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Aasta lõpp läheneb ja tundub, justkui hak
kaks aeg tuure üles kerima. Kui vanad 
eestlased pidasid talvel videvikku, siis üli

koolis on kõige palavamad ajad just aasta lõpus. 
 Ajaga toimub üldse midagi imelikku. Ühiskonna  
teadlased, nt Hartmut Rosa,  kõnelevad  sotsiaalse 
ja  personaalse aja kiirenemisest ning seostavad 
seda infotehno loogia, mobiilsuse, aja ja ruumi taju 
 muutustega. Triin Vihalemm ja Marju  Lauristin 
leiavad MeeMa uuringus, et aeg ei kulge kõigi ini
meste jaoks ühtviisi; osale meist – märksõnaga 
 rööprähklejad  – on aja kiirenemine lihtsam  taluda 
kui teistele.  Esoteerikud väidavad, et maakera 
magnetväli on hakanud teistmoodi toimetama – ja 
ei maksa naerda midagi, sest nagu ütleb folklorist 
Ülo Valk selles ajakirjanumbris, on folklooril, ka 
kaasaegsel folklooril, meile midagi ütelda.

Ajakiri on aja kiri. Seda teeb küll toimetus, ent 
teinekord juhtub, et ajakiri hakkab end justkui 
ise kokku panema, tekstid hakkavad omavahel 
suhestuma. Novembrinumbriga ongi nii läinud. 
Universitas Tartuensis uuris, kuidas üliõpilased ja 
doktorandid õigupoolest elavad. Just sai valmis ka 
RAKE doktorantide küsitlus. Ja sealsamas esitas 
professor Mart Loog põhjapaneva plaani, kuidas 
innustada doktorante suurt teadust tegema.

Tahestahtmata jääd mõtlema, mis on see, mida 

ajakirjanumbrid ütlevad kümne, kahekümne või 
viiekümne aasta pärast ajakirjanduse uurijatele või 
neile, kes makulatuurihunnikust mõne koltunud 
paberväljaande leiavad. Milline on see maailm, 
mida ajakiri peegeldab? Kas kõlama jääb mure 
kõrghariduse rahastamise pärast, mis  kahtlemata 
on tõsine teema, või idealism ja kirg, millega 
 õpetlased – armas vanamoodne sõna, mille võiks 
taas kasutusse võtta – suhtuvad oma teadustöösse 
ja õpetamisse? Milline pilt avaneb tudengitest?

Ajakiri räägib enamasti tõsistest asjadest, ent 
mis elu see on, kui nalja ei saa? Et ülikoolile nii 
omased humoorikad juhtumised aja voolus  kaotsi 
ei läheks, saatke meile lugusid ja nalju  osakonnast, 
instituudist või valdkonnast! Šnitti võib võtta 
 Merike  Petuhovilt ja Alvo Aabloolt leheküljelt 55.

Olgu selle  ajaga, 
 kuidas on,  pidulikud 
hetked väärivad 
siiski peatumist ja 
hingetõmmet. 

Head rahvusülikooli 
103. sünnipäeva! 

Aeg voolab, lendab ... ja kaob

Universitas Tartuensise paber on pärit kestlikult majandatud metsast.
Anna vanale ajakirjale uus elu: vii riiulile seisma jäänud UT vanapaberi kogumispunkti.

Järgmine Universitas Tartuensis ilmub veebruaris 2023.
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Ülikool tänab ja tunnustab
Eestikeelse ülikooli aastapäeva eel on Tartu Ülikoolil tavaks tunnustada teenetemärkidega neid 
 inimesi, kes on oma tööga eriliselt silma paistnud, oma elu ülikooli teenimisele pühendanud või üli-
koolile suuri teeneid osutanud. Palju õnne kõigile teenetemärgi kavaleridele!

