksperdina digipöörde teemal paljusid
rahvusvahelisi organisatsioone, sh Euroopa
Nõukogu, UNESCO-t, Euroopa Komisjoni, Maailma
Terviseorganisatsiooni jt;
● õpetanud Viini Majandus- ja Ärijuhtimise Ülikoolis,
Hagenbergi Rakendusteaduste Ülikoolis, Doonau
Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis;
● kirjutanud umbes 200 teadusartiklit, talle on viidatud üle 1800 korra.

nii kodaniku kui ka riigi elu. Ametnikud ei pea aega
kulutama mitme tegevuse peale, inimene ei pea aga
meeles pidama, mis ajal mis taotlust, kus ja kelle
le esitada.
Kolmas teema puudutab piiriüleseid avalikke digi
teenuseid. Kuidas tegelikult ühendada kaks erine
vat keskkonda, et ehitada üles uus ühtne turg? Ma
usun, et umbes 20 aasta pärast on täiesti normaalne,
et meil on ühised andmevahetusturud mitte ainult
teiste Euroopa Liidu liikmesriikide, vaid ka Balkani
maade või näiteks Singapuriga.

Kas see töö on praegu alles arendusfaasis
või on kuskil juba selle vilju näha?

Meil on mitu projekti, mida oleme viimastel aasta
tel arendanud. Näiteks nõustame Eesti Töötukassat,
kuidas kliente paremini toetada ja aidata neil uut
tööd leida. See on varasemate kogemuste põhjal õp
pimine ja tulevaste kogemuste ennustamine. Mihkel
Solvaku meeskond teeb selle arusaamise edendami
seks suurepärast tööd.
Sisuliselt võib öelda, et me võitleme bürokraatia
koletisega, et asjaajamine oleks lihtsam. Inimesed
peaksid saama üksluise nüri paberimäärimise ase
mel kulutada oma aega huvitavate ja arendavate as
jade tegemisele.
Meil on palju koostööpartnereid üle maailma.
Harvardi ja Cambridge’i ülikooliga töötame magistri
programmi kallal, et õpetada üliõpilastele, kuidas toi
mub digipööre avalikus sektoris. Euroopa tasandil
teeme koostööd Euroopa Komisjoniga, aga ka teiste
Euroopa riikide ja väiksemate piirkondadega, et luua
digitaalset avalikku ruumi või aidata neil mõista, kui
das e-hääletamine toimib. Omapäi töötamine pole
tänapäeva teadusmaailmas lihtsalt võimalik. Edu saa
vutamiseks tuleb teistega koostööd teha.

Kas see tähendab, et tulevikus teete
rohkem koostööd ka eraettevõtetega?

Avalik ruum hõlmab kõiki: valitsusi, kodanikke, ette
võtteid. Üks meie põnevamaid ideid on reaalaja
majanduse idee laiendamine digiühiskonnale.
Reaalajamajandus keskendub peamiselt ettevõtete
ühendamisele, et nad suudaksid luua väärtusahelaid
ja võimaldada ringmajandust viisil, mis toetab pare
mini ressursside säästvat kasutamist.
N-ö digiteeritud ühiskond tähendab reaalajas kaa
samist – ja mitte ainult ühes kitsas kontekstis. Näiteks
on tohutu potentsiaal terve Baltikumi koostööl. Jah,
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enam ei ole seda ühtset Balti ketti nagu 30 aastat ta
gasi, aga kolmel riigil on siiski ühine ajalugu, ühised
kogemused.

Millised e-teenused võiksid veel piiriüle
sed olla? Kas on midagi, mis peaks jääma
kuhugi n-ö siseasjaks?

Kõik oleneb seadustest. Teave on usaldusväärne siis,
kui see on pärit usaldusväärsest allikast. Digitaalsed
tööriistad nagu krüptograafia võimaldavad sellist
usaldust. Näiteks krüpteeritud vaktsiinisertifikaat
tagab, et keegi ei saa sellel muuta nime või vaktsi
neerimisaega.

Inimesed peaksid saama
üksluise paberimäärimise
asemel kulutada aega huvitavate ja
arendavate asjade tegemisele.
Piiriülese koostöö suurim mure on praegu see, et
tehnoloogiliselt arenenumad riigid mõistavad ava
likus ruumis töödeldavat teavet andmetena, mis on
talletatud andmebaasidesse, vähem arenenud riigid
aga andmetena mingis paberdokumendis. See on
päris suur erinevus. Kas tõde on dokumendis või
andmebaasis? Või on meil mitu tõde? Kõlab väga
filosoofiliselt, aga see on päriselt probleem, kui üri
tame 27 liikmesriigiga kokku leppida, kuidas koos
tööd reguleerida.

Milline on teie arvates tehisintellekti roll
meie tulevastes e-teenustes? Kas tehis
intellekt võib avalikud digiteenused täie
likult või osaliselt üle võtta?

See on ühekorraga suurim võimalus ja suurim oht,
millega me ühiskonnana tänapäeval silmitsi sei
same. Inimene on loomult laisk – see on suurim
tehnoloogilist arengut edasi viiv jõud. Laisk inime
ne tahab tööd teha võimalikult vähe. See soov aitab
pidevalt leida uusi viise, kuidas tulevikus asju tõhu
samalt teha.
Ka kõige laisem inimene tahab leida võimaluse,
kuidas ta saaks olla veel laisem ja ikka vajalikud as
jad tehtud saada. Tehisintellekt suudab meid päästa
igavate ja korduvate ülesannete täitmisest.
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
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Vaimne tervis

Vaimne tervis

Märka inimest
Elame heitlikul ajal, mil määramatus on suur ja inimeste ebakindlus kasvab.
Me kõik vajame, et meid märgataks ja et meil oleks kellelegi toetuda – nii ameti
alases kui ka isiklikus suhtluses.
KRISTEL LÄÄN-SAARIK
TÜ nõustamiskeskuse juhataja
TÕNU LEHTSAAR
TÜ töötajate nõustaja-kaplan

Ü

likoolis on oluline juba aegsasti reageerida
nii üliõpilaste kui ka kolleegide võimalikele
psühholoogilistele probleemidele. Konkreetse
diagnoosi panemine kuulub arsti pädevusse, küll aga
saab igaüks toetada hädasolijat ja aidata tal abi otsida.
Esimene samm sellel teel on muresolija märkamine.

Märka üliõpilast

Eesti üliõpilaste vaimse tervise uuring „Eurostudent
VII“, mis tehti 2019. aastal, andis kinnitust, et kõrg
hariduse omandamine seostub kõrgema stressitase
mega. Võrreldes varasema, 2016. aastal korraldatud
uuringuga „Eurostudent VI“ märkisid üliõpilased
2019. aasta uuringus kolm korda sagedamini, et neil
esineb vaimse tervise probleem.
Õpingutega otseselt seotud suurt emotsionaal
set stressi mõjutavad näiteks terviseprobleemid või
erivajadus, motivatsioonipuudus, vähene suhtlus
kaasüliõpilastega ja ebaselgus õppekava täitmisel.
Õpingutevälist emotsionaalset stressi tunnetavad
enam naisüliõpilased ja need, kellel on rohkem ra
halisi raskusi, erivajadus, puue, pikaajaline tervise
probleem või muu funktsionaalne piirang, sh vaimse
tervise probleem.
Ülikoolis õpinguid alustades leiab tudeng end
tohutus infokülluses, uues keskkonnas, keset uusi
õpingukaaslasi, keerulisi nõudeid ja sageli ka harju
matuid õppimisviise. Kohanemine uute oludega võib
mööduda kergelt, aga võib tekitada ka suurt vaeva.
On loomulik, et kõik inimesed tunnevad aeg-ajalt
stressi ja ärevust. Kui see muutub aga ülemääraseks,
hakkab see segama igapäevast elu ja õpinguid.

Raskusi võib valmistada õppetöö nõuete kee
rukus, omaenda liigne nõudlikkus ja suured ootu
sed eriala suhtes, motivatsioonilangus ja kahtlused
erialavalikus, ebaselge tulevik, mure tervise pärast,
suutmatus ühendada eri rolle jne. Keerulised suhted
õpingukaaslaste, õppejõudude, sõprade ja perega,
aga ka suhete puudumine ja üksijäämine võivad viia
vaimse tervise halvenemiseni. Ajanappus, ülekoor
mus, ebapiisav uni ja toitumine tekitavad tunde, et
enam ei jõua.
Selged märgid selle kohta, et üliõpilasel on tekki
nud raskused, on õpitulemuste halvenemine, võime
tus tähtaegadest kinni pidada, õppetöölt puudumine
ja ülesannete tegemata jätmine. Teinekord võib mär
gata tudengi üldisest olekust, et midagi on valesti – ta
võib kergesti ärrituda, tõmbuda kaaslastest ja õppe
jõust eemale või hoopis muutuda agressiivseks. Ka
kohatuks muutunud käitumine, näiteks ebasobivate
väidete esitamine kirjavahetuses või väljaütlemistes,
võib viidata vaimse tervise probleemidele.

Märka kolleegi

Ülikooli töötajate nõustamise kogemus ütleb, et vii
mase aja kolm põhimuret on koroonakriisist põh
justatud ebakindlus, ülekoormus ja isikutevaheli
sed konfliktid. Õnneks on Tartu Ülikool koroonaaja
muutustega hästi toime tulnud: oleme kiiresti ja
paindlikult reageerinud, põhimõtted ja reeglid on
selged. Töötajate probleemiks on pigem viiruseohuga
kaasnev vähene suhtlemine, teadmatus ja raskused
igapäevase töö korraldamisel.
Üha suuremaks mureks tundub muutuvat üle
koormus. Ühe töötajaga vesteldes selgus, et ta oli
oma juhte korduvalt teavitanud, et ei suuda kasva
nud töömahuga enam hakkama saada. Reageeri
mine jäi hiljaks, inimene murdus ja on nüüd pika
ajalisel haiguslehel. Töökollektiiv ootab teda tagasi,
kuid praeguses olukorras teeb talle ülekoormuse ase
mel muret eemalolekust tingitud äralõigatuse tunne.
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Sel õppeaastal valmis TÜ personaliosakonna ja nõustamiskeskuse koostöös õppejõududele mõeldud voldik
„Mida teha, kui märkate üliõpilase vaimse tervise probleeme?“. Selles on kokkuvõtlikult kirjeldatud, millised
märgid viitavad üliõpilase vaimse tervise probleemidele, mida saab teha õppejõud ja kust leida abi. Voldik on
koostatud nii eesti kui ka inglise keeles ja selle saab alla laadida ülikooli siseveebist.
Pingelisel ajal kipuvad võimenduma ka konfliktid
– pinged inimestes lahvatavad pingetena inimeste va
hel. Veebisuhtluse kohmakuse tõttu tuleb ette vääriti
mõistmist. Vahel võimenduvad uute murede taustal
ka vanad pinged.
Kolleegi raskusi saab märgata eri olukordades, kuid
üldine märksõna on muutus. Tasub terasemalt vaa
data, kui su töökaaslase käitumine on mingil moel
muutunud: ta on hajevil, eemaletõmbunud või emot
sionaalselt tasakaalutu, ei suuda keskenduda ega süve
neda, käitub ettearvamatult või isegi kummaliselt.
Sulle võib lihtsalt tunduda, et midagi on valesti.
Kuidas siis aidata, kui märkad kellegi raskusi? Esi
mese sammuna tasub inimesega rääkida ja uurida,
kuidas tal läheb. Huvi tundmine ja eelarvamustevaba
suhtlemine on praegusel segadust ja hirmu tekitaval
ajal väga oluline. Inimlik ja hooliv suhtumine on alati
toeks ja tekitab tunde, et abivajaja pole murega üksi.
Märgakem, mis toimub meie ümber, ja tundkem
huvi, kuidas läheb kolleegil ja meie üliõpilastel!

Juhendi koostajad:
TÜ personaliosakond
TÜ nõustamiskeskus

Kust otsida abi?
● Ülikooli töötajatel on võimalus pöörduda
nõustaja-kaplan Tõnu Lehtsaare
(tonu.lehtsaar@ut.ee) jutule.
● Üliõpilasi toetab nõustamiskeskus
(ut.ee/noustamiskeskus), mis pakub tasuta
psühholoogilist, karjääri- ja õppekorraldusnõustamist. Eraldi tugi on ette nähtud eri
vajadustega üliõpilastele.
● Tõsisemat laadi probleemiga abivajaja saab
suunata perearsti või psühhiaatri poole. Tartu
Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku valvearst (Raja 31, tel 731 8764) on kättesaadav
ööpäev läbi. Kriisiolukorras, kui abivajaja võib
olla ohtlik endale või teistele, helista hädaabi
numbril 112.
● Veebi ja telefoni teel pakuvad üleriigilist
tasuta psühholoogilist nõustamist näiteks
Peaasi.ee, Lahendus.net ja Eluliin.ee.
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Keemia

Keemia

Tartlaste tehnoloogia
Tartu Ülikool veab eest projekti, mille siht on valmistada riisitootmisjäätmetest CO2-
negatiivne, kiiresti valmiv ja odav maja. Esimesed katsed algavad tuleval aastal Keenias
Kenyatta Ülikoolis.

Turbast eeskuju

Riisimaja idee tekkis Tartu Ülikoolis, kus
on juba välja töötatud tehnoloogia hoone
te ehitamiseks freesturba ja põlevkivituha
segust. Süsihappegaasi siduv alusmaterjal
näitas katsetes väga häid tulemusi. Kuna
Eesti osaleb teist aastat Euroopa roheli
se kokkuleppe kliimaalgatuses, võeti koos
Kenyatta Ülikooliga ette projekt, et kasuta
da ära sealsed jäätmed ja ehitada nendest
sisuliselt CO2-negatiivne maja.

Dr Catherine Githuku

Kenyatta Ülikooli ehitusinseneeria osakonna lektor

Kui Tartu teadlased arvutasid mõned
aastad tagasi, kui palju läheks maks
ma nende väljatöötatud ning peami
selt turbast ja põlevkivituhast loodud
ehitusmaterjalist maja 3D-printimine,
selgus, et 100–150 ruutmeetri suuruse
põrandapinnaga majakarbi ehituskulude
omahind võiks olla umbes 5000 eurot.
Kahekorruselise elum aja saaks val
mis printida ühe-kahe päevaga. Riisi
jääkidest ehitatava maja puhul veel esi
algset hinda öelda ei saa, sest projekti
praeguses faasis katsetatakse alles
eri segusid.

Esimesed majad

Liivi sõnul on meie kodumaise frees
turba ja põlevkivituha segust nn turba
majaga kõik katsetused ja mõõtmised
praeguseks tehtud. Tehnoloogia on val
mis ja nüüd on tarvis leida aparaatide
tootmisest huvituv ettevõte. „Praeguste
tulemuste järgi paistab, et võib kohe esi
mese maja püsti panna ja siis tuleb jäl
gida, kuidas see esimeste aastate jooksul
käitub,“ ütles Liiv.
Keenias on aga riisijääkidest majal
väga suur potentsiaal, sest riigis on puu
du üle kahe miljoni eluaseme. Praeguse
projekti kallal töötava meeskonna üles
anne on uurida võimalusi katsemajade
arendamiseks tüüpilistes maapiirkonda
des. Esimesed majad Keenias on plaanis
ehitada 2022. aasta esimeses või teises
kvartalis.

Fotod: Sven Paulus
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liimaneutraalsuse poole liikuvas
maailmas võib jäätmeteks peetav
materjal olla hoopis kasulik res
surss. Nii saab Eestis kasutada maja
ehituseks ühe toormena põlevkivituhka,
ent mujal maailmas, näiteks Keenias,
võivad selleks sobida hoopis riisikasva
tusest üle jäävad õled ja aganad.
TÜ keemia instituudi keskkonna
sõbralike materjalide keemia teaduri
Jüri Liivi sõnul kasutatakse Keenias riisi
jäätmeid ehitusmaterjalina seepärast, et
riisikasvatuse hoogustudes tekib neid seal
palju. „Valmistame neist tarduva mater
jali, millest saab valada ühe- või kahe
korruselisi maju, ja nõnda pole vaja ka
sutada mitte ühtegi tellist, ühtegi kilo
betooni ega ühtegi rauatükki,“ lausus Liiv.

Kenyatta Ülikooli lektori dr Catherine
Githuku sõnul tekib ainuüksi Mweas,
Keenia ühes peamises riisikasvatus
piirkonnas, iga päev hinnanguliselt
15 tonni riisikestasid. Kestad visatakse ära
või põletatakse söe või tuha tootmiseks.
„Pidevalt tekib uusi toorme kasu
tamise võimalusi, näiteks saab riisi
kestatuhka kasutada tsemendi ja ka
kiudplaatide tootmiseks. Kõik need jõu
pingutused on mõeldud peamiselt riisi
kestade kõrvaldamisega seotud problee
mide lahendamiseks. Kui lisame sellele
ka majaehituse, siis muutuvad riisikestad
rikkuse ja töökohtade loomise allikaks,“
ütles Githuku.
Liivi sõnul on Tartus OÜ Spraytec an
gaaris ehitatav tootmisseadme prototüüp
peaaegu valmis. Novembri keskel käisid
sellega tutvumas ka partnerid Keeniast.
Pärast esimesi siinseid katsetusi saade
takse aparaat koos eestlastest tiimiga
Keeniasse. Kui esimene maja seal val
mis saab, asuvad kohalikud teadlased
mõõtma selle omadusi: sisekliimat, va
jumist, materjali tugevust jne.
„Nii palju kui mina tean, siis ei kasu
tata kusagil selliseid aparaate, mis või
maldaks maja väga kiiresti ja lihtsalt
püsti panna. Eestis ehitatakse näiteks
põhumaju, kuid see võtab ikkagi pal
ju aega ja nõuab jõudu,“ selgitas Liiv.
Ta loodab, et masin teeb töö kenasti ära
ning riisimaja saab imekiiresti ja pea
aegu ilma rahata püsti.