Tartu Ülikooli suur medal
Tartu Ülikooli suur medal on ülikoolisisene kõrgeim tunnustus, see antakse ülikooli liikmetele nende 
eriliste teenete eest. Senati otsusel pälvisid suure medali:
Aliis Liin õigusnõunik, rektoraadi büroo 
Juhan Maiste kunstiajaloo professor, ajaloo ja arheoloogia instituut 
Miia Rannikmäe loodusteadusliku hariduse professor, ökoloogia ja maateaduste instituut 

Rektor Toomas Asser tunnustas ülikooli liikmeid väljapaistva töö eest Tartu Ülikooli medali,  aumärgi 
ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“. Ülikoolile suuri teeneid osutanud ülikooliväliseid 
inimesi tunnustas rektor Tartu Ülikooli Tänutähega.

Tartu Ülikooli Tänutäht 
Tartu Ülikooli Tänutäht antakse isikule, kes on osutanud Tartu Ülikoolile suuri teeneid. 
Janika Hango MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse juhataja
Taavet Hinrikus ettevõtja ja investor, TransferWise’i kaasasutaja
Vahur Kraft ärijuht ja pangandustegelane, Tartu Ülikooli nõukogu liige aastani 2021
Neinar Seli ettevõtja, Estiko Grupi nõukogu esimees
Anna Sumyk MTÜ Ukraina Maja juhatuse liige
Sten Tamkivi ettevõtja ja investor, Skype Eesti endine juht
Tiiu Vitsut Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna Eestis hariduse ja kultuuritöö spetsialist

Tartu Ülikooli medal
Tartu Ülikooli medaliga tunnustatakse pikaajalise kaaluka panuse eest ülikooli arengusse. 
Kristi Kerge rahvusvahelise koostöö juht, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Jana Kivastik inimese füsioloogia kaasprofessor, bio ja siirdemeditsiini instituut
Kairi Kreegipuu eksperimentaalpsühholoogia professor, instituudi juhataja, 

 psühholoogia instituut
Reet Kurg molekulaarse biomeditsiini professor, instituudi direktor, tehnoloogiainstituut
Karmen Lust füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor, keemia instituut
Asko Lõhmus looduskaitsebioloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut
Arne Merilai eesti kirjanduse professor, kultuuriteaduste instituut
Heiki Pagel juhataja, kinnisvaraosakond
Karl Pajusalu eesti keele ajaloo ja murrete professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Erik Puura külalisteadur, tehnoloogiainstituut
Ivika Puusepp õppeinfosüsteemi ja analüüsitalituse juhataja aastani 2022, õppeosakond
Kristel Reim juhataja, ettevõtlus ja innovatsioonikeskus
Kõu Timpmann biofüüsika kaasprofessor, füüsika instituut
Ülo Valk eesti ja võrdleva rahvaluule professor, kultuuriteaduste instituut
Viljo Vider arendustalituse juhataja, kinnisvaraosakond
Säde Viirlaid orgaanilise keemia lektor aastani 2022, keemia instituut
Vallo Volke endokriinfüsioloogia professor, bio ja siirdemeditsiini instituut
Andres Võrk analüütik, Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Tartu Ülikooli aumärk
Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest 
ülikooli tegevusse. 
Dmytro Fishman tehisintellekti lektor, arvutiteaduse instituut
Roomet Jakapi filosoofia ajaloo kaasprofessor, filosoofia ja semiootika instituut
Pelle Jakovits hajussüsteemide lektor, arvutiteaduse instituut
Kristel Kajak konservaator, ajaloo ja arheoloogia instituut
Külli KalameesPani loodushariduse koordinaator, loodusmuuseum ja botaanikaaed
Martin Kaljula teadusprojektide peaspetsialist, arvutiteaduse instituut
Maire Karelson dermatoveneroloogia kaasprofessor, kliinilise meditsiini instituut
Rein Kermes sisehaiguste propedeutika lektor, kliinilise meditsiini instituut
Liisa Marie Kerner arstiteaduse üliõpilane
Arvo Kikas röntgenspektroskoopia kaasprofessor, füüsika instituut
Marco Kirm eksperimentaalfüüsika professor, füüsika instituut
Vambola Kisand materjaliteaduse kaasprofessor, füüsika instituut
Gerson Stefan Klumpp soomeugri keelte professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Marko Kohv rakendusgeoloogia teadur, ökoloogia ja maateaduste instituut
Kadri Koorem taimeökoloogia teadur, ökoloogia ja maateaduste instituut
Janek Kraavi eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor, kultuuriteaduste instituut
Karl Kruusamäe robootika kaasprofessor, tehnoloogiainstituut
Agnes Laasimer vanemlaborant, bio ja siirdemeditsiini instituut
Liina Lepp didaktika lektor, haridusteaduste instituut
Kaia Linkberg õppekorralduse spetsialist/sekretär, kliinilise meditsiini instituut
Kristi Lõuk projektijuht, filosoofia ja semiootika instituut
Eva Mõtte koordinaator, bio ja siirdemeditsiini instituut
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Urmas Nõmmik Vana Testamendi ja semitistika professor, usuteaduskond
Ester Oras arheoloogia kaasprofessor, ajaloo ja arheoloogia instituut; analüütilise 

keemia kaasprofessor, keemia instituut
Anu OrmissonLahe kunstiajaloo nooremlektor, ajaloo ja arheoloogia instituut
Ivika OstonenMärtin juureökoloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut
Alina Paas intellektuaalomandi analüütik, ettevõtlus ja innovatsioonikeskus
Marika Padrik logopeedia kaasprofessor, haridusteaduste instituut
Kärt Puura palgakorralduse peaspetsialist, personaliosakond
Kersti Pärna tervisedenduse kaasprofessor, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Aigi RahiTamm arhiivinduse professor, ajaloo ja arheoloogia instituut
Hannes Ruusmaa geenitehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilane
Ranet Rõõmussaar õppekorralduse spetsialist, haridusteaduste instituut
Ingrid Sahk kuraator, Tartu Ülikooli muuseum
Marina Semtšenko evolutsioonilise taimeökoloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut
Marten Seppel varauusaja kaasprofessor, ajaloo ja arheoloogia instituut
Olena Solohub koordinaator, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Kadri Suija peremeditsiini kaasprofessor, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Alar Sõrmus anestesioloogia ja intensiivravi assistent, kliinilise meditsiini instituut
Maria Žuravljova noorsootöö nooremlektor, Narva kolledž
Katrin Tamm CDLEstonia programmijuht, majandusteaduskond
Tiit Tammaru linna ja rahvastikugeograafia professor, ökoloogia ja maateaduste instituut
Igor Taro strateegilise juhtimise magistriõppe üliõpilane
Pierre Clément Thévenin õigusteaduse doktoriõppe üliõpilane
Kalle Tihemets infotehnoloogia peaspetsialist, infotehnoloogia osakond
Raul Toomla rahvusvaheliste suhete lektor, Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Andreas Tulver arstiteaduse õppekava üliõpilane
Marko Uibu sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor, ühiskonnateaduste instituut
Dominique Unruh krüptograafia professor, arvutiteaduse instituut
Irja Vaas käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor, haridusteaduste instituut

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“
Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustab rektor töötajaid, kes on oma tööelu pü-
hendanud ülikooli arendamisele, st olnud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspirandina 
ülikooliga seotud kokku vähemalt 50 aastat. 
Heiki Epner Tartu Ülikooli raamatukogu
Ellen Gvozdkova bio ja siirdemeditsiini instituut
Mare Isakar Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Lumme KadajaÄnilane bio ja siirdemeditsiini instituut
Tatjana Kums sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Dagmar Kutsar ühiskonnateaduste instituut
Kristin Lamp kliinilise meditsiini instituut
Marika Rauk psühholoogia instituut
Tiit Rosenberg ajaloo ja arheoloogia instituut
Hannes Tomusk bio ja siirdemeditsiini instituut
Asko Uri keemia instituut
Richard Villems molekulaar ja rakubioloogia instituut
Tamara Vorobjova bio ja siirdemeditsiini instituut

Tartu Ülikool jätkab tõusu maailma 
tippude seas 

Tartu Ülikool on esimest korda 
jõudnud maailma 250 parima üli
kooli sekka. 

Maailma mainekaimaks  peetavat üli
koolide edetabelit koostav  Briti ajakiri 
Times Higher  Education (THE) avali
kustas maailma  ülikoolide uue pinge
rea. THE edetabeli  tänavune välja
anne on seni avaldatuist  mahu kaim ja 
mitme kesiseim, hõlmates 1799 ülikooli 
104 riigist ja piirkonnast.