21

Riisimajad aitavad lahendada
eluasemeprobleeme

viib Keeniasse ülisoodsad ökomajad
SVEN PAULUS
TÜ keemia instituudi turundus- ja
kommunikatsioonispetsialist
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Kuidas kirjeldaksite selle koostööprojekti tulevikupotentsiaali?
Sellel on Keenia elamuehitussektoris tohutu potentsiaal. Suurimad võimalused kaasnevad meie valitsuse neliktegevuskavaga „Big Four Agenda“,
mis hõlmab tootmise suurendamist, universaalset tervishoidu, toiduga
kindlustatust ja vähemalt 500 000 taskukohase maja ehitamist aastas.
Taskukohaste eluasemetega seotud eesmärgi saavutamiseks on
Keenia valitsus lubanud toetusmeetmeid üksikisikutele ja ettevõtetele,
kes ehitavad odavaid maju. Meetmed hõlmavad ettevõtte tulumaksumäära vähendamist 30%-lt 15%-le ja puudutavad arendajaid, kes ehitavad
vähemalt sada maja aastas. See koos teiste neliktegevuskava eesmärkidega toob prognooside kohaselt kaasa umbes 7% majanduskasvu aastas.
Praegu puudutab arutelu suuresti majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte
(nt töökohtade loomist), kuid eeldatakse, et sel on otsene ja kaudne
mõju ka keskkonnale, eriti seoses tooraine hankimise ja CO2 eraldumisega
keskkonda.
See tähendab, et valitsus ja teised huvirühmad peavad tehnoloogilist
innovatsiooni toetama. Kenyatta Ülikool on siin esirinnas. Viimase kahe
aasta jooksul on ehitusinseneeria osakond teinud uuringuid jäätmetest
valmistatud toodete kui potentsiaalsete ehitusmaterjalide kasutamise
valdkonnas. See koostööprojekt on lisanud meie teadustegevusele uue
mõõtme. Näiteks Tartus valmivate seadmete puhul näeme suurepärast
võimalust kvaliteetseteks uuringuteks ja seinadetailide efektiivsemaks
tootmiseks. Keskendume sellele, et meie ühised jõupingutused lubaks
teoks teha riiklikus tegevuskavas sõnastatud eesmärgi ehitada
500 000 maja aastas.
Kui esimene sel tehnoloogial põhinev maja valmis saab ja kõik katsed hästi
lähevad, siis kuidas aitab see lahendada eluasemenõudlust Keenias?
Eeldame, et taolise tehnoloogia rakendamine elamuehituses innustab kohalikke töövõtjaid ja väikese sissetulekuga koduomanikke seda
tehnoloogiat kasutama. Selle protsessi peamine huvirühm on valitsus
ametnikud, kes vastutavad odavate eluasemete programmide algatamise
eest, ja meie omakorda soovime nendega koostööd teha. Samuti oleme
väga huvitatud sellest, et Eesti investorid saaksid investeerida Keenia
elamuehitussektorisse. Eestis külas käies avaldas meile muljet seadmete
mitmekülgsus ja loodetavasti tekib nende kasutamisel uusi võimalusi ka
Eesti tootjatele.

Foto: erakogu
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Teadusajakirjad

Teadusajakirjad

Tartu Ülikooli teadlased räägivad
järjest enam kaasa maailma

tippteaduses

Saja aastaga on Tartu Ülikooli teadlaste mõjukate teadustööde rahvusvaheline silmapaistvus
märgatavalt kasvanud. Selle üks näitajaid on meie teadlastelt maailma tippu kuuluvatesse
teadusajakirjadesse Nature ja Science jõudnud uuringute hulk.
KALMER LAUK
TÜ grandikeskuse teadus- ja
arendustegevuse analüütik

19.

sajandi lõpul kord nädalas il
muma hakanud ingliskeelsed
erialaülesed teadusajakirjad
Nature (loodi 1869 Ühendkuningriigis)
ja Science (1880 USA-s) seadsid esikohale
põhimõtte, et nendes avaldatud teadus
saavutused peavad olema kõigile lugeja
tele arusaadavad ja tegelema üleilmselt
kõige olulisemate teadusteemadega.
Need kaks ei olnud esimesed sellised
teadusajakirjad, kuid pika ja järjepideva
töö tulemusena muutusid just need möö
dunud sajandi jooksul maailma enim
loetud ja viidatud teadusajakirjadeks. Et
rõhk on uudisväärtusel, ei ole seal ilmu
vad teadusuuringute tutvustused väga
pikad ning ajakirjad on seetõttu popu
laarsed ka väljaspool teadlasringkonda.
Kui teadlase publikatsioon avaldatak
se Nature’is või Science’is, tähendab see
tema tööle suurt tunnustust. Selle mõju
teadlase mainele, karjäärile ja rahastusele
võib olla märkimisväärne.
Esimene teadaolev TÜ-ga seo
tud Nature’i publikatsioon tundub ole
vat 1925. aasta artikkel „Demonstra
tion of the Heating Effect of a Magnetic
Field“1 („Magnetvälja soojendava toime

demonstreerimine“), mille autor oli TÜ
teoreetilise ja tehnilise füüsika professor
Harald Perlitz. Tema sulest ilmus selles
ajakirjas artikleid2 hiljemgi.
Science’i esimest TÜ-ga seotud ar
tiklit on keeruline tuvastada, kuid 1920.
ja 1930. aastate teadusuudiste rubriigis
on kajastatud mitmeid TÜ sündmusi ja
teadlasi. Näiteks jõudis sinna 1931. aastal
uudis, et professor Ernst Öpik liitub Har
vardis astronoomia teadusrühmaga3.
Viiteid Tartus ja TÜ-s tehtud teadusele
või siinsetele teadlastele leiab ka pal
ju varasematest ajakirjadest: 1881. aas
ta Science’is4 on juttu Friedrich Georg
Wilhelm von Struve kaksiktähtede kata
loogi (1827) laienemisest ja 1876. aasta
Nature’ist5 võib leida järelehüüde Karl
Ernst von Baerile.

Keeruline pääs lääne teadusesse

Nõukogude Liidu teadlaste jaoks ei ol
nud oma töö avaldamine lääne teadus
ajakirjades peamine eesmärk, sest see
tähendas tihti rohkem tööd. Siiski jõu
dis ka neisse kahte ajakirja Tartu Riik
liku Ülikooli teadusartikleid, näiteks
füüsika instituudi praeguse emeriit
professori akadeemik Arvi Freibergi
artikkel 1988. aasta Nature’is6 ja endi
se rektori akadeemik Peeter Tulviste
kaasautorsusel valminud raamatu
arvustus 1990. aasta Science’is7.

Arvi Freiberg meenutab, et kõne
alune artikkel molekulaarse korrastatu
se mõjust fotosünteesile valmis koostöös
Moskva Riikliku Ülikooli biofüüsiku Zoja
Fetisovaga ja oli nende kolmas või nel
jas ühistöö. Fetisova valmistas ette katse
objektid ja tõi need Tartusse, kus teh
ti kõik vajalikud mõõtmised. Ka mõte
käsikiri just Nature’isse saata tuli ilm
selt temalt.
„Pikalt seda ei arutatud, sest ega me
keegi, sealhulgas Zoja, eriti ei uskunud, et
see õnnestub. Artikkel läks arusaadavatel
põhjustel teele Moskvast ja ma ei mäleta,
et sellega oleks mingeid siseriiklikke se
keldusi olnud. Meie kõigi suureks üllatu
seks võeti töö vastu juba esimesel katsel,“
räägib Freiberg.
Teadlastel oli loomulikult väga hea
meel, sest see kinnitas, et valitud uurimis
suund oli aktuaalne ja tehtud uurimistöö
kõrgetasemeline. Kolleegid koduinstituu
dis ega ka tolleaegses akadeemias seda
toona kuidagi eriliselt ei tunnustanud,
küll aga välisteadlased.
Freibergi sõnul ei suhtutud 33 aas
tat tagasi publitseerimisse päris nii nagu
praegu. Kui aga teadusmaastik järsult
avaramaks ja keerukamaks muutus, tek
kis loomulik vajadus nn majakate järele,
mille järgi joonduda.
„Ma jagan arvamust, et artikli aval
damise koht on – või vähemalt peaks

olema – teaduse seisukohalt teisejärgu
line. Majakad on head, aga kui neid on
liiga vähe, siis kipuvad laevad ikka karile
sõitma. Üksikud majakad ei suuda kõi
kide võimalike ohtude eest hoiatada. Ja
üksikute majakate ümber tungleb loo
muldasa liiga palju aluseid, mis nii hea
kui ka kurjaga üritavad endale edasiliiku
miseks soodsamat positsiooni välja või
delda,“ ütleb Freiberg.
Üks silmapaistvamaid Nature’i lehe
külgedele jõudnud Eesti teadlasi on aka
deemik Jaan Einasto, kelle publikat
sioonid ilmusid selles ajakirjas alates
1974. aastast8. Ta on sellest põgusalt kir
jutanud ajakirjas Akadeemia:9 „Artiklite
avaldamine Nature’i veergudel oli keeru
line, sest post käis väga pikaldaselt ning
kõik toimus ametliku tsensuuri- ja riigi
saladuse kaitse organisatsiooni Glavlit
valvsa pilgu all.“
„Kõik meie artiklid, millest jutt, olid
uue kosmoloogia paradigma väljatööta
misel olulised tähised. Varem lääne tead
lased Tartu astronoome eriti ei tundnud,
nüüd olime korraga tähelepanu keskel.
Sama oli Nõukogude Liidu teadlastega:
Moskva mehed tavaliselt perifeerias teh
tavat teadust tõsiselt ei võtnud. Nüüd sel
gus, et Tartus tehakse tööd rahvusvaheli
sel tasandil. Hiljem saabus tunnustus ka
Eestis: 1981 valiti mind Eesti Teaduste
Akadeemia liikmeks,“ meenutab Einasto.

Kui esimesel aastakümnel pärast Ees
ti taasiseseisvumist ilmus Nature’is ja
Science’is tavaliselt üks-kaks TÜ-ga seo
tud publikatsiooni aastas, siis selle sajandi
alguses hakkas nende arv kasvama ning
eelmise kümnendi keskel avaldasid TÜ
teadlased seal üle kümne publikatsioo
ni aastas. TÜ ühe õppe- ja teadustöötaja
kohta oli seda 2014.–2017. aastal rohkem
kui näiteks Helsingi Ülikoolis.
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instituudi professor Mari Moora tunnis
tab, et Nature’is või Science’is avaldamine
on ökoloogi jaoks suur saavutus.
„Need on n-ö üldajakirjad, kus tuleb
koha eest võistelda kõigi teiste teadus
harudega. Lisaks on need suurima
mõjuteguriga ajakirjad, kus ökoloogi
lisi töid publitseeritakse. See tähendab,
et ka mainekamad meie eriala ajakirjad
on väiksema mõjuteguriga. See tuleneb
muidugi sellest, et globaalselt on ökoloo
gia nn väiksem teadusharu kui näiteks
biomeditsiin või molekulaarbioloogia,“
tõdeb Moora.
Eriti hästi on selliste publikatsiooni
de mõju näha rahvusvahelises teadlas
konnas. Nature’i või Science’i artikli au
torsus suurendab granditaotleja edukust
märkimisväärselt. Ka füüsika instituudi
professor Heikki Junninen kinnitab, et
rahastajad vaatavad hoolega viitamisel
põhinevaid mõõdikuid, mida mainekates
teadusajakirjades avaldamine kasvatab.
„Nature’i või Science’i artikli mõju on
raske numbritesse panna, kuid olen kuul
nud väidet, et üks artikkel toob vastutava
autori ülikoolile tagasi kaudselt umbes
miljon eurot. Seal avaldatud artiklite hulk
näitab töörühma võimekust teha heal ta
semel teadust, aga peegeldab ka ülikooli
kuvandis võimekust näha ja toetada just
neid tegevusi, mis on maailma teaduses
olulised ja tipus,“ ütleb Junninen.

Tuntus ja teadusraha

Eestis on sealjuures liidriks olnud just TÜ
teadlased, kes on umbes 70% Eestiga seo
tud Nature’i ja Science’i publikatsioonide
taga. Erineva suurusega ülikoolide publi
katsioonide arvu saab võrrelda nii, et neid
kohandatakse õppe- ja teadustöötajate ar
vuga, aga riikide kohta on selliseid näita
jaid keeruline leida ja arvutada.
Üks võimalus on arvestada Nature’i
ja Science’i artiklite arvu miljoni ela
niku kohta. Selle põhjal on Eesti posit
sioon võrreldes põhjanaabritega väga hea:
mõnel aastal on Eesti teadlased avalda
nud miljoni elaniku kohta isegi rohkem
Nature’i ja Science’i publikatsioone kui
Soome kolleegid. Viimastel aastatel on
kasvutempo vägagi ühtlustunud.
Nende artiklite hulgas on kõigi TÜ
valdkondade publikatsioone, kuid au
torite hulgas domineerivad geneetikud
ja ökoloogid. Ökoloogia ja maateaduste
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oluliste publikat
sioonide juures
ei ole TÜ teadla
sed olnud protses
si juhid ega vastuta
vad autorid. See on
regionaalne nähtus:
Lääne-Euroopa üli
koolide Nature’i ja
Science’i publikatsioo
nidest ilmub rahvus
vahelises koostöös
83–85%, Ida-Euroopa
ülikoolide omadest
aga 91–95%. Rahvusvaheline koostöö
on teadustööde publitseerimisel väga
oluline osa.
Tänavu oktoobris avaldati ajakirjas
Nature teadusartikkel Euraasia mandri
lääneosa steppidest pärit koduhobuste
kohta. Sellel artiklil oli 163 kaasautorit,
üks neist TÜ ajaloo ja arheoloogia ins
tituudi kaasprofessor Eve Rannamäe.
Tema panustas uuringusse arheoloogi
liste hobuseluu proovidega Eestist ja an
dis nende kohta taustteavet.
„Isegi sellise suure tiimi
puhul sain kogeda väga pro
Tartu Ülikooli teadlased on
fessionaalset ja sõbralikku
tööprotsessi. See, kui hooli
ambitsioonikad ning tegelevad
kalt ja millise uhkusega oodati
järjest jõulisemalt suure
seda hetke, mil ühe väga-väga
pika, kuluka ja keerulise töö
teadusmaailma ja ühiskonna
tulemusi maailmale esitleda,
muutmisega.
näitabki minu jaoks, milline
ajakiri on Nature. Olla nii lä
Rahvusvaheline koostöö
hedal tippteaduse tegemisele on väärt ko
EL-i raamprogramm järgib sarnast gemus, mis annab indu ka edaspidiseks
seitsmeaastast rahastamistsüklit nagu uurimistööks,“ räägib Rannamäe.
tõukefondidest rahastatud tippkeskused,
Kuigi Nature ja Science on ühed maa
seega võib publikatsioonide arv olla seotud ilma prestiižikamad ajakirjad, ei ole need
ka üldise rahvusvahelise teaduskoostöö enam maailma mõjukaimad teadusaja
kasvamisega. Ükskõik, kas vaadelda neid kirjad. Et laiendada oma haaret ka spet
arengusuundi kitsalt tõuketoetuste või siifilistesse uurimisvaldkondadesse, on
laiemalt rahvusvahelise teadustöö arengu neile viimastel aastakümnetel loodud
kontekstis, on Eesti ja ühtlasi TÜ teadus hulk sõsarajakirju. Nature’i juurde kuu
töö selle näitaja põhjal väga kõrgel tasemel. lub 51 ja Science’i juurde 5 sõsarajakirja,
Ei saa kõrvale vaadata tõsiasjast, et millest osa on muutunud peaajakirjadest
suurema osa nende väga edukate ja mõjukamaks.
Nende ja teiste mõjukate teadusaja
kirjade puhul on Junnineni meelest tead
laste jaoks peamine aga viidete hulk. See
tähendab oma mõtete ja töö võimalikult
laia levikut ning kasutatavust teiste tead
laste poolt. TÜ-le lisab see märkimis
väärselt tuntust ja koostöövõimalusi ning
suurendab tõenäosust, et Tartusse tulevad
võimekad külalisteadlased ja üliõpilased
ka muudest Euroopa riikidest.
Arvestades, kes Eesti, sh TÜ teadlas
test on viimase 20 aasta jooksul Natu
re’is ja Science’is artikleid avaldanud ja
millal need on ilmunud, võib püstitada
hüpoteesi, et neil kõrgetasemelistel pub
likatsioonidel on tugev seos Eesti teaduse
tippkeskuste tegevuse rahastusega.
Kuigi suuremal osal neil publikat
sioonidel puudub otsene viide sellele
rahastusviisile ja Euroopa tõukefondide
vahenditele, on niisuguses seoses veen
dunud mitmed akadeemilised ja mitte
akadeemilised töötajad. Samas on TÜ
teadlased EL-i raamprogrammis olnud
aasta-aastalt järjest edukamad ja koos
tööprojekte on üha enam.
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Kui multidistsiplinaarse teaduse kate
goorias ei ole neile kahele vastast, siis ül
dises iga-aastases teadusajakirjade mõju
kust mõõtvas Journal Citation Reportis
(koostatakse teadusinfo andmebaasi Web
of Science viidatavusandmete põhjal) on
Nature mõjuteguri põhjal üldjärjestuses
alles 22. ja Science 24. kohal. Küll loetak
se maailma kümne mõjukaima teadusaja
kirja hulka seitset Nature’i valdkondlikku
sõsarajakirja.
Maailma saja enim viidatud teadusaja
kirja hulka kuulub 44 Nature’i ja Science’i
perekonna liiget. Alates 2000. aastast on
neis (tänavu novembri lõpu seisuga) aval
datud kokku 222 TÜ teadlaste osalusega
publikatsiooni, millest 31 vastutav autor
oli TÜ teadlane. On teadusvaldkondi, kus
sõsarajakirjade publikatsioonidele viida
takse sama palju või isegi rohkem kui ka
hes põhiajakirjas ilmunuile.
Nendegi puhul joonistub välja sarna
ne loogika mis Nature’i ja Science’i puhul:
TÜ-ga seotud teadusartiklite tõus algas
selle sajandi esimese kümnendi keskel ja
tipp saabus teise kümnendi keskel.