Alates 2004. aastast  avaldatavas ede
tabelis kõrvutatakse  maailma teadus
ülikoole kõigi  peamiste  tegevusalade 
alusel.  

Pingerida koostades   võtab THE ar
vesse 13  tulemusnäitajat, mis on koon
datud viide rühma: õpikeskkond (30% 
üldhindest),  teadus (30%), teadustule
muste mõjukus (30%),  rahvusvahelisus 

(7,5%) ja tulu ettevõtetega sõlmitud 
 lepingutest (2,5%). 

Tartu Ülikool on THE  edetabelis 
esindatud alates 2011.  aastast.  Viimasel 
kahel aastal oli ülikool  kohtadel 251–
300, tänavu  kerkis  kohavahemikku 
201–250. Läbi  aastate on  Tartu  Ülikooli 
 trumbiks  olnud publikatsioonide viida
tavus (viitamiste arv artikli kohta), 
mis on THE  edetabelis tähtis tulemus
näitaja.  Värskes  ede tabelis kuulub 
 Tartu Ülikoolile selle näitaja arvestuses 
maailma ülikoolide seas 115. koht. 

„Kuigi teaduse tegemine ja 
 üli  õpilaste õpetamine läheb  praeguses 
keerulises maailmas aina kallimaks 
ning kõrghariduse rahastus pole  kiita, 
pingutame ka edaspidi selle  nimel, et 
püsida maailma ülikoolide  paremikus,“ 
ütles rektor Toomas Asser. 

Tartu  Ülikooli  partnerülikoolidest 
on kõrgeimal kohal  Tsinghua ja 
 Toronto  Ülikool (16. ja 18.),  Euroopas 
 asuvatest partneritest on  Leuveni 
 Katoliku  Ülikool 42. ja  Groningeni 
Ülikool 75.  kohal.  Eestist on  tabelis 
ka  Tallinna  Tehnikaülikool (vahe
mikus 601–800) ja  Tallinna  Ülikool 
 (vahemikus 1001–1200).

Esikohta hoiab seitsmendat  aastat 
järjest Oxfordi Ülikool, teisel 
kohal on Harvardi Ülikool ning 
kolmandat  jagavad Cambridge’i 
Ülikool ja Stanfordi Ülikool. Esi
kümme koosneb kolmest Briti ja 
 seitsmest USA ülikoolist,  esisajas on 
esin datud 15 riigi ülikoolid.  

Edetabeli koostamise metoodikaga 
on võimalik lähemalt tutvuda THE 
kodulehel. 

Foto: Tiia Kõnnussaar

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2023-methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2023-methodology
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Aasia Keskus aitab Euroopal kujundada 
Hiina-poliitikat
Tartu Ülikooli Aasia keskus 

on nüüd osa üleeuroopalisest 
konsortsiumist, mis projekti 

„ReConnect China“ kaudu seob teadus
likud teadmised ja uuendusliku digi
tehnoloogia, et jõuda sügavama arusaa
mani tänapäeva Hiinast ning temaga 
koostöö tegemise võimalustest.

Keset kasvavaid geopoliitilisi 
pingeid, mis panevad maailma suur
riigid üksteisest eemalduma, on 
projekti eesmärk leida võimalusi 
Euroopa Liidu (EL) ja Hiina  suhtluseks 
kestliku arengu, kliimamuutuste ja 
inimõiguste teemal. 

Projekt keskendub neljale valdkon
nale, milles EL peaks oma sõltumatust 
ja teadmisi Hiinast suurendama: need 
on teadus ja tehnoloogia, majandus ja 
kaubandus, Hiina siseriiklik valitse
mine ja Hiina välispoliitika.

Aasia keskuse juhataja Elo Sülla 
sõnul keskendub Euroopa Komisjon 

programmi „Euroopa horisont“ rahas
tuse kaudu Hiinale esimest korda. 
Aasia keskus oli uue konsortsiumi alga
tamise juures ja Süld näeb selles suuri 
võimalusi ka Tartu Ülikooli jaoks

„Töötamine koos Euroopa vaielda
matute tippteadlaste ja ekspertidega ei 
loo mitte ainult rahastajale vajalikku 
tulemust, vaid suurendab ka Eesti tead
misi Hiinast,“ sõnas ta.

Projekti üks olulisemaid eesmärke 
on luua andmebaas, kuhu kogutakse 
avalikult kättesaadavat veebisisu. 
Sinna koondatakse seadusi ja määrusi, 
ametlikke teadaandeid ning  uudiseid 
jm tekste nii valitsuse hallatavatelt 
sotsiaalmeediakontodelt kui ka mujalt 
sotsiaalmeediast. Seda hoidlat uuen
datakse järjepidevalt ning tänu sellele 
on hõlpsam saada igapäevast ülevaadet 
poliitikast, levinud seisukohtadest ja 
avalikust arvamusest. Nii suurendab 
see ELi suutlikkust kujundada ühtset 

ja faktidel põhinevat Hiinapoliitikat. 
Osa tööst on teadlikkuse kasvatamine 
ja olukorra analüüs: koos Hollandi 
 mõttekojaga Clingendael korralda
takse Eestis, Belgias ja Hollandis ümar
laudu ja konverentse, mis toovad kokku 
eksperdid kõrg haridusvaldkonnast 
ning nii avalikust kui ka erasektorist.
• Tartu Ülikooli Aasia keskus on 

loodud 2016. aastal rektor Volli 
Kalmu initsiatiivil.

• Projekti „ReConnect China“ juhib 
Genti Ülikool, kaasatud on 15 riigi 
ülikoolid ja mõttekojad.

• Tartu Ülikoolist on projekti 
kaasatud Aasia keskuse juhataja Elo 
Süld, Aasia keskuse Hiina analüütik 
Urmas Hõbepappel, Aasia poliitika 
külalisprofessor Robert Weatherley, 
rahvusvaheliste suhete teooria 
professor Eiki Berg ja grandikes
kuse välisrahastuse koordinaator 
Laura Tomson. 

Kiiresti kasvav Hiina pakub Euroopale huvi. Tartu Ülikooli Aasia keskuse teadlased osalevad üleeuroopalises konsortsiumis, 
mille projekti „ReConnect China“ eesmärk on õppida Hiinat paremini mõistma, et leida võimalusi sisuliseks koostööks.

30 aastat 
sotsiaalteaduskonna 
loomisest

Septembris täitus 30 aastat Tartu 
Ülikooli sotsiaalteaduskonna 
asutamisest. Sel puhul kohtusid 

ülikooli muuseumi valges saalis kuna
gise teaduskonna, nüüdse sotsiaaltea
duste valdkonna töötajad ja vilistlased, 
professorid ja emeriitprofessorid, õppe
jõud ja doktorandid.

Tervituskõne pidasid rektor Toomas 
Asser, sotsiaalteaduste valdkonna 
dekaan Raul Eamets ja teaduskonna 
asutaja emeriitprofessor Rein Taagepera, 
kelle pere sündmuse puhul Ameerikast 
kohale tuli. Muusikalisi vahepalasid 
pakkus ansambel Puuluup, kes tõmbas 
saalitäie rahvast labajalavalssi tantsima.
Pärast ametlikku osa jätkus pidu korp! 

Ugalas. Tantsuks mängis ansambel 
Nukker Kukeke (kelle laulja on teadus
konna vilistlane). Peeti kolm kõnet: 
kõne valgekraedele esitas kolmanda 
aasta riigiteaduste tudeng Saskia Lilli 
Lehtsalu, kõne sinikraedele vilistlane, 
politoloogia bakalaureus Urmas Paet ja 
kõne täikraedele Rein Taagepera. Ühes
koos harjutati täiteemalisi laule ja pidu 
kestis varahommikuni.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste vald
konnas tehtav teadustöö aitab   mõtes
tada nii Eesti ühiskonnas kui ka mujal 
toimuvat ja pakkuda üha  keerukamaks 
muutuvas maailmas võimalikke lahen
dusi. Palju õnne ja jõudu sotsiaal
teaduste valdkonnale! 