Ühiskonna huvides

Ka peagi valmivas TÜ institutsionaal
se akrediteerimise aruandes seisab, et
viimaste aastatega on toimunud edasi
minek teadus- ja arendustegevuse kvali
teedis ning tulemuslikkuses, sh oma
valdkonna tippu kuuluvate teadlaste ar
vus. Kui 2011. aastal oli Web of Science’i

enim viidatud publikatsioone analüüsi
va mooduli Essential Science Indicators
andmeil TÜ enim viidatud teadusasutuste
hulgas vaid kuues teadusvaldkonnas, siis
2016. aastal üheksas ning 2021. aastal
juba 13 valdkonnas 22-st.
Üldine teaduspublikatsioonide arv
ning publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta on püsinud suhteliselt
stabiilne, kuid nende hulgas on tõusnud
kõrgetasemeliste teadusartiklite arv, mis
vastab eesmärgile parandada kvantiteedi
asemel kvaliteeti.
Üks meditsiiniteaduste valdkonna
doktorant märkis teadustööde avaldamist
käsitlenud õppeaines, et tema alustas oma
esimesele teadusartiklile ajakirja otsimist
kõige tipust: meditsiiniteaduste tippaja
kirjast The Lancet.
Selline suhtumine oma töösse ja ül
dine mõjukuse statistika näitab, et TÜ
teadlased on ambitsioonikad ning tegele
vad järjest jõulisemalt suure teadusmaail
ma ja ühiskonna muutmisega. Nad aval
davad oma tulemusi üha enam maailma
kõige mõjukamates teadusajakirjades,
olgu selleks siis paljusid erialasid ühen
davad Nature ja Science või mõni kind
lale valdkonnale pühendunud ajakiri, näi
teks Nature Reviews Gastroenterology &
Hepatology.
Kui sellele ambitsioonikust täis pin
nasele lisandub stabiilne rahastus, millel
on selge eesmärk suurendada teadustöö
kõrgetasemelisust ning rahvusvahelisust,
ei muutu TÜ ja Eesti teaduse kasvukõvera
tõusunurk niipea.
Tipptasemel publitseerimine on üks
peamisi tegureid, mis on TÜ-d rahvus
vahelistes ülikoolide edetabelites siiani
vedanud. Kui see on üha edukam, on meil
lootust liikuda järk-järgult lähemale maa
ilma tippülikoolidele, aga samal ajal peab
hoolitsema ka teiste edetabelites arvesta
tavate näitajate eest.
Lisaks akadeemilisele mõjukuse
le on järjest enam vaja pöörata tähele
panu ka teadustöö ühiskondlikule mõ
jule, et tippteadusel oleks ühendus kogu

ühiskonnaga: ettevõtluse, tervishoiu,
keskkonnapoliitikaga jne. Üks hea näide
on koroonakriis, mille lahendamiseks on
riigile nõu andnud ka tippteadlased, kel
lest mitmedki on avaldanud sel olulisel
teemal artikleid siin mainitud ajakirjades.
Tänu rahvusvahelistele võrgustikele ja
sidemetele ning uusima teaduskirjandu
se kättesaadavusele on teadlased aidanud
hindamatult palju kaasa koroonakriisi
haldamisele nii meil kui ehk ka mujal.
Seepärast on ka tippajakirjades publit
seerimine tähtis ja kogu ühiskonnale
vajalik.
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
* Publikatsioonide andmed põhine
vad Web of Science’i andmebaasil sei
suga 11.11.2021. TÜ töötajate andmed
pärinevad ülikooli statistika töölaualt.
Helsingi Ülikooli töötajate andmed päri
nevad Helsingi Ülikooli aastaaruannetest.
Rahvastikuandmed põhinevad Maailma
panga andmebaasil.
** 2021. aasta andmed ei ole lõplikud.
Töötajate ja rahvastiku võrdlusandmed
kehtivad 2020. aasta kohta.
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Mida tähendab
avaldamine ajakirjas
Nature või Science?
Andres
Metspalu

TÜ Eesti geeni
varamu juhataja,
akadeemik

Nendes ajakirjades trükitud teaduslikul avastusel on laiem tähendus
ühiskonnale, mitte kitsalt erialale, ja
seetõttu kannab see ka suuremat
väärtust. See tähendab laiemat
tunnustust teadustulemusele ja töös
osalenud autoritele ning artikkel
leiab laiema lugejaskonna.
Nature’is ja Science’is avaldatud
artiklid on autoritele, eriti esimestele ja viimastele autorite loendis
(kui see pole määratud tähestikuga)
kui kullaproov, mis suuresti leiab
kasutamist uute grantide saamisel,
valitavatele ametikohtadele kutsumisel, rahvusvahelistele konverentsidele esinejaks palumisel, teadustöö
auhindade määramisel jne.
Minu jaoks tähendas avaldamine
nendes ajakirjades, eriti 10–20 aastat
tagasi, väga palju. Siis oli vaja Eesti
teadust ja teadlasi väärtustada võrdselt teiste nn teadusriikide teadlastega. See ei olnud lihtne.
Toona polnud veel piisavalt kohalikku taristut ega ka tipptasemel
teadlasi, kes oleks suutnud väga
hästi kirjutada. Geenivaramu loomise
üks mõte ju oligi luua konkurentsis
välisasutustega kohalik eelis.
Olulist rolli mängisid selles Eesti
teaduse tippkeskused, sest peale
sinna koondunud tippteadlaste on
need ka hästi rahastatud.

Foto: Andres Tennus
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EMBL hõlbustab

üleilmsete sõlmküsimuste
lahendamist eluteaduste vallas
Novembri lõpus võttis Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) nõukogu
vastu Eesti taotluse astuda organisatsiooni täisliikmeks. Liitumise lõplik kinnitamine
avab meie teadlastele uusi võimalusi rahvusvaheliseks tipptasemel teaduskoostööks.
PIRET EHRENPREIS
TÜ teaduskommunikatsiooni nõunik

EMBL

on maailma üks juhti
vaid eluteaduste vald
konna teaduskeskusi, mil
le uurimisüksused paiknevad mitmes Euroopa riigis.
Lisaks maailmatasemel uurimistööle võimaldab
EMBL oma liikmesriikide teadlastel kasutada tipp
tasemel laboriaparatuuri ning tagab neile ligipääsu
mahukatele teadusandmebaasidele.
Paljud EMBL-i pakutavad teenused on avatud või
arendatud koos tippettevõtetega. Kasu saavad neist
nii suured farmaatsiafirmad kui ka väikesed bio
tehnoloogiaettevõtted. Näiteks haldab EMBL üht
suurimat keemiliste molekulide andmepanka, mis
võiks huvi pakkuda ettevõtetele, kes töötavad välja
uusi keemilisi aineid ja materjale.
Samuti arendatakse ja hallatakse erinevaid
DNA, valkude, bioloogiliste radade jm andme
baase ning nende põhjal loodud teenuseid. Näiteks
põllumajandusloomade ja ‑taimede geenipangad an
naksid huvitavaid arendusvõimalusi põllumajandus
bioloogia valdkonna ettevõtetele.
Teadustöö kõrval avab EMBL seega uusi välja
vaateid ka Eesti väikestele ja keskmise suurusega ette
võtetele, sest pakub võimalust sõlmida otsekontakte
võrgustikku kuuluvate juhtivate tööstusettevõtetega.

Eesti on üks viimaseid Euroopa Liidu riike, kes
EMBL-iga liitub. EMBL-i nõukogu Eesti delegaat,
TÜ bioinformaatika professor Jaak Vilo peab liitu
mist väga oluliseks sammuks. „See avab uusi või
malusi Eesti teadlaste isiklikule arengule, teaduse
rahvusvahelistumisele ning uutele koostööprojek
tidele. Juba praegu kasutab suurem osa Eesti elu
teadlastest EMBL-i esinduslikke andmebaase, nüüd
lisandub ka parem ligipääs laboritehnoloogiale ja
teadlaste võrgustikule,“ selgitas Vilo.

Teadusandmete liikumise eeldus

EMBL-i üks suuremaid väärtusi on teadustöö laien
damine kitsamatelt kohalikelt uurimisteemadelt
üleilmsesse mõõtkavasse. Kesksed andmearhiivid
ja teenused tagavad, et maailma eri paigus loodud
teadustulemusi saavad kasutada kõik. See oma
korda võimaldab näha terviklikumat pilti maailma
tippteadusest.
„Näiteks avalikustati hiljuti kõikide inimese val
kude struktuuri ennustused, mille arvutasid välja
EMBL-i bioinformaatikateadlased koostöös maailma
ühe juhtiva tehisintellektiettevõttega Deep Mind.
Saadud info võimaldab kontrollida uusi hüpoteese
näiteks terviklike bioloogiliste protsesside kontekstis
või võrrelda ravimikandidaatide ja valkude vahelisi
võimalikke interaktsioone,“ rääkis Vilo.
EMBL-i teadustaristu asub üle Euroopa kuues ko
has. Neist kõige suurem ja olulisem on Suurbritannias

Cambridge’i lähedal paiknev Euroopa Bioinformaati
ka Instituut (EMBL-EBI). TÜ teadlastel on sellega ti
hedam koostöö ennekõike seoses erinevate -oomikate,
inimgeneetika ja personaalmeditsiini andmetega.
Ka Euroopa bioinformaatikavõrgustiku ELIXIR
keskus paikneb just EMBL-EBI-s. Hiljuti valis TÜ
oma audoktoriks EBI kaasdirektori ja EMBL-i ase
direktori Ewan Birney, kellel on olnud andme
analüüsi koordineerijana juhtroll näiteks inimese
DNA sekveneerimise projektides.

Molekulidest ökosüsteemideni

EMBL-i töö lähtub temaatilistest katusprogrammi
dest. Järgmise viie aasta uurimistöö keskseid teema
sid kujundab raamistik „Molekulidest ökosüstee
mideni“. See on esimene üleeuroopaline maailma
elukeskkonda ja inimest käsitlev molekulaarbioloo
gia teadusprogramm, mille eesmärk on mõista elu
tervikuna selle loomulikus olekus.
Molekulaarbioloogia, mis lähtub DNA-st ja
RNA-st, valkudest ja teistest molekulidest, on kogu
meie planeedi elu alus. Seetõttu puudutab EMBL
meid otseselt üle kogu bioloogiaspektri, alates nii
inimese kui ka mudelorganismide uurimisest ning
lõpetades biotehnoloogia, ravimitööstuse, põllu
majanduse ja keskkonnauuringutega.
TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi direkto
ri, molekulaarse ökoloogia professori Maarja Öpiku
sõnul avab EMBL-i programm huvitavaid võimalusi
mitmetele TÜ teadusrühmadele.
„Meil on väga väärtuslik teadmus näiteks elurik
kuse funktsionaalsuse mustrite ja nende dünaamika
uurimises. Meie mullabakterite ja -seente uurijad on
omas valdkonnas maailma tipud. Rakendades glo
baalseid proovide kogumise meetodeid ning suure
mahulist DNA- ja molekulaarbioloogilist analüüsi, sh
meie uurimisrühmade loodud andmebaase ning ana
lüütilisi meetodeid, oleks nende uurimisvaldkondade
edasiarendamisel EMBL-i koostööst võita nii Eesti
kui ka EMBL-i teadusrühmadel,“ rääkis Öpik.
Eesti on olnud alates 2019. aasta suvest EMBL-i
kandideeriv vaatlejaliige. See nii-öelda proovi
periood on andnud võimaluse osaleda organisat
siooni juhtimismudelis ja saada paremini osa paku
tavatest võimalustest.
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Näiteks on TÜ ökoloogia ja maateaduste insti
tuudi mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo
ja molekulaarse ökoloogia kaasprofessor Moham
mad Bahram korraldanud selle aja jooksul koostöös
EMBL-i Heidelbergi uurimiskeskuse juhi Peer Borki
töörühmaga maailma esimese üleilmse mulla meta
genoomika uuringu. See tõi selgust mullabakterite
ja -seente omavahelisse olelusvõitlusesse ning nende
leviku piirkondlikesse erisustesse.
Uuringu tegi ainulaadseks nii selle haare (kokku
analüüsiti 58 000 mullaproovi, mis olid pärit 1450
kohast üle maailma) kui ka lähenemisviis (seente
ja bakterite koosesinemisele polnud varem tähele
panu pööratud). Uurimistulemused avaldati aja
kirjas Nature. Kõik see sai võimalikuks tänu laialda
sele koostööle molekulaarsete uurimismeetodite ja
EMBL-i andmestike kasutamisel.

Teadlaskarjääri hüppelaud

Teadustaristu võimaluste avardamise kõrval on
EMBL-il tähtis roll ka noorte teadlaste koolitamisel.
See toimub doktoriõppe ja järeldoktorantuuri kau
du, kuid teadlastel on võimalus EMBL-is töötada ka
pikemalt, kuni üheksa aastat. Sellise roteerumise ees
märk on soodustada teadlaste sidemete loomist teiste
valdkonna tippudega.
Need sidemed ja kogemused hõlbustavad teadus
koostööd ka pärast kodumaale naasmist. EMBL-is on
töötanud näiteks professorid Andres Metspalu ja Jaak
Vilo, kelle rahvusvahelise võrgustiku kujunemisele on
see väga palju kaasa aidanud. Vilo sõnul võimaldab
Eesti täisliikmeks saamine meie noorteadlastel sellist
võimalust tulevikus veelgi rohkem kasutada.
EMBL-i teadustööd rahastavad liikmesriigid.
Organisatsiooniga on seotud tippteadlaste kogu
(EMBO), mille eesmärk on toetada andekaid noo
ri teadlasi nende karjääri kujunemisel. Näiteks hin
davad EMBO-sse kuuluvad tippteadlased EMBO
väljaantava uute uurimisrühmade loomiseks mõel
dud grandi taotlusi. See toetus on mõeldud välisüli
koolist koduriiki tagasi pöörduvatele noorteadlastele,
kes sooviksid asutada oma uurimisrühma ja labori
ning panna sellega aluse uuele teadussuunale.
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Illustratsioon: Pixabay.com
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Millal koroonakriis lõpeb?
Foto: Andres Tennus
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Margus Lember

TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan

B

ill Gates ütles 17. novembril Singapuris
peetud foorumil, et koroonasurmade arv
ja haigestumise ulatus on juba järgmise
aasta keskpaigaks väiksem kui gripi vastavad näi
tajad. See saavutatakse vaktsineerimise ja välja
töötatud viirusevastaste ravimite abil, kui vahepeal
ei teki uut surmavamat viirusetüve. See on uudis
neile, kes ei usu arste ega epidemiolooge, ent või
vad uskuda raha ja tarkuse seost.
Praegu kasvab haigestumine Euroopas taas, Eesti
on aga üleilmselt liidrikohalt langenud kõvasti alla
poole ja märgata on olukorra leevenemist.
Inimkond on Covid-19 pandeemiale kiiresti rea
geerinud, ent üllatused on jätkuvalt võimalikud. Viiru
se kindlakstegemine, tema mutatsioonide jälgimine ja
diagnostika on olnud kiire. Vaktsiinid on väga lühike
se ajaga välja arendatud ja tootmisse lastud. Valminud
on esimesed ravimid. Piirangute ja vaktsineerimise
koostoimes on haiguse levikut ohjeldatud nii, et tervis
hoiusüsteemid ei ole täielikult kokku varisenud.
Edusammude loetelu võiks jätkata. Ent pea sama
pika loetelu saab ka probleemidest, mille tekkeks ja
lahendamiseks ei oldud valmis. Kõikehaarava kriisi
haldamine ja prioriteetide määramine nõuab selge
mõtte ja tegevusega juhte, kel väärtushinnangud
paigas. Nagu ikka kriisiolukorras, oleme nüüdki
kõik õppinud paremini tundma nii oma kolleege
kui ka juhte.

Tasub meelde tuletada, et ajalugu ei ole lõppe
nud: ei ole olemas haiguse- ega infektsioonivaba
maailma. Inimene loodust ei seljata, tarkus võimal
dab meil sellega vaid kohaneda. Vaktsineerimine
on meetod, mis aitab nakkushaigustega toime tulla.
Inimelu mõistetakse meie kultuuriruumis suurima
väärtusena ja abivajajat aidatakse kollektiivselt, vaa
tamata sellele, mida ta ise oma tervisega on teinud
või tegemata jätnud.
Eestlaste ettekujutus endast kui haritud rahvast,
kes mentaliteedi poolest kuulub Põhja-Euroopasse,
on saanud valusa löögi. Ühiskonna valmisolek kol
lektiivkaitseks (näiteks viiruse vastu) on tagasi
hoidlik. Rahuolukorda ei kasutatud plaanide te
gemiseks ega ettevalmistusteks. Kipub valitsema
arusaam, et üksikisikul on õigused, kogukonnal
aga kohustused.
Haruldane ei ole isikliku tähelepanu püüdmi
ne ning kiusatus teenida poliitilist kasu, samal ajal
kui kõik pidanuks panustama keerukast olukorrast
ülesaamisele, mitte rahva lõhestamisele. Viimseni
optimeeritud tervishoiusüsteem on küll kulutõhus,
ent ülekoormuse korral avalduvad suured raskused.

Eestit on meie optimeeritud
tervishoiusüsteemi eest
kiidetud, ent see kätkeb ka ohte –
eeskätt lisakoormuse korral.
Eestit on meie optimeeritud tervishoiusüsteemi
eest kiidetud, ent see kätkeb ka ohte – eeskätt lisa
koormuse korral, kui tavapärast arstiabi ei suudeta
tagada. Kui voodikohti saab natuke juurde tekitada
ja aparatuuri on võimalik lisaks osta (kuigi üleilmse
kriisi korral viivitustega), siis tervishoiupersonali
puudus on palju tõsisem probleem.
Arvestades, et ka tavaolukorras töötab suurem
osa personalist enama kui 1,0 koormusega, on töö
tajaid võimalik märgatavalt suurema koormuse
ga tööle mobiliseerida vaid väga lühikeseks ajaks.

Paljud ei ole valmis tegema tööd teist liiki haigetega,
sest nad tunnetavad, et ei suuda tavapärasest erine
vat tööd teha piisava kvaliteediga.
Koroonapatsientidel on oma eripärad. Lisaks
nakkusele on nende põhimureks hingamispuudu
likkus: haiged lämbuvad ja ravivõimalused ei ole
just väga suured. Lisaks ägenevad Covid-19 foonil
patsiendi kroonilised haigused. Suremus on suur.
Tervishoiutöötajatel ei ole kerge seda kõike näda
last nädalasse ja kuust kuusse taluda.
Tartu Ülikooli arstitudengid on pandeemiaga
võitlemisel abiks olnud algusest peale ja andnud
suure panuse. See aga tähendab, et üliõpilastel on
topeltkoormus ja raskendatud on nii õppimine kui
ka kogu muu elu.
Meditsiiniteaduste valdkond tegi hiljaaegu üli
õpilaste seas küsitluse, milles uuriti, kas nad juba
töötavad ja missugustel tingimustel on nad valmis
haiglatesse appi minema. Tulemused näitasid, et
mida vanem kursus, seda rohkem töötataksegi juba
haiglates. Valmisolek vajaduse korral haiglasse appi
minna on suur igal kursusel, küll aga on tingimu
seks see, et õppetöö korraldataks ümber.
Meie kevadine kogemus näitas, et appiminekut
oli väga täpselt vaja planeerida ja kokku leppida.
Haiglate võimekus üliõpilasi rakendada oli palju
väiksem, kui esialgu arvati. Arstitudengite kutsu
mine hooldajateks oli kiire, ent lühiajaline lahen
dus. Korraldasime soovijatele ka kiire väljaõppe.
Palju kestlikum olnuks kasutada töötajaid, kes olid
koroonakriisis kaotanud oma senise töö.
Enamik üliõpilasi, kes ka kriisi lahendamiseks
appi tulid, olid juba varem tervishoiuasutustes töö
tanud ja neil oli töökogemus olemas. Kiitust vääri
vad meie arstitudengid, kes käivad haiglates tööl ka
siis, kui otsest kriisi ei ole.
Esimese kolme aasta üliõpilased võivad töötada
hooldajatena ning küsitlus näitas, et esimesel kursu
sel töötab neist 12%, teisel 24% ja kolmandal 42%.
75% tudengitest oli valmis võtma seoses koroona
kriisiga lisaülesandeid, aga samal ajal õppetöös osa
lemist peeti väga raskeks.