Ülikooli muuseumi valges saalis kohtusid kunagise teaduskonna, nüüdse 
sotsiaalteaduste valdkonna töötajad ja vilistlased.
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Marju Lepajõe 60. 
sünniaastapäeva puhul 
avati näitus ja toimus 
kontsert  

Tartu Ülikooli raamatukogus avati 
28. oktoobril näitus „Omnia munda 

mundis. Marju Lepajõe 60“.
Marju Lepajõe (28.10.1962–04.07.20199) 

oli Tartu Ülikooli patristika õppejõud, 
tõlkija, klassikaline filoloog ja usundi-
loolane. Näitusel saab näha tema trükis 
avaldatud kirjutisi ja tõlkeid, lisaks ka 
autograafe mõnedest teostest, raama-
tuid nii kodusest raamatukogust kui ka 
tööriiulitelt ning juhendatud teadustöid.

„Marju armastas raamatuid ja 
raamatukogu. Aastaid tagasi töötas ta 
ka ise siin. Nagu Marju ütles – raamatu-
kogu on ülikooli süda,“ rääkis raamatu-
kogu direktor Krista Aru. „Nüüd jõuavad 
raamatukokku vaid ta raamatud ja 
meie osaks on tänamine, mäletamine ja 
meenutamine“.

Üle anti Marju Lepajõe mälestus-
fondi stipendiumid ja ülikooli vanas 
kohvikus esitleti Marju Lepajõele pühen-
datud uudistrükiseid: tema tõlgitud 
Innocentius III traktaati „Inimolu 
viletsusest“ (Tallinna Ülikooli Kirjastus), 
ettekande põhjal valminud esseed 
„Miks ei ole Platoni „Politeiat“ seni eesti 
keelde tõlgitud?“ (kirjastus Ilmamaa) ja 
ajakirja Vikerkaar erinumbrit.

Marju Lepajõe sõbrad ja õpilased 
täitsid Tartu Jaani kiriku tema mäles-
tusele pühendatud kontserdil „Valgust 
valgub“, kus astus üles ansambel 
Eesti Keeled. 
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Nad olid tänavu veebruaris 16-aastased, õppisid Ukraina 
 linnades keskkooli viimases klassis. Nüüd on nad Narvas.  
Sõja algusest on möödunud üheksa kuud.

VILLU PÄÄRT
ajakirjanik

Sõda paiskas nende klassikaaslased 
mööda maailma laiali.

Need neli Ukraina noort koh
tusid omavahel esimest korda tänavu 
sügisel Narva kolledžis, kus nad alus
tasid õpinguid. Esimesel aastal  õpivad 
nad intensiivmeetodil eesti keelt, et 
asuda aasta hiljem juba eesti  keeles 
erialaõpingutele. Kolm noormeest 
 hakkavad õppima infotehnoloogiat, 
neiu soovib saada keeleõpetajaks.

Septembri lõpus jagasid nad Uni
versitas Tartuensisele mälestusi sõja 
 algusest, hirmudest, kodumaa maha
jätmisest. Vestlus toimus enne Kertši 
silla plahvatust ja Venemaa ränki 
õhurünnakuid Ukraina linnade pihta.

Andri lugu
Sõja eelaimdus oli õhus. Venemaa 
koondas rohkem kui poole aasta vältel 
Ukraina piiri taha suurel arvul vägesid 
ning inimesed rääkisid kohe algavast 
sõjast iga päev.

Andri Stakhov püüdis 23. veebruari 
õhtul oma ema veenda, et mingit sõda 
ei tule. „See oleks absoluutne rumalus,“ 

põhjendas ta. Öösel kella kaheni istus 
ta telefonis, sirvis internetti ja vahetas 
sõpradega sõnumeid.

„Kell seitse hommikul ajas ema 
mind üles ja ütles, et sõda on  alanud. 
Ma ei saanud aru, millest ta üldse 
 räägib. Mis sõda?“

Siis nägi telefonis sõbranna saadetud 
sõnumit: plahvatused, lennukid õhus.

Nende korter asub lennuvälja 
 lähedal. See on tsiviillennuväli, mida 
eriti ei pommitatud. Aga  plahvatuste 
müra oli kuulda, õhuhäiresireenid 
undasid.

Tänavad olid inimtühjad. Inimesed 
kogunesid pangaautomaatide juurde, 
et sularaha võtta. Poed osteti toidu
kaupadest tühjaks.

„Sõja teisel päeval sõitsime mina, 
õde, vend, vanaema ja vanaisa ning 
koer Kiievi oblastisse maale, Kiievist 
lõunasse, seal sõjategevust ei olnud, 
 ainult õhuhäired,“ räägib ta. Vanemad 
jäid Kiievisse, arvasid, et linnas läheb 
marodöörluseks ja keegi peab korterit 
kaitsma.

Noormees ütleb, et märtsikuu oli 
väga kurb, raske oli taluda teadmatust, 
mis saab edasi.

„Ausalt, enne sõda ma ei uskunud, 
et Ukraina suudab Venemaa  rünnakule 
vastu astuda. Kui sõda algas, hakkas 

minus tekkima veendumus, et  Ukraina 
siiski suudab. Märtsi lõpus  tulid 
head uudised, kui venelased  Ukraina 
 põhjaosast taganesid. Teisest küljest 
 kuulsime, mis toimus Butšas,“ ütleb 
Andri.

Butša kõrval asuvas Irpinis oli kuni 
sõja alguseni kuulus majanduskõrg
kool, kuhu Andri lootis sisse saada, 
erialaks rahvusvahelised majandus
suhted. Ülikoolilinnak sai raketi
tabamuse. Vene sõdurid piinasid ja 
 tapsid linnaelanikke. Linn on siiamaani 
 mineeritud. See tulevikutee langes ära.

Kuidas see saab 
olla võimalik
21. sajandil?

„Otsustasin vaadata  võimalusi, 
mida paljud maailma kõrgkoolid 
 ukrainlastele pakuvad. Poola, Eesti, 
 Tšehhi ... Mulle jäi Facebookis silma 
 Tartu Ülikooli Narva kolledži pakutav 
programm.“

Üks Andri klassivendadest 
on nüüd samuti Narvas. Suurem 
osa  endistest klassikaaslastest on 
 Ukrainast  lahkunud, neid on  Poolas, 
 Prantsusmaal, Slovakkias.  Septembri 
keskel tuli kurb uudis, et nende 
 informaatikaõpetaja langes Hersoni 
rindel. Pere otsustas Ukrainast lahkuda 

augustis, Kiievist Tallinna reisiti 
liinibussiga.

„Suvel sai selgeks, et Ukraina suu
dab sõjalisel teel oma territooriumi va
bastada, muidugi aja jooksul. Sõja lõpu 
 ennustamine on tänamatu ülesanne, 
aga ma arvan, et tuleva aasta sügiseks 
on see läbi,“ ütleb ta tasakesi.

Maria lugu
Maria Nosko mäletab viimast 
 rahupäeva, 23. veebruarit.

Koolis olid täiesti tavalised 
 tunnid, oli täiesti tavaline päev. Ta 

elas Hersoni oblastis Dnepri jõe 
 ääres Nova  Kahhovkas, seal on suur 
hüdroelektrijaam.

„Sel päeval ei osanud meist  keegi 
 arvata, et homme algab sõda,“ 
 meenutab ta. „Öösel läks mul kell kolm 
uni miskipärast ära ja enam ma  uinuda 
ei suutnud. Kella poole viie paiku 
 kuuldus kummalist müra, õde ärkas ka 
üles.  Sõjaväeosas olid plahvatused.“

Nende linn langes Vene okupat
siooni alla esimesel sõjapäeval. Kesk
päevaks oli mastis Venemaa lipp, kõik
jal Vene sõjamasinad.
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Ukraina noored olid 16-aastased, kui pidid oma kodumaa äkitselt vallandunud sõja tõttu maha jätma. Pildil on nad Tartu Ülikooli Narva 
kolledži auditooriumis, tagareas Andri Stakhov, ees vasakult Matvi Burchak, Maria Nosko ja Sviatoslav Baryshpal.
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Linn oli Ukrainast ära lõigatud. 
 Toiduaineid enam ei toodud. Isegi  kõige 
tavalisemaid peavalutablette polnud 
kuskilt saada. Inimesed kartsid linnast 
ära sõita, kuulujutud muutusid aina 
hirmsamaks.