Kolmandal-neljandal kursusel saab töötada
abiõena ja neljandal-viiendal abiarstina. Neljanda
kursuse tudengitest töötab 51% ning viienda kursuse
omadest 69%. Mida vanem kursus, seda enam ollak
se nõus appi minema ka nii, et õppetöö korraldus ei
muutu. Kuuendal kursusel õpib praegu 150 üliõpilast,
kes kõik on praktikal haiglates ja perearstikeskustes.

Koroonaviirus leiab varem
või hiljem üles meist igaühe.
Selleks kohtumiseks on oluline
valmistuda vaktsineerimise teel.
Lisaks väärivad tunnustust üliõpilased, kes aitavad
mitmesuguste ettevõtmiste kaudu edendada vaktsi
neerimist, näiteks jagavad nii kaastudengeile kui ka
perearstikeskuste patsientidele infot.
Rõhutamist väärivad suured pingutused, mis on
tehtud õppetöö (ümber)korraldamisel, nii et see vas
taks koroonaaja nõuetele. Meie valdkonna paljuski
praktiline õppetöö on kaheldamatult kannatanud,
eeskätt 2020. aasta kevadel. Alates möödunud aasta
sügisest oleme olnud märksa paremini uuteks olu
deks valmis ja sealjuures on meie põhieesmärk olnud
praktilise kontaktõppe säilitamine. See on suuresti
õnnestunud. Seminarid ja loengud on periooditi toi
munud veebi teel ja nii on tööd saanud tehtud. Suur
tänu selle kõige eest kogu valdkonna töötajatele ja
üliõpilastele!
Koroonaviirus leiab varem või hiljem üles meist
igaühe. Selleks kohtumiseks on oluline valmistu
da vaktsineerimise teel, ka tõhustusdoosiga. Samu
ti on mõistlik seada elu selliselt, et kõik korraga vii
rusega ei kohtuks. Milliseks kujuneb tulevik ja kas
jääb tarvidus regulaarselt vaktsineerida nagu gripi
puhul või mitte, ei osata praegu veel vastata. Aga
Eesti vajab veel 200 000 vaktsineeritut, et jõuda riigis
enam-vähem rahuldavale tasemele. Aidakem koos
need inimesed leida! Kaitsevõime kasvatamisel loeb
iga süst.
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Ilona Faustova:
sünteetiline bioloogia on
tulevikuteadus!
Ilona Faustoval, Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia kaasprofessoril ning
biotehnika magistriõppekava programmijuhil, on põhjust oma tudengite üle
uhkust tunda: juba viiendat aastat järjest toodi rahvusvaheliselt sünteetilise
bioloogia võistluselt iGEM-ilt Eestisse medal – sedapuhku taas kuld.
TIIA KÕNNUSSAAR
TÜ eetikakeskuse kolumnist-toimetaja

I

lona Faustova, kellega vestleme TÜ tehnoloogia
instituudi 4. korruse kabinetis, on veendunud, et
sünteetiline bioloogia muutub üha tähtsamaks
teadusvaldkonnaks. „Me isegi ei tea veel, mis võib
lähema kümne või kahekümne aasta jooksul toimu
da – võib-olla midagi sarnast, nagu on kaasa toonud
infotehnoloogia areng,“ mõtiskleb ta, „ainult et nüüd
programmeerime rakke.“
Sünteetiline bioloogia annab tohutult võimalusi.
Tulevikus saab selle abil pikendada inimeste eluiga
– varsti on võimalik kasvatada igale inimesele siir
damiseks sobivaid organeid, sünteesida soodsalt ja
efektiivselt uusi ravimeid, disainida süsteeme vähi
rakkude täppistuvastamiseks ja hävitamiseks jne.
Sünteetiline bioloogia aitab üle minna kestlikule bio
majandusele ja leevendada inimeste endi põhjusta
tud kliimamuutust.
Faustova rõhutab alusteaduse tähtsust. „Kuigi
tänapäeval vaadatakse väga palju rakendusteadus
te poole, on oluline mõista, kuidas toimuvad funda
mentaalsed protsessid – et oleks teadmisi, mida ra
kendada,“ sõnab ta. Raku jagunemine ongi looduse
üks fundamentaalsematest protsessidest, mis toimub
kõigis elusorganismides ülima täpsusega. Seni pole

aga päris täpselt aru saadud, kuidas paljud raku
sisesed protsessid toimuvad.
„2001. aastal sai Paul Nurse Nobeli preemia raku
tsüklit kontrollivate ensüümide avastamise eest –
nendest sõltub rakkude täpne jagunemine –, aga
kuidas nad seda teevad?“ küsib Faustova. „Seda meie
uurimegi.“

Kohtunikele meie idee meeldis,
samuti see, kuidas proteaas on
disainitud. Seda nimetati isegi doktoritöö
tasemel projektiks.
Siin kerkivad esile muidugi kõikvõimalikud eeti
lised küsimused. Mida me teaduses suudame teha
ja mida tohime teha? Kas oleme võimelised ette nä
gema, milliseid tagajärgi võivad endaga kaasa tuua
inimese manipulatsioonid elusorganismidega, sh
inimelu pikendamine biotehnoloogia abil? Faustova
sõnul tuleb siin appi võtta bioeetika: kuigi teaduse
arenguga on seotud ka ohte, ei saa seetõttu loobuda
võimalusest inimeste elu paremaks teha.
Niisiis pole imestada, et Ilona Faustova on juba
viis aastat eest vedanud TÜ tudengimeeskonda
de osalemist rahvusvahelisel sünteetilise bioloogia
alasel võistlusel iGEM (lühend tuleb samanimelise
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organisatsiooni nimest The International Genetically
Engineered Machine Foundation), mille tähtsust il
mestab iGEM-i presidendi kujundlik ütlemine, et see
on „sünteetilise bioloogia tuksuv süda“.

Uudne toode kaitseb hambaid

Tänavu esitles töörühm, kuhu kuuluvad nüüdseks
teise kursuse loodusteaduste ja biotehnoloogia üli
õpilased, iGEM-il toodet, mis aitab vältida hamba
kaariest. „Bakterid kleepuvad hammaste külge ühe
spetsiifilise valgu tõttu ja hakkavad hambaemaili
kahjustama,“ seletab Ilona Faustova. „Me kasutasi
me rakuvabrikuna pärmi, et luua seda valku katki
lõikavat ensüümi proteaasi, mis tunneb ära teatud
kindla motiivi ehk aminohapete järjestuse valgus.“
See proteaas lõikab justkui looduslike kääridega kat
ki sideme bakteri ja hamba vahel, mistõttu bakter ei
saa hambaemailile kinnituda.
Et uudne toode saaks võimalikult hea vastu
võtu, küsisid iGEM-i töörühma üliõpilased
hambaarstidelt ja patsientidelt, millisel kujul
meeldiks neile vahendit kõige rohkem ka
sutada. „Nii arendasime lisaks hambapas
tale ja -geelile välja ka sprei, mida saab
kas või pärast söömist suhu pihustada:
see aitab ära hoida bakterite kinnitu
mise hambapinnale. Samuti pääseb
sprei paremini ligi nendesse kohta
desse, kuhu hambahari ei pääse,“
kirjeldab Faustova. Kõige lõpuks
valmistati vahendi prototüüp.
Massachusettsi Tehnoloogia
instituudi algatatud, nüüd
seks enam kui 4000 osavõt
jaga ülemaailmse konkursi
suurepärased tulemused –
Eestisse on toodud kolm
kulda ja kaks hõbedat –
on TÜ tuntust sünteetili
se bioloogia valdkonnas
suurendanud. „Kohtuni
kele meie idee meeldis,
samuti see, kuidas pro
teaas on disainitud,“ sä
rab Faustova, kes on oma
rahvusvahelise töörühma
üle õigusega uhke. „Seda
nimetati isegi doktoritöö
tasemel projektiks.“

Foto: Marko Söönurm
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Võistlusel osalemiseks ei
piisa aga vaid teadustööst:
noortel tuleb tegelda ka
teaduse populariseerimise
ga. Nad loovad tutvustava
kodulehe ja lõpptulemust
esitleva videoklipi ning tee
vad kaheksa konkursikuu
jooksul teadustöökoolitu
si nii kooliõpilastele kui ka
täiskasvanutele. Samuti tu
leb luua kontakt teiste tead
laste ja töörühmadega üle
maailma, küsida neilt ta
gasisidet ning nende nõu
andeid oma töös arvestada.

Oma rahvusvahelisele tudengimeeskonnale toonitab Ilona
Faustova, et kui tahad minna kaugele, tuleb minna koos.

Foto: Marko Söönurm

Arengukiirendus

Mis on TÜ iGEM-i mees
kondade saladus, et nad on nii suurel võistlusel kor
duvalt edu saavutanud? „Kui sa lood hea, toetava
õhustiku, paneb see inimeste silmad särama ja in
nustab endast parimat andma,“ ütleb Faustova. „Ma
näen, et üliõpilased on väga motiveeritud, nad ise
ütlevad, et on võistlusel osalemise käigus teadustöös
väga kiiresti edasi arenenud.“
Mõistagi ei ole see kõik kerge. iGEM-i meeskon
dade viimaste nädalate pingelise töö kohta ringleb
üle maailma nalju ja meeme. „Enne projekti tähtaega
töötavad tudengid ööd-päevad, sealhulgas nädala
vahetustel, tiivustatuna vaid iseenda entusiasmist,
olles täielikult pühendunud projektile ja tiimile,“ kin
nitab Faustova, „aga nii sa õpidki ka vastu pidama ja
asja lõpuni viima.“
Faustova usub, et suurima õppetunni annavad nur
jumised. „Kui midagi läheb untsu, ei maksa arvata, et
sa oled halb teadlane,“ ütleb ta veendunult. „Sinu ees
on küsimus, millele pole veel vastust. Kui saad vas
tuse, mis sind ei rahulda, tuleb olla loov ja tulemusi
tõlgendada, võib-olla oma hüpoteesi või planeeritud
eksperimente muuta. Ja mõnikord ei tulegi välja. Läbi
kukkumised ei ole alati halvad, nagu meile koolis õpe
tati. Muidugi oleme kõik inimesed ja väsime ära, aga
teadlane ei viska seepärast püssi põõsasse.“
Konkursil on tähtsad ka nii-öelda pehmed
väärtused: kommunikatsioon, suhtlemisoskus ja
meeskonnatöö. „Ma toonitan tudengitele, et kui ta
had minna kiiresti, siis mine üksi, aga kui tahad min
na kaugele, siis koos teistega,“ ütleb Faustova.

Ilona Faustovat teatakse aga mitte ainult teadla
sena, vaid üllataval kombel ka moelavadelt: näiteks
võis teda hiljuti näha Perit Muuga putukatest inspi
reeritud kollektsiooni „Kummaline salamaailm“ klei
te ja soenguid kandmas. Kuidas juhtus, et teadlasest
sai modell?

Teadus ja modellindus

„Õigem oleks küsida, kuidas modellist sai teadlane,“
ütleb Ilona Faustova ja naerab nakatavalt. „Ma olin
13–14-aastasena poisilik, sportlik tüdruk ja vanemad
hakkasid muretsema, et ma ei omandagi naiselikku
käitumist. Nii et nad panid mu modellikooli,“ mee
nutab pikakasvuline ja sihvakas Ilona. „Mulle hakkas
seal meeldima, mind märgati ja mulle hakati tööd
pakkuma. Kuid kõik see aeg, mil ma modellina töö
tasin, mõtlesin ikka, et see on tore hobi küll, aga ma
tahan kindlasti edasi õppida.“
Keskkoolis meeldis Ilonale väga keemia. Ta nau
tis ülesannete lahendamist, katsete tegemist ja olüm
piaadidel osalemist, ent tal ei olnud ettekujutust,
mida sellel erialal hiljem peale hakata. „Mul soovi
tati majandust õppida,“ meenutab ta. „Niisiis astusin
sisse nii majandusse kui ka keemiasse. Mõtlesin ter
ve suve, ent augustis otsustasin, et valin ikkagi selle,
mis on südamelähedane. Alles ülikoolis sain aru, kui
lai eriala on keemia ja kui palju võimalusi see pakub.
Näiteks ka haigused on seotud keemiliste reaktsioo
nidega. Otsustasingi bioorgaanilise keemia kasuks,
et uurida, mis toimub organismis.“

Kui Faustova oli doktorantuuris, sai ta tööpakku
mise professor Mart Loogilt, kes oli tulnud USA-st
tagasi ja moodustas oma teadusrühma. „Esialgu tulin
poole kohaga, mind huvitas uute meetodite õppimi
ne, kloneerimine ning ensüümide ekspresseerumine.
Nagu elus sageli on – kui sa hakkad millegagi tege
lema ja selle vastu huvi tekib, soovid edasi areneda.
Nii ma siia jäingi.“
Nagu öeldud, on Faustova moelavadel esine
nud ka hiljem, ülikoolis töötades. Võiks arvata, et
modellitöö ja teadus on väga erinevad, ent Faustova
sõnul on neis ka palju sarnast.
„Kui sa tahad edu saavutada, pead olema sihikin
del, püsiv, vastupidav, töökas, distsiplineeritud. Mo
dellina pead oskama laval kõndida ja julgema fotoja videokaamerate ees olla. Sa ei tohi unustada, et su
ülesanne on esitleda moekunstniku loomingut, ega
hakata oma arvamusi või ennast väljendama. Kui
sul on oskused ja klapp disaineriga, sa sobid tüpaaži,
aga ka iseloomu ja käitumise poolest, siis sind kut
sutakse. Disainerile on moe-show alati suur stress ja
sa pead koostöö temaga mugavaks tegema, et mitte
lisastressi põhjustada.“

Puhata aitab töö

Ilona Faustovat kuulates tundub kõik see, millega ta
tegeleb, üsna pöörane. Kuidas teadlane aga puhkab?
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„Ühte tööd tehes puhkan teisest,“ vastab
Faustova naerdes. „Mul on veel üks hobi. Nimelt
olen töötanud filmiprojektides ja reklaamides re
žissööri assistendina. Kõige kuulsam film, milles
olin režissööri abi, oli „Tenet“. Töötada nii andeka
režissööri ja kuulsate näitlejate kõrval põhimees
konnas oli väga põnev – see, kuidas nad töötavad,
on ulme! Mul õnnestus olla ka produtsent Ukraina
Netflixi seriaalis „Nuuskija“. Töötasin võttemees
konnas 3.–4. hooaja filmimisel. Lisaks olen teinud
saateid, reklaami- ja muusikavideoid.“
Üks põnev kogemus oli Faustova jaoks osaleda
interaktiivse filmi „House Hack“ tegemises, millele
on salvestatud 16 erinevat lõppu, mille vahel filmi
vaataja saab ise valida. „Selle filmi tegid Ühend
kuningriigid koostöös Nafta Filmsiga,“ meenu
tab Faustova. „Selline hoopis teistlaadi tegevus on
teadustööd tasakaalustanud.“
Veel üks viis, mis aitab teadustööga kaasnevast
väsimusest üle saada, on reisimine. „Kui ma olen
Eestis, siis ikka võtan telefoni vastu ja mõtlen palju
tööasjadele,“ tunnistab Ilona Faustova. „Seepärast,
kui tunnen, et puhkust on vaja, sõidan kas Aasiasse
või Lõuna-Euroopasse – kuhugi, kus on päikest ja
on soe.“
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Ilona Faustoval õnnestus olla Christopher Nolani
assistent, kui Tallinnas filmiti kassahitti „Tenet“.

Foto: erakogu
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SANDER MÄNDOJA
TÜ humanitaarteaduste ja kunstide
valdkonna kommunikatsiooni- ja
turundusjuht

S

Elamusrajad
ühendavad

ettevõtlust ja
pärandkultuuri

Tõenäoliselt seostub kirjanduslik elamus enamiku jaoks
hubase ja tubase keskkonnaga: mugav tugitool, õdus
kaminatuli, tass piparmünditeed ja hea raamat. Kuid
saab ka teistmoodi.

elle ehe näide on Viljandi kultuuri
akadeemia pärandtehnoloo
gia teaduri Kadri Tüüri ettevõtte
OÜ Umbekuiva loodud kirjanduslikud
elamusrajad. Need ühendavad täna
päevase digitehnoloogia eesti kirjandusja kultuuripärandiga ning nende abil saab
rännata mööda raamatutest tuttavaid teid
ka päriselt.
Kirjandusteaduse ja semiootika taus
taga Tüüri innustasid uudset kultuuri
elamust pakkuvat lahendust looma tema
kaks meelistegevust: raamatute lugemi
ne ja matkamine. „Võimalus need sellisel
kujul omavahel ühendada nii, et sellega
kaasneb ka majanduslik kasu, ongi minu
ettevõtte kandev idee,“ ütleb Tüür.
Tüüri sõnul on seda mõtet aidanud
ellu viia kolleegid, kellele on samuti digi
humanitaaria praktiliste lahenduste tee
ma südamelähedane, aga abiks on olnud
ka Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovat
sioonikeskuse hargettevõtete programm,
millest ta osa võttis. Viimane on mõel
dud toetama TÜ teadlasi ja üliõpilasi, et
nad saaksid arendada teadusmahukaid
ettevõtteid.
„Programmiga ärgitas mind liituma
eesti kirjanduse professor Arne Meri
lai, kes tunneb suurt huvi digihumani
taaria rakendusvõimaluste vastu ja nägi
minu ettevõtmises head potentsiaali,“ sel
gitab Tüür.
Tüüri aitas programm palju just ette
võtlusprojekti ärilise küljega. Nii sai sel
geks, kuidas ideed turundada, millal
laieneda, milliste argumentidega kaasata
investoreid. Samuti moodustavad prog
rammi vilistlased tema sõnul omalaadse
võrgustiku, mis soodustab hargettevõtete
edasist koostööd.
Praeguseks on OÜ Umbekuiva loo
dud kirjanduslikke elamusradu võimalik

nautida nii Muhumaal kui ka Rae vallas
Harjumaal. Muhu saarel viib kirjandus
huvilisi ootav rada „Muhu monoloogid“
külalised Koguva külla Juhan Smuuli loo
mingu radadele. Viis aastat Muhu Muu
seumi juhatajana töötanud ja aasta ringi
Muhumaal elaval Kadri Tüüril on saare
ga tugev isiklik side ja nii on loomulik, et
ettevõtte katseprojekt viidi ellu just seal.
Idee eelkäijaks võib aga lugeda ühe
teise tihedalt ilukirjanduslikesse teksti
desse põimitud saare – Vilsandi – kohta
loodud analoogset matkarada. See val
mis 2019. aastal TÜ kultuuriteaduste ja
kunstide instituudi magistrandi, Kadri
Tüüri juhendatava Maris Mägi magistri
projektina.
„Maris Mägi töö andis kindlust, et te
gemist on päris laheda asjaga, mida ini
mesed päriselt kasutavad. Siit jõudsingi
edasi hargettevõtete programmi ja oma
ettevõtteni,“ kirjeldab Kadri Tüür oma
teekonda magistriprojekti juhendajast
Umbekuiva eestvedajaks.

Elamusrajad Muhul ja Rae vallas

Kirjanduslikud elamusrajad on loodud
Saaremaal arendatavale kaardiplatvormi
le Navicup. See spetsiaalne rakendus või
maldab tekitada turistlikke ja kultuurilisi
kogemusradu ning selle abil saab ka teh
niliste eriteadmisteta koostada oma lugu
de kaardi. Naabersaarel asuva ettevõtte
ga oli „Muhu monoloogide“ loomisel ka
lihtne arendusideid arutada.
Navicup OÜ juht Asko Berens kin
nitab, et Tüüri ja tema ettevõttega oli
rõõm koos töötada. „Meie keskkonnas
ongi kõigil võimalik ilma eriliste tehni
liste teadmisteta enda lugude kaart luua.
Muhumaale tehtud kirjandusliku elamus
raja laadsed lugudega audiokaardid on
muutumas järjest populaarsemaks, sest
just lood ja legendid on need, mis muu
davad ka pealtnäha täiesti tavalise paiga
põnevaks,“ ütleb Berens.
Peale „Muhu monoloogide“ on
OÜ Umbekuiva loonud ka kaheksast
kultuuriloolisest rajast koosneva elamus

Kuvatõmmis
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teekonna „Rae rajad“ Rae valda Harju
maal. Rajad kulgevad mööda valla kerg
liiklusteid ja seega saab neid avastada nii
jalgsi kui ka jalgrattaga.
„Rae rajad“ ei ammuta materjali ainult
ilukirjandusest, vaid räägib ka paikade
ajaloost, möödunud aegade kommetest ja
kohapärimusest. Niisiis toob rakendus ra
jal rändajale silme ette palju sellist, mis on
juba maastikult kadunud ja peidus vaid
kirjandusloos või arhiivimaterjalides.
Rae vallavalitsuse kultuurispetsia
list Kadri Järvelaid rõõmustab, et valla
imeilus loodus, matkarajad ja huvitavad
legendid on ühte rakendusse kokku liide
tud. „„Rae rajad“ pakub kõige selle koge
miseks suurepärase võimaluse: nii saab
ühendada kodukandi ajaloo tervisliku
liikumisega ning meeldiva kasulikuga,“
ütleb Järvelaid. Oktoobrikuu seisuga on
„Rae radadel“ käinud juba üle 1100 ini
mese ja see arv kasvab jõudsalt.

Kestliku arengu mõtteviis

Kirjanduslikud ja kultuurilooli
sed elamusrajad esindavad väga sel
gelt kestliku arengu mõtteviisi,
milles kajastub eesmärk säilitada, väär
tustada ja populariseerida Eesti loodusja kultuuripärandit.
Lisaks „Muhu monoloogidele“ aren
dab OÜ Umbekuiva Muhumaal Eesti
Maaülikooli juhitava projekti „LIFE –
sidusad pärandniidud“ raames nelja
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Muhu monoloogide raja
trajektoor moodustab
Koguva küla vahel Juhan
Smuuli nimetähed.

virtuaalset matkarada. Need kulgevad
üle rohumaade ja läbi metsatukkade, mis
kuuluvad saare pärandkooslustesse. Kui
praegu on radade loomisse kaasatud ol
nud praktikandid Eesti Maaülikoolist, siis
Kadri Tüür loodab, et projekt leiab huvi
lisi ka Tartu Ülikoolist.
„Humanitaarvaldkonna tudengid
saaksid aidata otsida võimalike radade
jaoks loodusmotiividega ilukirjanduslik
ke tekste ja seostada neid konkreetsete
paikadega maastikul. Ka huvipunktide
paigutamisel digitaalsele kaardile võib
abi vaja minna,“ julgustab Tüür praktika
võimalusest huvitatud üliõpilasi endaga
ühendust võtma.
Kõigil üliõpilastel ja teadlastel, kellel
on juba välja kujunemas idee enda ette
võttest, kes aga ei tea veel päris täpselt,
kuidas seda teoks teha, soovitab Tüür
kindlasti edasi tegutseda.
„Paljudel meist on spetsiifilisi teadmi
si, millest oleks kindlasti kasu ka väljas
pool ülikooli. Väga hea, kui keegi sunnib
sind oma ideed vaatlema ka ärilisest pers
pektiivist ja arvestama nüanssidega, mis
on vajalikud jätkusuutliku ettevõtte loo
miseks,“ ütleb ta.
Tüüri enda ettevõte teeb plaani laie
neda Muhu ja Rae valla kõrval teistesse
gi Eesti piirkondadesse. Juttu on olnud
interaktiivsete elamusradade loomisest
nii Elvasse, Kuressaare ümbrusesse kui
ka Jõgevamaale.
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Elu koos

genoomiandmetega
Neeme Tõnisson
TÜ meditsiinigeneetika professor

Uurimistöö sisu mõne lausega

Uurin peamiselt seda, kuidas geneetiline taust
mõjutab inimeste tervist ja kuidas saaks geeni
infot tervise heaks kõige ratsionaalsemalt
kasutada. See hõlmab nii geneetilist tagasisidet
uuritavatele kui ka personaalmeditsiini lahenduste väljatöötamist.

Teadustöö side igapäevaeluga

Oleme suundumas maailma, kus suurel osal rahvastikust on enda kohta olemas vähem või rohkem
geeniandmeid. Ka kliiniline töö on suundumas ühe
geeni testimiselt suurt hulka geene hõlmavale testimisele. Kohe tekib küsimus, milliseid andmeid me
peaksime vaatama. Võiksime genoomiandmeid ära
kasutada nii, et neist meile võimalikult palju kasu
sünniks. Kui inimene pöördub haigust kahtlustades
meditsiinigeneetiku poole, vaadatakse andmeid
eeskätt konkreetse mure kontekstis. Tervete
inimeste geene uurides aga eristatakse pärilikke
haigusi ja riskitegureid, ühest geenist või paljude
geenide koosmõjust tulenevaid haigusriske ja tõenäoliselt mitteavalduvate geenivariantide kandlust.

Uued professorid peavad pärast
ametisse asumist avaliku
inauguratsiooniloengu, kus nad
tutvustavad oma teadusteemat.
Teavet loengute toimumise kohta
leiab ülikooli veebilehelt
ut.ee/inauguratsiooniloengud.

Fotod: erakogu

Pean end omajagu sportlikuks ja füüsiliselt aktiivseks inimeseks. Kui töö on
suuresti istuvat laadi, siis peab vabal ajal
leidma aega ka liikumiseks. Üht kindlat
ala pole ma valinud. Käin neli-viis korda
nädalas jooksmas ja tennist mängimas, vahel ka rühmatrennis. Tänavune
lumerohke detsembrialgus lubab head
suusatalve. Mulle meeldib väga muusikat
kuulata, käia kontserdil ning teatris-kinos.
Olen hobifotograaf: mulle meeldib pildistada inimesi ja loodust.

Iga õnnestumine toob rõõmu: nii avaldamiseni jõudnud
teadustöö, kaitsmiseni jõudnud kraadiõppur, rahastamiseni
jõudnud uurimisprojekt kui ka positiivne tagasiside tehtud
tööle. Rõõmustada võib ka erialavaheliste koostööprojektide
üle. Üks inimene ei pea teadma kõigest kõike. Tuleb tuua ühe
laua taha inimesed, kellest igaüks oskab erinevat lünka täita.

Köitvaim teaduslik leid

Teame juba üsna palju haigusseoselistest geenivariantidest
ja geenidest, mis võivad põhjustada teatud haiguste eelsoodumust. Samas ei teata veel piisavalt, miks geenivariandid
avalduvad erinevalt. Kas tegu on muu genoomi mõjuga, mida
saab iseloomustada näiteks polügeensete riskiskooridega
ja teiste tuntud riskitegurite koosmõjuga, või millegi muuga,
mida me praegu ei tea ega oska iseloomustada? Maailmas on
suur defitsiit funktsionaalsetest uuringutest.

Suureks eeskujuks pean professor Andres Metspalut tema laia silmaringi ja töökuse pärast. Tal on oskus teha olulisi asju, mõelda suurelt,
unistada, innustada oma õpilasi ja tuua ühe laua taha väga erinevaid
huvirühmi.

Hobid

Parim osa teadus- ja õppetööst

Kõige põnevamad nähtused, mida uurida

Ühendav õpetaja

Tasakaalustav hobi

Algpõhjuste uurimine

Üks silmiavav tõdemus on olnud see, kui vähe inimesed oma
haigusseoseliste riskitegurite kohta teavad. Näiteks päriliku
rinnavähiga seotud geenivariantidest olid meie projektides
teadlikud vaid 5–10% uuritavatest. Paljude jaoks on geneetika
ja sellega seonduv veel uus ja kauge teema. Riskiteguritega
ei osata arvestada ja sellel võib olla veel mitmesuguseid
põhjusi: Eestis on pered suhteliselt väikesed ja pereliikmetega
ei pruugi olla head kontakti; osa geenivariante avaldub hilises
eas; osa avaldub sõltuvalt soost jne. Ka selge perekonnas
esineva leiu korral ei pruugi raviarst mõnikord tulla selle peale,
et tegu võiks olla päriliku haigusega.

37

Vaimne või füüsiline tervis?

Mõlemat on vaja. Üks ei saa ilma teiseta
täisväärtuslikult toimida.

Parim viis, kuidas puhata

Igapäevane töö

Kui tegutseda mitmel rindel, on väga tähtis võtta aega ka puhkamiseks. Kindlasti
on kasuks aktiivne puhkus: kui keha teeb
tööd, siis vaim puhkab. Mõnikord võin pildistades end täiesti unustada. Kui minna
loodusesse, kaamera kaasas, ei pea
kunagi tühjade kätega tagasi tulema.

Akadeemiline eeskuju

Soovitusi üliõpilastele

Linnas jooksmas ja
looduses pildistamas

Mida peaks teadma meditsiinigeneetika kohta?

Vaba aeg
Hea nõu

Kunagi pole võimalik anda üht, kõikehõlmavat geneetilist riskihinnangut.
Saame genoomi uurida ja anda vastuseid vaid teatud küsimustele. Teadmisi tuleb pidevalt juurde. Sageli on nii, et küsimus, millele meil praegu
veel vastust ei ole, võib selle saada 5–10 aasta pärast.

Mida loengutes tähele panna?

Pole vaja tulla kõike sõna-sõnalt meelde jätma, vaid on vaja aktiivselt
kaasa mõelda. Küsimused on alati teretulnud.
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Eepilise Manasi
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maal

Iseäraliku kultuuriruumiga Kesk-Aasia piirkonnas asub päris suurel maa-alal viis
nõukogudejärgset nn stan -riiki. Tänavu septembris külastasin Kõrgõzstani pealinna
Biškekki, kus võtsin osa kuuendast maailma rahvaste eeposte festivalist ja selle teadussümpoosionist.
MADIS ARUKASK
TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna
kaasprofessor

O

mal ajal läbis piirkonda vana Siiditee, kuid Hii
na naabrus ja mõju on seal tunnetatav nüüdki.
Seal on steppe, kõrbeid, mägesid, jõeorge, vanu
linnu ning laiu asustamata alasid, mida mööda vii
mastel aastasadadel on ringi liikunud peamiselt turgi
rändkarjakasvatajad.
Minu suhe stan-maadega ulatub juba 30 aasta taha,
mil mul tuli mitte küll päris omal initsiatiivil veeta
paar aastat peamiselt ühes Usbekimaa kõrbelinnas
ning seejärel ka Fergana orus, Taškendis ja Alma-Atas
aega teenides. Sellest ajast on mu mällu jäänud piir
konnale iseloomulik kontinentaalse õhu lõhn.
Igal maal on oma ilmeksimatult äratuntav õhus
tik. See iseäralik õhkkond, millest kirjaridade kaudu
täit pilti kahjuks edasi anda pole võimalik, on üks
põhjustest, mis mind ikka ja jälle Kesk-Aasiasse on
meelitanud.
Muidugi olen sinna tagasi sattunud ka erialase
teadushuvi tõttu. Näiteks osalesin samateemalisel
konverentsil kümne aasta eest. Just toona tekkinud
võrgustiku kaudu on mind hiljemgi kutsutud nõu
kogudejärgsetel maadel korraldatud teadusürituste
le, mis on valdavalt venekeelsed.
Venekeelne humanitaarteaduslik elu hingab laias
ilmas kõrvuti ingliskeelsega, mõnikord ilma, et neil
oleks omavahelisi kokkupuuteid. See ei tähenda aga
tingimata mahajäämust, taseme erinevust või eba
huvitavust. Lõviosa nõukogudejärgses ruumis asu
vate sadade rahvaste kultuuripärandist leiabki kä
sitlemist just venekeelses teadusruumis, iseseisvates
riikides muidugi ka oma keeles.

Seekordne eeposeteemaline sümpoosion käsitles
peamiselt Kesk-Aasia ja Venemaa turgi ning mongoli
rahvaste pärimusi. Neist piirkondadest tuli ka põhi
osa umbes 40 osavõtjast.

Eeposed ja identiteedid

Küllap põhineb meie ettekujutus eepostest valdavalt
18.–19. sajandil Euroopas aset leidnud rahvusroman
tilise puhangu tulemusel sündinud kirjalikel folk
looripõhistel autoritöödel. Kui meie „Kalevipoeg“,
soomlaste „Kalevala“ ja teised rahvuseeposed mõ
testuvad pigemini riiulil seisvate tellistena, siis ida
pool on palju enam tuntud suulised eeposed, nen
de traditsiooniline esitamine ning pärimuslik edasi
andmine laulikute poolt.

Kirgiisidel on maailma suurim eepos:
„Manas“, mille ajalooline tagapõhi
ulatub 15.–16. sajandi sündmustesse.
Pidin rohkem kui korra selgitama, et „Kalevipoja“
laulikuid pole Eestis kunagi olnud. Mõnel vähem asja
tundlikul kuulajal võis tekkida kahtlus, kas see ikka
ongi siis päris eepos. Eeposed pole kusagil pelgalt
kirjandus- või kunstiteosed, vaid ennekõike identi
teeditekstid. Kui ma oma ettekandes „Kalevipoja“ ja
„Lāčplēsise“ sellesse konteksti panin, jõudis arusaam
kirjalike eeposte fenomenist neile paremini kohale.
Kirgiisidel endil on maailma suurim eepos:
„Manas“, mille ajalooline tagapõhi ulatub
15.–16. sajandi sündmustesse. Neil aegadel tõrju
sid lääne-mongoli hõimud kirgiiside esivanemad
Tjan-Šanis asuvast Ala-Too mäeahelikust välja.
Eepos kujutabki paguluses sündinud vägimehe

Eeposekangelase Manasi taevasse
kõrguvad kujud on Biškeki kahel
keskväljakul aukohal.

Fotod: erakogu
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Manasi juhitud võitlusi kodumaa tagasivallutami
sel ja tema muid suuri tegusid.
19. sajandist on alles mitmeid selle eepose esitus
te üleskirjutusi. „Manasi“ pikimad variandid või
vad ulatuda 500 000 värsireani; võrdluseks – meie
„Kalevipoja“ pikkus on ligi 20 000 värssi. Kirgiiside
jaoks on nii emamaal kui ka Hiinas raamatuversioo
nidest olulisem aga eeposelaulikute – manastšide –
suuline traditsioon, mis on siiani elujõuline.
Veelgi tähelepanuväärsem on aga see, millist osa
„Manas“, selle tutvustamine ja nähtavakstegemine
ning eeposekangelase ja -laulikute austamine täna
päeval Kõrgõzstani ühiskonnas mängib.
Kõrgõzstan pole Kesk-Aasia riikidest sugugi kõi
ge suurem ja rikkam. Oma mägise reljeefi ja kuue
miljonilise rahvaarvuga jääb ta nii elanikkonna suu
ruselt kui ka majanduslikult suurematele naabritele
Kasahstanile ja Usbekistanile alla.
Kirgiisid on läbi aegade olnud rändlevad karja
kasvatajad, mis tähendab, et nende kultuuripärandis
on ainelisel kunstil ja etnograafial suhteliselt väike
osa. Jurtasid ja tarbeesemeid on tulnud kaasas veda
da ning sellega on materiaalne kultuur ka sajandite
jooksul piirdunud.
Biškekis rahvuslikku kunstimuuseumi külastades
oli huvitav märgata, et isegi kirgiisi maalikunst sai al
guse alles 1930. aastate sotsrealismist, liikudes sealt
edasi tänapäeva poole. Kõik see selgitab suulise päri
musliku kunsti suurt osatähtsust rahva elus ning selle
kestmist ka tänapäeval. Samas pole Kesk-Aasia ränd
rahvad (erinevalt näiteks ajalooliselt enam linnas
tunud usbekkidest) väliselt kuigi ekspressiivsed.
Pealinna tänavail liikudes võib näha pigem
endassevaatavaid inimesi ning ka turumiljöö pole
päris võrreldav näiteks India kärarikkusega. Nii on
ka sealne eeposelaulmine pigem seestumuslik tege
vus, transsilangemiseni välja. Mul on seda õnnestu
nud tunnistada mitmel korral.

Tänapäevane „Manasi“ kultus

Kesk-Aasia väikerahvale, kelle traditsioonidele
on fundamentalistlik islam suhteliselt vähe mõju
avaldanud, on eepos saanud põhiliseks identiteedi
markeriks. „Manas“ seisab kesksena igal pool ja
küllap mitte ainult formaalselt. Selline identitee
ti loov roll oli meie eeposel ehk 19. sajandi teisel
poolel, mil noored eesti haritlased ning EÜS-i üli
õpilased „Kalevipoega“ lugedes tärkavast rahvus
lusest vaimustusid.

Kõrgõzstani pealinnas võistlevad
legendid, nõukogude sotsrealism
ja kaunid loodusvaated.

Biškeki väljakuid kaunistavad kujud kuulsamatest
manastšidest, keda võib näha ka Kõrgõzstani
rahatähtedel.
Kirgiisid ühendavad sageli oma riietuses tavad
ja tänapäeva.

Biškekki lennates satub rändaja kõigepealt
Manasi-nimelisele lennuväljale. Pealinna kahel suure
mal keskväljakul võib näha eeposekangelase taevasse
kõrguvaid kujusid. Kuulsamate manastšide skulptuu
rid kaunistavad riikliku filharmoonia esist purskkae
vudega väljakut ning neid võib näha ka Kõrgõzstani
rahatähtedel.
Eepose hoidmise, arendamise ja populariseerimise
tarvis eksisteerib 2011. aastast lausa omaette seadus.
Juba mõnda aastat tegutseb Manasi ning küllap maa
ilma tuntuima kirgiisi, kirjanik Tšõngõz Ajtmatovi

nimeline akadeemia, mille töötajatest suur osa on
ametis just eepose uurimisega.
Manastši-institutsiooni kestmist hoitakse elus
riigi toel. See tähendab uute laulikupõlvkondade
traditsioonisidusat ettevalmistamist. Ka kõnealuse
festivali ajal oli mul võimalus kuulda tänapäevaste
manastšide esinemisi, kõrvuti Tõvast, Hakassiast,
Kalmõkkiast, Altaist, Usbekistanist, Jakuutiast ja
mujalt esinema ning omavahel võistlema kutsutud
eeposelaulikutega.
Mis veelgi huvitavam, eepos on aluseks ka uue
põlvkonna kasvatamisel. Manasi-nimelist õppeainet
õpetatakse kohustuslikuna kõigi ülikoolide esimese
ja teise kursuse programmis. See pole mitte folklo
ristikakursus, vaid ka kirgiiside ajaloost, eetikast,
moraalist, rahvuslikust meelelaadist ja muust paja
tav identiteediaine.
Päris usutavasti võib nii mõnigi lugeja siin kulmu
kergitada või kõiketeadvalt muiata, et tegemist on
ju vaid asiaatliku autokraatia järjekordse lokaalse il
minguga, kus inimesi kellegi suvast sündinud ideest
kõrgemalt poolt peale aetava „õpetusega“ tüüdatakse.
Võib tunduda, et sellistel asjadel ei saa pistmist olla
tõeliselt demokraatliku ühiskonna liberaalse valiku
vabadusega või et asi meenutab pigem Türkmenis
tani hiljutise isevalitseja Saparmurat Nijazovi juuru
tatud õpetust, mille too oma rahvale kohustuslikuks
tehtud „Ruhnamasse“ kokku kudus.
Seda kõike võib arvata ja selle üle võib vaielda,
kuid „Manasi“ ümber toimuv meenutab minu mee
lest siiski midagi traditsioonilisemat ja palju juurdu
numat, umbes nagu meie laulupeoliikumine. Välis
maalastele võib seegi tunduda mõningase rahvusliku
ülepingutusena, meile on aga pühamast püham.
Kõrgõzstanis Manasi ümber ja „Manasiga“ toimuv
on igal juhul mõtlemapanev. Me peaksime endale
palju rohkem teadvustama, et riikide ja rahvaste teed
ja viisid rahvusliku identiteedi ehitamisel ning hoid
misel võivad olla erinevad. Lääne katsed Kesk-Aasia
regiooni oma mallide järgi demokratiseerida või „tsi
viliseerida“ on saanud nutuseid tagasilööke.
Ammu oleks aeg tunda teiste kultuuride sisemis
te toimimismehhanismide vastu sisulist huvi. Need
ei pea olema meile harjumuspärastest halvemad või
paremad. Nad ongi teistsugused, kuid mitte vähem
väärtuslikud. „Manasi“ lugu Kõrgõzstanis on üks hu
vitav näide ühe väikse riigi areneva rahvuse üldsegi
mitte ennast ja oma kultuuri salgavast eneseotsingust
ja ka -leidmisest.
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Galilei kolis

Sadamateatrisse

Vanemuine on kandle hetkeks kõrvale pannud ja teleskoobi järele haaranud.
Linnas, kus on astronoomiateadust viljeldud juba üle 200 aasta, ei ole see
sugugi imekspandav. Tulemuseks on teatrilavastus, mis võiks korda minna kõigile
teadusmaastikul seiklejatele.
ANTTI TAMM
TÜ astrofüüsika kaasprofessor,
TÜ Tartu observatooriumi direktor

Bertolt Brecht kirjutas „Galilei elu“ justkui teadmises, et kord
tulevad aastad, mil kogu inimkond vaidleb kirglikult teadusliku ja
libatõe üle ning tähelepanu keskpunkti on tõusnud teadlased.

Foto: Maris Savik

I

ga uus päev veeretab meie teele uusi proovikive,
uusi probleeme, millega maadelda. Võib tunduda,
et elame unikaalsel ajajärgul oma moodsa maa
ilma ainulaadsete hädadega, kuid teadlane Galileo
Galilei, kirjanik Bertolt Brecht, lavastaja Karl Lau
mets ja Vanemuise näitetrupp veenavad meid lavas
tuses „Galilei elu“, et pole midagi uut siin päikese all.
Probleemid, millega tänapäeva teadlased ja teaduse
korraldajad ühtelugu silmitsi seisavad, on aastasadu,
kui mitte aastatuhandeid vanad.
Etenduse vaataja saab teada, et teaduse rahastami
ne ei olnud Galileile sugugi võõras mure. Raske on
müüa otsest praktilist väljundit mittepakkuvat astro
noomiat (kui sa just horoskoope ei koosta!), olgu
avalik huvi tähistaeva mõtestamise vastu kuitahes
suur. Teadlane, kelle kirg on mõtlemine ja teadusliku
tõe otsimine, peab andma eratunde majanduslikult
kindlustatud, ent mitte kõige nutikamatele noortele,
et hankida uusi seadmeid ja materjale enda katsete
tegemiseks. Kui kogu aeg kulub ära õppetööle, millal
siis veel teadusega tegeleda?
Kas teleskoobi leiutasid hollandi prillimeistrid, kes
kahest prilliklaasist suurendava mänguasja konst
rueerisid, või Galilei, kes sellest kuuldes taevatoru
valmistas, selle öötaevasse suunas ning kiiresti terve
rea astronoomiliselt tähtsaid avastusi tegi? See on
tüüpiline intellektuaalomandi vaidlus.
Ja lõpuks teadus ise. Kui astud võitlusse ikoonilise,
palju viidatud suurteadlasega, saab su teekond pub
litseerimisel ja tunnustuse leidmisel olema okkaline.

Võideldes kaks aastatuhandet tõe vaieldamatuks al
likaks peetud Aristotelese vastu, saad vastasteks ki
rikujuhid, inkvisitsiooni, ametivõimud ja kaastead
lased. Tõde, mis peaks olema ilmne igaühele, kes
teleskoobiokulaarist sisse vaatab, ei pruugi võidu
le pääseda, kui see kehtiva ühiskonnakorraldusega
kokku ei sobi.
Kuu mägine maastik, Jupiteri kaaslaste liikumine,
Veenuse faasid, päikeseplekid – kuhu Galilei teles
koopi ka ei suunanud, kõikjalt vaatasid vastu asja
olud, mis ei sobinud kokku Aristotelese maailma
pildiga, milles kõik taevased objektid on perfektsed
sfäärid ja tiirlevad ümber Maa. Tõepoolest, seni ar
vatu on ekslik ning õigus on heliotsentrismi propa
geerinud Kopernikul. Ent valitsejate suhtumise tea
duslikku tõesse võtab kokku küüniline kommentaar
„Kas pole lõpuks ükskõik, kuidas need kerad keer
levad?“. Saame tõmmata nii mõnegi paralleeli täna
päeva maailmaga.
Vormiliselt on esitus ehtbrechtilikult piire hägus
tav. Lavakujundus on minimaalne, 17. sajandi ink
visiitor kannab NKVD ohvitseri meenutavat vormi,
hallides vatiinjoppides lihtrahvas räpib Galilei tõde
sid. Arusaadavalt tiirleb kogu lavastus ümber Hannes
Kaljujärve kehastatud Galilei, kusjuures Kaljujärv
esitab teaduslikke arutluskäike nii muljetavaldava
veenvusega, et tekib tahtmine teda viie aasta pärast
atesteerida ja professoriks edutada.
„Galilei elu“ on ülikoolirahvale igati paslik pala nii
sisult kui ka kunstilisest küljest, pakkudes pinget ja
kirge vaatamise ajaks ning mõtlemisainet pärastiseks.
Parajasti retsensentidega kimpus olevad teadlased
leiavad ehk lohutust asjaolust, et vähemalt ei põleta
ta neid enam tuleriidal nagu Giordano Brunot ning
üldjuhul isegi ei sunnita inkvisitsioonikohtu ees oma
väidetest taganema nagu Galileid.
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Minu biotoopia

2021. aasta jaanuaris sukeldusin praktikale minnes tundmatusse vette: minust sai Estonian
Anthropocene Centeris assistent, kelle põhiülesanne oli aidata korraldada teaduse ja kunsti
esimest hübriidkonverentsi „Biotoopia“.

E

stonian Anthropocene Center on
mittetulundusühing, mis on avatud
koostööle kõigi organisatsioonidega,
mille eesmärk on säilitada elurikkust ja
taastada elupaiku. Organisatsiooni tege
vuse kaudu soovitakse ühendada loome
inimeste ja loodusteadlaste teadmus, et
leida uusi ideid, kuidas päästa ja taastada
maailma biosfäär.
Koos partnerite ja valdkondade asja
tundjatega alustas keskus konverentsi
sarja „Biotoopia“. Lisaks iga-aastasele
konverentsile, mille kandev idee on juh
tida tähelepanu sellele, kuidas hoida meie
planeedil täisväärtuslikku elukeskkonda,
on projekti laiem eesmärk arendada väl
ja teadlaste ja kunstnike rahvusvaheline
digitaalne võrgustik. Selle eesmärk on
kiirendada uute praktiliste koostöö
projektide loomist – näiteks koostab kes
kus „Biotoopia“ ettekannete põhjal kõigile
kättesaadavaid valdkonnaüleseid kunsti-,
eetika- ja keskkonnaõppematerjale.
Võimalus aidata korraldada esimest
„Biotoopia“ konverentsi oli võimas ko
gemus nii kultuurikorraldaja kui ka
loodusearmastaja vaatenurgast. Alguses
tundus kogu olukord võõras, oli sega
dust ja aukartust inimeste vastu, kellega
pidin hakkama koos töötama. Mida aeg
edasi, seda kindlamaks muutusin. Mina
haldasin kodulehte ja e-kirju, juhenda
sin vabatahtlikke ja koordineerisin nende

tegevust. Väikesed apsakad lahenesid kii
resti, mõni suurem probleem ehmatas esi
mese hooga ära, aga korda said needki.
Õppisin palju kasulikku, muu hulgas oma
hirmudest üle olema.
Konverentsi eelõhtul jõudsin end üles
kruttida kõikvõimalike muremõtetega.
Üritasin peas leida lahendust olukorrale,
kui Viinistu kunstimuuseumi ukse taga
ootab ühel hetkel korraga sada kanna
tamatut inimest. Mõtteis juhiseid jaga
des väljendasin end viisil, mis ajas ka mu
enda pea sassi. Hommikul aga selgus, et
kõik toimis ladusalt. See oli hea meelde
tuletus: ei ole mõtet hakata niigi suures
ärevuses endale kujuteldavaid lisamure
sid tekitama.
Augusti lõpus toimunud konverents
keskendus ökosüsteemsusele ja elu
rikkusele. 22 teadlast ja kunstnikku Eestist,
Lätist, Soomest, Poolast, Saksamaalt,
Hollandist, Hispaaniast ja USA-st ava
sid eri vaatenurki inimese suhetele teis
te eluvormidega. Ettekanded puuduta
sid üht- või teistpidi integratsiooni ning
kommunikatsiooni ja intellekti ilminguid
looduskoosluses.
Näiteks Murcia Ülikooli Minimal In
telligence Labi esindaja Vicente Raja sel
gitas liigutuste ja žestikuleerimise kau
du avalduvat taimset tähendusloomet,
Valencia Ülikooli järeldoktorant Sirgi
Saar tõi aga näiteid taimede signaal
süsteemidest teiste eluvormidega suht
lemisel. Olin sellest kõigest kuulnud ka
varem, kuid ma polnud enda jaoks lahti
mõtestanud, kuidas meid ümbritsev loo
dus täpsemalt toimib.

Seevastu Andreas Weber ja Rein Raud
avasid konverentsil filosoofilist poolt, kõ
neldes objektikeskse ontoloogia kriitikast
ning kirjeldades enda ontoloogilisi süs
teeme. Nende käsitluse järgi tuleb arves
se võtta, et tegelikkuses ei ole isoleeritud
objekte ega autonoomseid subjekte ole
mas: kõik on omavahel seotud keeruliste
suhete võrgustike kaudu. Kõik elav harg
neb nii ruumis kui ka ajas toimivate tahte
aktide võrgustikuna, me muutume osaks
kõigest sellest, mida me kogeme, väljen
dame või sööme. Indiviidide asemel oleks
tulemusrikkam rääkida sõlmedest seoste
süsteemides.
Sõnades on raske väljendada seda, kui
palju „Biotoopia“ konverents mu maailma
pilti avardas ja kui palju ma õppisin. Nii
mõnelgi hetkel leidsin end täiesti sõnatuna
ja suu ammuli kõnelejat kuulamas. Leidsin
end ka pärast konverentsi mõtlemas selle
peale, kuidas arvame inimestena, et teame
end ümbritsevast nii palju, aga enamasti ei
mõtle me sellele, mis peitub asjade ja näh
tuste taga; kõigele sellele, mis loob tegeli
kult meid ümbritseva keskkonna.
Kuigi praktika kestis kuus kuud, jätkan
keskusega koostööd ka tulevikus. Juba on
plaanis välja anda uudiskirja, luua „Bio
toopia“ kodulehele materjalide arhiiv ja
pidada Von Krahli Teatris vestlusõhtuid,
mis juhataksid sisse järgmise aasta kon
verentsi põhiteemad: ilu ja metamorfoo
si koosmängu evolutsiooni vaatenurgast
ning digitaalse ja orgaanilise maailma
seosed 21. sajandil. Järgmine „Biotoo
pia“ konverents leiab aset 17.–19. augus
til 2022 Viinistu kunstisadamas.

Plaanisime vabatahtlike
leidmiseks teha
avaliku üleskutse,
kuid üllatuseks
avaldasid mitu
konverentsiteemadest
huvitatud tudengit suvel
ise soovi meile appi
tulla. Fotol asjalikud ja
intelligentsed noored
(vasakult) Piret Mägi,
Gregor Kulla, Inge
Ivaste, Anette Pärn,
Hildegard Reimann,
mina (Saara Silvia
Soasepp) ja Anella
Turmann.
Peeter Laurits, kellega koos töötamine mind alguses aukartusest
ehmatas, on tegelikult üks armsamaid inimesi, keda kohanud
olen. Ta on ülimalt professionaalne, kuid peenetundeline, siiras ja
soe inimene. Haruldaselt orgaaniline ja koostöine oli terve meie
tuumiktiim.
See, et üritus toimus Tallinnast väljas, lõi „Biotoopiale“ omamoodi
atmosfääri: ümberringi polnud segavaid faktoreid, kõik olid koos
muust maailmast eraldatud mullis.

Fotod: MorroW Shoots

SAARA SILVIA SOASEPP
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
kultuurikorralduse üliõpilane
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TÜ sihtasutus hoiab haridussüsteemis

annetuskultuuri

Detsembri algul anti üle Tartu Ülikooli Sihtasutuse sügissemestri stipendiumid ja preemiad. Selle
semestri jooksul toetatakse 27 fondist kokku 184 000 euroga 55 inimest.
MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

1997.

aastal moodusta
tud sihtasutuse
peamine eesmärk
on toetada stipendiumide ja preemiate
loomise ning toetuste vahendamisega üli
kooli inimeste teadus- ja haridustegevust
ning õppetööd.
Sihtasutuse nõukogu esimehe, vande
advokaat Sten Luiga sõnul tuleb seejuures
lähtuda kahest põhimõttest, mis aitavad
eesmärki paremini saavutada: teha või
malikult lihtsaks ja mugavaks nii stipen
diumide taotlemine kui ka annetamine.
„Ei ole suurt mõtet teha kampaaniat
neile, kes kohe sugugi annetada ei taha,
vaid tähtis on pakkuda neile, kes üli
õpilasi ja teadlasi toetada tahavad, võima
likult kvaliteetset ja läbipaistvat teenust.
Samamoodi peab üliõpilaste jaoks olema
toetuste taotlemine võimalikult selge ja
mõistuspärane,“ selgitas Luiga.
Stipendiumidega seotut võibki tema
sõnul võrrelda teenuse pakkumisega, kus
rahul peavad olema mõlemad pooled.
Näiteks ei ole mõistlik kavandada taotle
mise tipphetke sellisesse aega, mil üliõpi
lastel on niigi suur koormus.

Lihtsasti jagatav teave

Sihtasutuse nõukogusse kuulub alates eel
misest aastast ka psühholoogiadoktorant
Helo Liis Soodla, kes oli TÜ üliõpilas
esinduse juhatuse eelmises koosseisus

ning on seega hea lüli sihtasutuse ja üli
õpilaste vahel.
„Stipendiumide saajatel ja üliõpilas
aktivistidel on suur ühisosa. TÜÜE-s on
stipendiumide teema üle korduvalt aru
telusid peetud,“ rääkis Soodla. Üliõpilas
te meelest võiks stipendiume olla rohkem
ja neid võiks olla võimalik taotleda kõigi
erialade üliõpilastel. Samas ei ole paljudel
tudengitel head ülevaadet sellest, kust ja
kuidas üldse stipendiumi saada.
„Me oleme palju mõtisklenud, kas
üliõpilastele võiks olla sarnane süsteem,
nagu on teadlastele grandisobitustark
vara. Näiteks õppeinfosüsteemi sisse lo

oluline osa ka toimival vilistlasliikumisel.
Vilistlastel, kes sagedamini koos käivad,
on oma kogukond ning selgelt suurem
soov annetada. Mida kaugemale üli
koolist pärast lõpetamist jäädakse, seda
väiksemaks muutub ka tahe ülikooli
heaks midagi teha.
Suhtlus vilistlastega on instituutide ta
semel tegelikult üsna tihe, kuid ülikooli
kui tervikuga ei ole seos nii tugev, sest
puudub erialaülene vilistlaskogu. Nii
Mägi kui ka Luiga tõdevad, et mida suu
remat sidet tunnevad annetajad terve üli
kooliga, seda lihtsam on sihtasutuse töö.
„Vilistlased võivad tuua kaasa uue
teadmuse, aga veelgi enam
– nad kujundavad oma te
Omaette fenomen on väliseesti
gevusega TÜ nägu ja mai
kogukond, kelle jaoks on Tartu
net. Praegu tehakse seda
teadlikult pigem oma kodu
Ülikoolil märgiline tähendus.
instituudile mõeldes. Kind
gides võiks tulla automaatne teade selle lasti ilmub kunagi välja keegi, kellele on
kohta, milliseid stipendiume sinu vald vilistlasliikumine nii hingelähedane, et
konnas, õppeastmes ja õppekavas paras ta moodustab laiapõhjalise vilistlaskogu
jagu taotleda saab – vajutad nuppu ja ja selle eestseisuse, kellega näiteks üli
oledki kohe õiges kohas,“ seletas Soodla. kooli nõukogu saaks rohkem arvesta
Arutletud on ka tudengiveebi või da. Võib-olla ei ole aeg selleks veel päris
-rakenduse üle, kus stipendiumiinfot jaga küps,“ rääkis Mägi.
da. Selliste vahendite arendamine on aga
eraldi ettevõtmine ja vajab palju ressurssi. Väliseesti fenomen
Kuni seda pole, tuleb keskenduda olemas Omaette fenomen on aga väliseesti kogu
olevatele teabelevi võimalustele: sihtasutu kond, kes on jätkuvalt väga aktiivne ja
se ja üliõpilasesinduse kodulehele, info kelle jaoks on TÜ-l märgiline tähen
kirjadele ja sotsiaalmeediakanalitele.
dus. Suurimate annetajate seas on endi
Sihtasutuse nõukogu liige, AS-i Eesti selt Kanada ja USA väliseesti kogukonna
Post juhatuse esimees Mart Mägi ütles, esindajad, sealjuures nii fondide kui ka
et ülikoolide puhul on annetuskultuuris eraisikutena.

„Väliseestlastega on meil olnud pika
ajaline side – sihtasutus saigi alguse just
tänu nende loodud fondidele. Kui suhel
da väliseesti fondide juhtide ja annetaja
tega, on selgelt tajuda patriotismi nii Eesti
kui ka Tartu Ülikooli suhtes,“ ütles Mägi.
See on ilmselt seotud ajaloo väärtusta
mise ja ka kultuurimõjuga. Angloameeri
ka maades on üsna mõjukad suurte üli
koolide fondid ja sealsel annetuskultuuril
on tugev usuline või humanitaarne taust.
Annetamine ei tähenda mitte ainult toetu
se näitamist või oma nime jäädvustamist,
vaid ka teatud ringkonda kuulumist – see
on sotsiaalselt ja kultuuriliselt oluline tegu.

Eestis toimib see teatud määral näiteks
väikeste erakoolide puhul, kus on suur
kogukonna toetus. Üheskoos majanda
takse ja arendatakse midagi, mis on sar
naste vaadete ja elukeskkonnaga inimeste
jaoks tähtis. Ülikool on selleks ilmselt liiga
suur organisatsioon.
„Mulle on jäänud mulje, et paljude eest
laste jaoks on mõte ülikoolide toetami
sest erarahaga kummaline ja otsest palvet
koduülikoolile annetada võetakse vahel
liigse sekkumisena oma ellu. Teisalt pole
mingit probleemi arvata, et kõrgharidus
peaks olema tasuline ja üliõpilased peaksid
ise oma õpingud kinni maksma. Seega ei

tundu veendumus, et eraraha kõrgharidus
se ei kuulu, eriti kindel,“ arutles Soodla.
Sten Luiga meelest mõjutab suhtumist
ka riiklik korraldus. Eestlased arvestavad
suuresti maksupoliitikaga ja sellega, kes
riigilt toetust saab või ei saa.
„Ma arvan, et inimesed on harjunud
mõtlema, et riigi käes olevaid asju kor
raldagu riik ise. „Ma maksan oma mak
sud ära ja küll valitsus otsustab, mille pea
le raha kulutada.“ Pigem toetatakse eraldi
neid ettevõtmisi, kuhu riik ei ulatu või mis
on annetaja enda huvide ja tegevusalaga
enam kooskõlas,“ viitas Luiga üldistele
annetuskultuuri suundadele.
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Eestis on annetuste kogusumma
aasta-aastalt kasvanud ja kampaaniaidki
korraldatakse järjest enam. Kõige rohkem
tunduvad inimestele korda minevat isikli
kud lood, kui kellelgi on vaja näiteks elu
päästvat ravimitoetust.
„Laiemas pildis on kindlasti annetajate
jaoks esikohal tervis ja konkreetsed abi
vajajad. Inimeste põhivajaduste toetami
ne on sagedasti hingelähedasem. Haridus
tuleb teisejärgulisena, aga sellel on oma
koht,“ ütles Mart Mägi.
Ka Helo Liis Soodla on nõus, et Eesti
praegune annetuskultuur on pigem rea
geeriv: inimesed koonduvad siis, kui keegi
vajab kiiret abi ravi rahastamisel või muul
pakilisel põhjusel.
„Fookus on pigem sellistel rahakogu
mistel või organisatsioonidel, mille puhul
on tajutav, et annetamise mõju on kellegi
jaoks väga suur, elumuutev või -päästev.
Selles kontekstis võibki tunduda, et mõne
tudengi õppimisvõimaluse kindlustami
ne ei ole piisavalt oluline – kuigi ka see
võib inimese elu täielikult muuta,“ rää
kis Soodla.
Sihtasutuse nõukogu liikmete sõnul tu
leks rohkem mõelda, kuidas tekitada meil
gi suuremat ühtsustunnet nagu suurtes ja
vanades välisülikoolides, kus nii vilistlas
suhted kui ka ülikooli toetamine on väga
gi tavapärased. Seda on aga keeruline teha,
sest Eesti kõrgkoolide vahel on vastutus
valdkonnad üsna hästi ära jagatud ning
oma kategoorias pole kellegagi võistelda.

Kogukonna ühtsustunne

Luiga toob võrdluseks USA ja Suurbritan
nia kõrgharidusmaastiku, kus samas vald
konnas on hulk väga tugevaid ülikoole,
kes võistlevad omavahel nii üliõpilaste ja
õppejõudude kui ka annetuste pärast.
„Ülikooli võetakse nagu oma mees
konda, keda toetada, et teiste ees edu saa
vutada. Näiteks Oxfordi ja Cambridge’i
rivaalitsemine on legendaarne. Meil ei teh
ta Emajõel ülikoolide sõudepaadivõistlu
si. Keegi ei tule miljoni euro ja jutuga, et
„pange tehnikaülikoolile ära“ – Eesti vajab

nii nende insenere kui ka meie arste. Aga
just see oma tiimile kaasa elamise võima
lus tuleks kasuks,“ ütles Luiga.
Pikkade traditsioonide ja suure
vilistlaskonnaga USA tippülikoolides on
tavaline ka see, kui mõni teadushoone või
auditoorium kannab suurannetaja nime.
Eestis on see veel pigem erand, kuid see
poleks siingi võimatu. Mägi sõnul soo
sib seda praegune majanduspilt: näiteks
IT-valdkonnas on juba tekkinud meie
oma ükssarvikuid – idufirmasid, mille
turuväärtus on ületanud maagilise mil
jardi dollari piiri.
„Edukaid ettevõtjaid on paljudel teis
telgi aladel ja tänu neile tulevad ka suure
mad sissemaksed annetusfondidesse. See
seos on selgelt nähtav – toogem näiteks
kas või Jaan Tallinna, kes kuulub siht
asutuse nõukogusse ja on samas ka suur
annetaja,“ viitas Mägi.
Skype’i üks asutajaid Jaan Tallinn on
investor, kes asutas 2013. aastal omani
melise stipendiumi, millega on märkimis
väärselt toetanud TÜ üliõpilasi.
18–40-aastastele aktiivsetele eest
lastele mõeldud stipendiumi fondi

Annetamine ülikooli
heaks
Tartu Ülikooli Sihtasutus jagab
stipendiume üliõpilastele, teadlastele
ja õppejõududele ning aitab koguda
annetusi TÜ jaoks oluliste eesmärkide
täitmiseks. Annetused võimaldavad
toetada üliõpilaste haridustee
jätkamist, tunnustada silmapaistvaid
üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi ning
kasvatada tugeva akadeemilise järelkasvu TÜ teadlaskonnale.
Toetamiseks on mitu võimalust:
saab teha annetuse juba olemas
olevatesse fondidesse, asutada uue
nimelise stipendiumifondi või toetada
käimasolevaid kampaaniaid.
Täpsem teave: sihtasutus.ut.ee/
toetusviisid.

loomise eesmärk oli saata noori ja taibu
kaid tuntud ettevõtlus- ja intellektuaal
keskuse CFAR (Center for Applied
Rationality) seminarikursusele. Tallinna
sõnul paneb see kursus osalejad oma ees
märke paremini sõnastama ja nende poo
le tõhusamalt püüdlema.
„Üks selle õppereisi ja CFAR-i kur
suse suurimaid eesmärke on minu jaoks
ka see, et noored oskaksid end teadli
kult psühholoogiliselt kasvatada,“ ütles
Tallinn. „See annab noortele võimaluse
oma mugavustsooni laiendada.“
Ratsionaalsustehnikad aitavad teha
täpsemaid ennustusi, vältida enesepettust
ja motiveerida end paremini tegutsema.
Seminaridel käsitletakse näiteks seda,
kuidas hinnata kõhutundel, analüütilisel
mõtlemisel ja teiste arvamustel põhine
vaid vastuolulisi tundeid, mil moel oma
harjumusi ümber kujundada ning kuidas
õppida kiiremini uusi oskusi.
Sten Luigagi on seotud mitme sti
pendiumiga. Advokaadibüroo, kus ta
töötab, on kümneid aastaid toetanud
õigusteadusega seotud üliõpilasi. Hea
tegevusfond Dharma on TÜ sihtasutuse
abil välja maksnud Luiga-nimelist stipen
diumi doktorantidele, kes on teadustöös
keskendunud meediaeetika suurendami
sele ja vaimse tervise alasele ennetustööle.
Praegusi ja tulevasi üliõpilasi ja õppe
jõude saab soovi korral toetada tegeli
kult igaüks. Uue stipendiumifondi loomi
ne eeldab küll suuremat hulka raha, kuid
väikeste summadega võib toetada juba
olemasolevaid fonde.
„Oleme aasta-aastalt oma süsteemi
arendanud ja tõhustanud. Kindlasti on
veel pikk tee minna, aga ma arvan, et an
netuskultuuri kasvamisega Eestis peame
siiski kenasti sammu,“ ütles Luiga.
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
Sten Luiga, Mart Mägi ja Jaan Tallinn
pälvisid tänavu Tartu Ülikooli Tänu
tähe ning Helo Liis Soodla Tartu Üli
kooli medali.

2021. aasta sügissemestri stipendiaadid
Neinar Seli artiklikonkursi stipendium „Minu esimene publikatsioon“
Marta Kotkas, Andri Teesalu, Teele Tuularu

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia
stipendium
Kaija Põldsepp, Hanna Marta Sirel

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise
fondi stipendium
Kärt Simre

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Pärli Pärn

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium
Valeria Sidorenko
Peeter Põllu stipendium
Joosep Heinsalu
Talendid Tartusse stipendium
Argo Merilo, Karim Muhhamedjanov, Erich Richard
Rosental
Flory ja Erik Kalve fondi stipendium
Jan Khurana, Getter Salus
Anu Raua stipendium
Kadi Vingisaar
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi stipendium
Karl Lembit Laane, Darja Predbannikova, Kristiina Vain,
Kaspar Valk

Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium
Kerli Kraus
Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Kristiina Kingo, Andrei Mjakišev
Professor Lembit Allikmetsa stipendium
Kadri-Ann Parmas, Andreas Tulver
Fred Kudu stipendium
Marielle Kleemeier
Karl ja Erika Inno stipendium
Adriana Talving
Hilda ja Harry Mägi stipendium
Kaspar Plaat, Allan Tobi
Liisa Kolumbuse mälestusfondi stipendium
Liis Ilves, Kristiina Põšnograjeva

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond
Lisett Heero, Sandra Eowyn Karu, Kadi Kass, Minna
Kruusmäe, Susanna Liisa Mildeberg, Paula Pajusaar,
Annaliisa Post, Liisi Promet, Rasmus Rohtla, Laura
Schifrin, Verner Sääsk, Rebecca Tamm

Professor Atko-Meeme Viru stipendium
Ott-Erik Kalmus

Valter Niiluse stipendiumifond
Patrick O’Rourke, Triin Todesk

Eduard ja Eero Raigi mälestusfond
Carolin Soosaar, Lotte Suislepp

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Mari Muldmaa

Dr Leander-Georg Vehiku stipendiumifond
Elis Tiivoja

Voldemar Jaanbergi mälestusfondi stipendium
Anett Klaanberg, Marilin Pikaro

Väliseesti külalisprofessori stipendium
Jaan Valsiner

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika
stipendium
Cärolyn Aromets, Merle Juss

Vaata 2021. aastal stipendiumi maksnud fondide
nimekirja: ajakiri.ut.ee.

Reet Montoneni mälestusfond
Pille Markov
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Veetorn, peidetud aken ja
keskaegne hauakamber –

Baeri monumendi poolsest küljest endi
selt otse Reimani monumendini.

Vaatlustorn tähetorni lähistel

tundmatud lood Toomemäelt

Tartu Ülikoolil on Toomemäega tugev side juba 17. sajandist, mil ülikool alustas tööd oma
esimeses Toome jalamil paiknenud hoones. Tõeliseks muusade mäeks kujunes Toomemägi aga
19. sajandi alguses, mil valmisid ikooniline sammastega peahoone, vana anatoomikum ja tähetorn
ning toomkiriku varemetele kerkis ülikooli raamatukogu.
KAROLIINA KALDA
TÜ muuseumi näitusevaldkonna
spetsialist

T

oomemäe ilmet on kujundanud
paljud inimesed ja ideed. Selle Tar
tu ühe sümboli lugu on ka linna ja
võimude vahetumise lugu. Kutsun sind
kaasa rännakule Toome salapaikadesse,
millest mõni on nähtav vaid mälestustes
ja fotodel, mõni on mattunud mullakihi
alla; kes aga teab, kust otsida, näeb mõn
da veel nüüdki.

19. sajandist pärit toomkiriku
aken

Toomkiriku varemetesse asus raamatu
kogu kavandama arhitekt Johann
Wilhelm Krause, keda köitis sel
ajal keskaeg ja gooti stiil. Sün
dis plaan ehitada välja kuna
gise toomkiriku kooriosa,
kuhu ta planeeris kolm
korrust, ahjud ja trepi
kojad (kusjuures treppide Foto
:A
ehitamiseks kasutati vanu
nd
re
sT
hauakivisid).
en
nu
Hoonet on aja jooksul mõne
s
võrra ümber ehitatud ja ruume
restaureeritud, kuid praeguseni on

säilinud üks Krause ajast pärit aken.
Ümberehituste tõttu asub see tänapäeval
hoopis hoone sees: toomkiriku 5. korru
sel põhjaseina katusealuses osas. Kuigi
tavapäraselt külastajad seda akent vaa
tama ei pääse, tasub hoida silm peal üli
kooli muuseumi üritustel, sest aeg-ajalt
viib mõni ekskursioon just seda sala
pärast paika vaatama.

Keskaegne hauaplaat ja luustik

Keskaegse kristliku kultuuri kohaselt
maeti surnuid nii kiriku ümbrusse kui
ka sisemusse. Kuigi kirjalikke allikaid
toomkalmistu kohta säilinud pole, kin
nitavad selle kunagist olemasolu ehitus
tööde ja arheoloogiliste kaevamistel käi
gus leitud inimluud ja muud leiud.
Kaks eset – keskaegne hauaplaat
ja hauakast – on eksponeeritud
toomkiriku fuajees.
Fuajees nähtav
hauaplaat leiti toom
k i r i ku v are m e 
te p õhj a l ö öv ist
2008. aastal. Aja
loolane Anu Mänd on
hinnanud, et see pärineb
tõenäoliselt 15. sajandi esime
sest poolest ning tähistas vikaar
Stephanus de Velde hauda. Praegu

on see paigutatud keskaegse toomkiri
ku põrandapinnaga samale kõrgusele.
Kaevamiste käigus on aga leitud teistegi
hauaplaatide kilde, mis aitavad meil ette
kujutada, milline võis välja näha kesk
aegse toomkiriku põrand.
Hauaplaadi all on näha 2013. aastal
avastatud hauakast. Sinna maetud ini
mese kohta võib öelda, et tegu pidi ole
ma kõrgkihist pärineva mehega, sest ta
oli sängitatud otse kooriruumi ette. Täp
semaid allikaid tema kohta säilinud pole,
kuid luude põhjal teame, et ta oli 40–
50 aasta vanune.

Vesi toomkiriku põhjatorni otsast

Aastatel 1889–1979 täitis toomkiriku
põhjatorn veetorni otstarvet. Kuna Tartul
polnud kuni 1929. aastani veevärki, too
di Toomemäele vesi Emajõest. See aga ei
vastanud mäel asuvate kliinikute nõue
tele ning selleks, et varustada hooneid
põhjaveega, rajas ülikool 19. sajandil
oma veevärgi.
Tollane ülikooli arhitekt Reinhold
Guleke leidis, et parim koht vajaliku vee
tsisterni jaoks on toomkiriku põhjatorni
otsas. Nii kavandas ta 1889. aastal ehita
tud veetorni ümbriseks gooti vormides
puidust paviljoni (algne paviljon on näha
lk 51 teisel fotol).
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Fotode allikad (vasakult ülevalt): 1. Rahvusarhiiv 2. Otto von Mayer, Eesti Kirjandusmuuseum 3. Eesti
Ajaloomuuseum 4. Sihtasutus Virumaa Muuseumid 5. Tartu Ülikooli raamatukogu 6. Rahvusarhiiv

Veevajadus üha kasvas ja paviljoni
laiendati 1913. aastal, et mahutada sin
na ka teine paak (kolmas ja neljas foto).
1934. aastal asendati gooti vormides pa
viljon lihtsama ehitisega (viies foto), mis
püsis põhjatorni otsas 1979. aasta põlen
guni, pärast mida lammutati lõplikult
ka paagid.
Huvilised saavad põhjalikuma üle
vaate toomkiriku ja ka veetorni arengu
loost sel ajajärgul Kaur Alttoa raamatust
„Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatu
kogu. Muuseum“ (2018).

Reimani kadunud allee

Kui ülikool 1802. aastal uksed taas lah
ti tegi, otsustati Toomele rajada kõigi
le seisustele avatud park. Anu Ormis
son-Lahe kirjutab raamatus „Johann
Wilhelm Krause. Linnaehitajana Tartus.
Kataloog 3“ (2011), et „[i]lma pargita
ei oleks ülikool olnud mõeldav. Park oli
koht, kus inimene pidi saama õpetust nii
teadustes kui ka kunstides“.
Alguses aga oli linlastel selle mõtte
ga väga raske kohaneda. Toomemäge oli
harjutud kasutama karjamaa, kruusaaugu
ja prügimäena ning esimesed noored is
tikud läksid kariloomade nahka. Paari
kümne aasta jooksul idee kinnistus, puud

said hakata kasvama ning sündiski park
linna südames.
Valgustusajastu pargile oli iseloomulik,
et iga allee lõpus asus nii-öelda kulminat
sioon, näiteks skulptuur või hoone. Just
see reeglipärasus aitab meil pargist lei
da ühe nüüdseks unustatud puiestee, mis
kulges omal ajal Karl Ernst von Baeri mo
numendi lähistelt Villem Reimani skulp
tuuri juurde.
Amandus Adamsoni loodud monu
ment paigutati parki esmalt 1931. aastal,
aga eemaldati sealt 1950. aastal ideoloo
gilistel põhjustel ja alleel lasti kinni kas
vada. 2004. aastal paigutati samasse kohta
uus, Mati Variku tehtud skulptuur, kuid
vana alleed ei taastatud.
Kui te millalgi Toomel jalutate, siis
hoidke silmad lahti. Kuigi teed ennast
enam pole, viivad kaks puuderivi pargi

Tartu tähetorni ees, Pirogovi platsi ääris
tava mäekülje otsas asub väike pöörle
va kupliga tornike. Kunagi oli tegu tähe
torni vaatluspaviljoniga. See ehitati
sinna 19. sajandi lõpus ning kuna vaatlus
torni paigutati taeva fotografeerimiseks
Petzvali-tüüpi objektiiviga instrument,
hakati ka torni kutsuma Petzvali torniks.
Torniga on tihedalt seotud olnud astro
noom Hugo Raudsaar (1923–2006), keda
nimetati hellitavalt tähetorni heaks vai
muks. Raudsaare põhitegevus oli pisi
planeetide ja komeetide orbiitide mõõ
distamine ning kuni 1986. aastani pildistas
ta selles tornis pea igal selgel ööl. Just
Raudsaar on teinud ka viimase teadus
liku eesmärgiga vaatluse Tartu tähetornis.
Tõendina sellest on säilinud foto Halley
komeedist.1
Tingimused taeva pildistamiseks pol
nud tornis just alati meeldivad. Et paviljo
nis pidi alati olema sama temperatuur mis
väljas, sest muidu oleksid soojaõhuvoolud
fotot rikkunud, ei tohtinud seda vaatluse
ajal kunagi kütta. Une peletamisel oli jahe
dusest teinekord kasugi, kuid selleks, et
energiat saada, pistis Hugo Raudsaar igaks
juhuks alati taskusse ka suhkrutüki.2
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
Viited:

1
koost. Leppik, L. (2011). Tartu tähetorn, lk 190–194.
Tallinn, Aasta Raamat,
2
Püttsepp, J. Petzvali paviljon annab oma koha Toomel
planetaariumile. Tartu Postimees, 18.09.2001.

Toomkiriku saladuste kamber
Kuhu kadus Püha Blasiuse pöial? Miks oli Tartu toomkirikusse maetud peata mees?
Milline nägi kirik välja keskajal? Toomkiriku pikas loos on paljut, mida ei mäleta enam
ei kiriku seinad, vanad ürikud ega inimesed. Kiriku elu ja kuju kohta on endiselt hulganisti küsimusi, millele pole vastuseid leitud või millel on mitu tõlgendust.
15. detsembril avatakse Tartu Ülikooli muuseumi 6. korrusel toomkiriku saladuste
kamber, et tutvustada neid põnevaid küsimusi ning legende, mis sajandite jooksul on
püüdnud küsimustele vastuseid pakkuda.

PILK MINEVIKKU

PILK MINEVIKKU

väärtuste kandja

„Vähestele on antud niivõrd viljakat elu, nii pikka säriaega. Võib vaid imetleda, milline oli Tullio
vaimne haare ja ärksus,“ kirjeldab kolm aastat tagasi siitilmast lahkunud keemikut, teadus
ajaloolast, muinsuskaitsjat ja säravat kolleegi Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma.
ELE LOONDE
TÜ muuseumi
kommunikatsioonispetsialist

T

änavu möödus Tullio Ilometsa, üli
kooli ühe kauaaegseima töötaja sün
nist 100 aastat. Lausa seitse kümnen
dit kestnud side Tartu Ülikooliga sai alguse
1948. aastal, kui Ilomets otsustas pärast
üht aastat Tallinna Polütehnilises Instituu
dis keemiaõpinguid jätkata just Tartus.
Ilometsas tärkas varakult huvi pärandi
säilitamise ja ajaloo vastu. Kui 1960. aas
tate alguses soetati ülikoolile hulgaliselt
uusi mõõtmisseadmeid ja moodsat tehni
kat, plaaniti vanad, tihti 19. sajandist pä
rit instrumendid minema visata või varu
osadena ära kasutada.
Ilometsa natuuriga selline varasemate
põlvede unustuse hõlma heitmine ei so
binud. Kuigi ülikooli ajaloo muuseumi
ideedki ei olnud veel sündinud, sai too
na 30-aastane Ilomets rektor Feodor
Klementilt loa hakata vana aparatuuri
koguma ülikooli peahoone pööningule.
Esialgu kogunes sinna peamiselt keemiaja füüsikaajalooga seotud materjali.
Ööl vastu 21. detsembrit 1965 süttis
peahoone aga põlema. Tules hävis maja
keskmine osa, sh katus ja pööning ning
seal asunud kaks kartserit. Ka Ilometsa
kogu hävis osaliselt. Põleng oli tõeli
ne šokk, mis tuletas ka kõige pärandi
kaugematele meelde, et isegi peahoone

kuus sammast ei ole igavesed. Ilomets jät
kas kõigele vaatamata kogumist.
Ülikooli juhtkonna huvi pärandi vastu
suurenes 1970. aastatel, mil hakati aegsasti
valmistuma alma mater’i 350. aastapäeva
pidustusteks. 1975. aastal pandi Ilometsa
osalusel algus sariväljaandele „Tartu Üli
kooli ajaloo küsimusi“, mis ilmub siiani.
Aasta hiljem asutati TÜ ajaloo muuseum,
millele anti kogumiseks ja näituste korral
damiseks peahoone keldris neli ruumi. Pi
dustuste ajaks 1982. aastal avati uus ekspo
sitsioon juba Tartu toomkirikus.

ja tulevaste põlvede jaoks talletada,“ mee
nutab TÜ muuseumi kuraator ja Ilometsa
pikaaegne kolleeg Terje Lõbu. Ilometsa
võis tihti näha, fotoaparaat kaelas, jääd
vustamas Tartu vaateid ja inspektee
rimas ülikooli hoonete renoveerimist.
Näiteks oli ta tihe külaline nii peahoone
vundamendi parandustöödel kui ka vana
keemiahoone (Jakobi 2) ümberehitusel.
Ilomets oli laia silmaringiga ja mitme
külgsete huvidega keemik, kes ühendas
oma töös keemia ja pärandi uurimise. „Ta
kasvatas üles terve Eesti konservaatori
te põlvkonna ja õpetas nei
keemiat, mida
Tullio Ilomets oli laia silmaringiga lesenisäilitamise
ei olnud Eestis süsteem
selt tehtud,“ räägib Terje
keemik, kes ühendas oma töös
Lõbu. Ilomets suutis oma ka
keemia ja pärandi uurimise.
rismaatilise kõneviisiga pan
na humanitaarid huvituma
Tullio Ilomets oli ka üks Tartu Aka keemiast ja keemikud mõtlema ajaloost.
deemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja,
Tullio Ilometsa meelispaik oli vana
kelle südameasjaks sai 1980. aastate lõ keemiahoone, kus praegu asub Philo
pus Gustav II Adolfi kuju taastamine. Kui sophicum. Seal oli tal oma kabinet, kuhu
Tartusse ülikooli rajanud Rootsi kunin ta kogus muuseumi tarbeks esemeid ning
ga ausammas 1950. aastal maha võeti ja kus ta kirjutas uurimistööd ja valmistus
linna valumehaanikatehasesse ülessula loenguteks. Kõige enam nautis ta aga
tamisele saadeti, märkas üks tehasetööli tööd sealsetes laborites.
ne kuninga uhkeid kannuseid, võttis need
„Keemik sünnib laboris“ oli Ilometsa
koju ja mattis oma aeda maha. Võimu moto. Tema jaoks oli praktikal aka
vahetuse järel kaevas ta kannused üles ja deemiliste teadmiste arengus asen
Tullio Ilometsa vahendusel jõudsid need damatu väärtus. Laborit hindas ta ka
ülikooli muuseumisse.
kogumisel – nimelt nägi ta suurt väärtust
„Tullio ütles alati, et midagi ei tohi nii laboriklaasi säilitamises. Kuni Chemi
sama ära visata. Kõik tuleb üles pildistada cumi kolimiseni 2010. aastal tegutses

aktiivset teadustööd pärandi uurimi
sel kuni elu lõpuni – veel 95-aasta
selt andis ta välja raamatu „William
Henry Fox Talboti fotode ja foto
gravüüride kollektsioon Tartu Üli
kooli Raamatukogus“.
Pärast uue Chemicumi avamist
jäi Ilomets töötama muuseumi ruu
midesse. „Mäletame kõik, kuidas ta
viimastel aastatel tööle käis. Aknast
nägime, kuidas takso sõitis Toome
mäele, ja teadsime – Tullio tuleb,“
meenutab Lõbu. Kõik see kokku on
põhjus, miks muuseumi kolleegi
preemia kannab nime Aasta Tullio.
Ilomets pidas oluliseks tegeleda
väärtustega, mis kestavad kauem kui
üks inimpõlv. Olgu selleks enda kä
tega istutatud vahtrad professorite
alleel, Gustav II Adolfi taastatud kuju
peahoone taga, teaduslik uurimistöö
või õpetamine – Tullio Ilometsa jälg
on Tartus kustumatu.
Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Tullio Ilomets
(13. juuli 1921 – 22. august 2018)
● Sündis Koerus
● Orgaanilise keemia dotsent, keskendus orgaaniliste ühendite sünteesi uurimisele
● Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi rajaja
● Tartu Ülvikooli muuseumi idee algataja
● Oli Tartu Ülikooli üks pikaajalisemaid töötajaid: õpetas, nõustas ja tegi teadust 65 aastat
● Avaldas oma viimase uurimuse „William Henry Fox Talboti
fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus“ 95-aastaselt (2016)
● 2001 Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler
● 2001 Tartu linna aukodanik ja Tartu Suurtähe kavaler
● 2001 autasu Ülikooli Sammas kavaler

Ilometsa moto oli „Keemik
sünnib laboris“.
Tänavu lisandus muuseumi
eksponaatide hulka Tullio
Ilometsa käte kipsjäljend.
Tema signatuuresemeks
kujunesid destilleerimiseks
kasutatud suured retordid.

seum

Üle inimpõlve ulatuvate

neljandal korrusel klaasipuhuja, sest
klaasanumaid kulub laborites palju.
Üheks Ilometsa signatuuresemeks
kujunesidki destilleerimiseks kasu
tatud suured retordid.
Ilomets oli säravate silmadega
vana kooli härrasmees. „Ta oli kõi
gis oma ettevõtmistes korrektne,
viisakas ja põhjalik, aga selle juures
ka hea huumorimeelega. Ta lasi ala
ti naised enne uksest sisse ja kuni ta
jalad kannatasid, oli ka suur tantsu
lõvi,“ meenutab Terje Lõbu. Ka tei
sed kolleegid mäletavad tema vi
taalsust ja karismat.
Iga nädal ilmunud ülikooli
uudiskirja töötas Ilomets põhjali
kult läbi ning kujundas selle kohta
oma arvamuse. „Ta oli julge sõnaga,
aga kellegagi kunagi tülli ei läinud.
Tal kujunes ülikoolis selline posit
sioon, et ta võis rektoritele ja teistele
kõrgetele akadeemilistele töötajatele
oma arvamust avaldada. Seda aus
tati ja võeti arvesse, ehkki ametlik
ku võimu tal ei olnud,“ räägib Lõbu.
Oma 70-st ülikoolis veedetud elu
aastast kuulus vanameister muuseu
mi hingekirja alles viimasel 14-l. Sel
lele vaatamata on ta kõigil kollektiivi
piltidel. Ta osales igal konverentsil
ning nääri- ja jõulupeol. Ilomets tegi
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Fotod: TÜ muu
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Kohtumised kääbusvaalaga

TÜ

loodusmuuseumi kääbusvaal
on ujunud nii Islandi vetes kui
ka Raadi mõisapargi tiigis.
Loodusmuuseumi kõige suurema
eksponaadi – enam kui kuue meetri pik
kuse kääbusvaala luustiku – kinkis muu
seumile ühe Eesti kalalaeva meeskond
1933. aastal. Loom oli sattunud heeringa
traaleri võrku Islandi ranniku lähedal.
Vaalaliha ja -rasva müüsid meremehed
kohapeal maha, aga luustiku sai ülikooli
toonane zooloogiamuuseum endale.
Kääbusvaal kuulub kiusvaalaliste
(Mysticeti) alamseltsi vaguvaalaliste

(Balaenopteridae) sugukonda ja on selle
rühma väikseim esindaja. Kääbusvaalu
elab kõige rohkem arktilistes vetes, kuid
neid võib kohata ka soojemates meredes.
Nad võivad kasvada kuni 10 m pikkusteks
ja on väga head ujujad, kes suudavad lii
kuda kuni 30 km tunnis.
Et rasvakihiga kaetud luustiku puhasta
mine olnuks muuseumi jaoks suur töö, ot
sustasid nutikad töötajad viia skeleti Raadi
mõisapargi tiiki ja lasta see rasvast puhtaks
teha hoopis sealsetel mudaelukatel.
Tartu peal hakkasid aga ringlema jutud,
et Raadi tiigis on hiigelsuur vaal, kelle nina

on nähtaval ühel ja sabaots teisel kaldal.
Suur hulk linnarahvast vooris tiigi äärde
lootusega vaala oma silmaga näha. Para
ku pidid nad kõik pettuma, sest puhisevat
mereelukat ei paistnud kusagilt.
Kui vaala luustik oli aasta otsa tiigi
vees ligunenud, said muuseumitöötajad
selle väljapanekuks kergema vaevaga
korda seada. Eksponaat valmis lõplikult
1940. aastal.
Kääbusvaala luustikku saab näha
TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel „Maa.
Elu. Lugu“.

Sõnavaramõlgutusi

Proosalise selguse nimel

K

õikvõimas arvutikalender, mis meenutab aja
ja kohustuste omavahelist meelevaldset suh
telisust, näitab juba detsembrikuud. Aasta on
olnud täis segadust ning jõulu eel soovime ehk roh
kemgi kui muidu näha kõiges selgust ja arusaada
vust. Muu hulgas on paslik rääkida selgusest teks
tis – tehkem seda seekord sõnade tänu ja tõttu abil.

tänu ja tõttu on kaassõnad, mis näitavad, kuidas
muud sõnad üksteisesse suhtuvad ja kuidas nad seo
tud on. Ehkki nad paistavad pisikesed, on neil tegeli
kult tohutu võime muuta (lause)maailma. Mõlemad
väljendavad põhjust, aga kummalgi on oma iseloom
ja eesmärk, ehkki sageli kiputakse neid segi ajama.
tänu tuleks kasutada siis, kui ollaksegi tänulik
ja rõõmus ning soovitakse seda väljendada. Tema
paariline tõttu on aga tagasihoidlikum – teda tuleks
eelistada siis, kui tahetakse edastada teavet, mis ula
tub neutraalsest halvani.
Võrrelgem kahte lauset.
Tänu sellele, et läksin eile kell 22 magama, tegin
täna hommikul eksami C peale.
Selle tõttu, et läksin eile kell 22 magama, tegin täna
hommikul eksami C peale.

Leia oma
talvine rõõm
meenepoe
tootevalikust
shop.ut.ee
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Mis on kummagi lausega kaasnev emotsioon?
Kuigi kell 22 on magamaminekuks pigem üsna vara,
vihjab esimene lause sellele, et kui kõneleja oleks ma
gama läinud hiljem, poleks ta end saanud välja puha
ta ja tal oleks võinud eksamil halvemini minna. Teine
lause vihjab vastupidisele. Kui kõneleja oleks läinud
pisut hiljem magama (ja eeldatavasti siis rohkem õp
pinud), oleks ta saanud ka parema hinde.

Foto: Pixabay.com
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Sootuks tugevam emotsioon kajastub aga järgmi
ses lausepaaris.
Tänu sinule olen selline, nagu ma olen.
Sinu tõttu olen selline, nagu ma olen.
Lause tonaalsus sõltub siin emmast-kummast
kaassõnast. Esimene väljendab siirast heameelt selle
üle, et sina on aidanud minal kasvada ja areneda. Tei
ne kaldub väljendama pigem etteheidet: mis iganes
sina on teinud, mina arvates ei ole see head toonud.
Tänu nendele kahele väikesele, aga sisemiselt
tugevale sõnale saab seega lihtsasti väljendada nii
mõtet kui ka emotsiooni. Kasutagem siis võimalust
pöörduda jõulude ajal oma kallite poole selgelt väl
jendatud lausetega, mis algavad sõnadega tänu sulle
oli see aasta ...

Seekordse keelenurga kirjutas eesti keele hoolde suuna üliõpilane Karet Eesmäe, kes teeb sel semestril ülikooli
kommunikatsioonitalituses keeletoimetamise praktikat.

ajakiri@ut.ee
ajakiri.ut.ee
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