Mingit tööd enam ei olnud, raha läks 
toidu peale, aga juurde teenida polnud 
võimalik. Tänavale minna polnud hea 

mõte, sest pidevalt kontrolliti, näiteks 
taheti näha telefonis olevaid fotosid.

„Me olime maailmast täiesti ära 
 lõigatud, sidet polnud, telefonid ei 
 töötanud. Internetist pole üldse mõtet 
rääkida,“ räägib Maria.

Põgenemiseks kasutas tema pere 
 vahendajaid, kes põgenikke marsruut
taksodega üle rindejoone toimetasid. 
Nad lahkusid Nova Kahhovkast mai 
alguses. Hirm oli neid seni veel paigal 
hoidnud, aga selleks hetkeks oli selge, et 
linna jääda pole enam võimalik.

„Ma ei uskunud, et  venelased 
 meie linna poole päevaga  vallutavad 
– tulevad ja hävitavad kõik, mis 
 nende teele ette jääb. Kogu aeg sai 
selgemaks, et peame ära sõitma, 
läks aina  hullemaks ja hullemaks. 
 Ärasõiduotsuse tegime kahe päevaga. 
Vaatad, et kõik see, mis siin on olnud, 
see on nüüd läinud, aga ikka on raske 
lahti lasta.“

Tallinnas olid ees tuttavad, kes olid 
Eestis juba kolm aastat olnud. „Saime 
algul nende juures peavarju. Tulime 
mina, ema, noorem õde, vanem õde, 
vend ja vanema õe peigmees. Tuli otsast 
pihta hakata.“

Maria lõpetas keskkooli kuldmeda
liga ning tahtis astuda kõrgkooli Kiievi 
või Harkivi oblastis. Esimene valik oli 

psühholoogia, teine keeled. „Kui meie 
linn okupeeriti, siis ema ütles, et neid 
variante enam ei ole.  Raske oli oma 
kodu maha jätta, kogu senine elu jäi 
maha.“ 

Tema telefonis on üks pilt, kus kõr
gest paneelmajast on järel vaid betoon
sõrestik. Selles majas elas varem tema 
õe pere.

Maria suht
leb kõigi klassi
kaaslastega – nad 
on üle maailma 
 laiali paisatud. 
 Mõned  üksikud 
on  Ukrainas, 
 aga  ohututes 

 kohtades.  Vähestel on  õnnestunud 
õpinguid jätkata.  Saksamaale jõudnud 
õpivad 12. klassis. „Mul vedas, et ma 
saan kõrgkoolis jätkata, aasta ei lähe 
kaduma.“

Kõik Ukrainast pärit tudengid 
 elavad Sillamäel kolledži ühis elamus. 
Maria on samas toas Venemaalt  pärit 
tudengineiuga. Esialgu kartis ta, et 
rindejoon hakkab jooksma keset 
ühikatuba.

„Meie siin omavahel ju mingeid dip
lomaatilisi küsimusi lahendada ei suu
da, poliitika pärast tülli  minna oleks 
rumal. Õnneks oleme sõbrunenud. Ta     

on Ukraina poolt, suudab  seda olukor
da vaadata eri tahkudelt, mitte ainult 
Venemaa uudistekanalite  joonelt,“ ütleb 
Maria. 

Sviatoslavi lugu 
Sviatoslav Baryshpal elas Kiievis ja 
jälgis tähele panelikult uudiseid, mis 
juba mitu kuud olid rääkinud sellest, 
kuidas Vene väed Ukraina piiri taha 
koonduvad.

„Sügisest alates oli teada, et nad 
 tungivad Ukrainasse. Isegi kaks 
 kuupäeva ringles, 16. veebruar ja 
22. veebruar,“ räägib ta. Esimesel  päeval 
ei juhtunud midagi; ka 22. veebruaril 
jäi rahu veel kestma.

24. veebruari hommikul  Kiievis 
 ärgates märkas ta oma telefonis 
 vastamata kõnesid sõpradelt.  Tavaliselt 
ei helista talle keegi öösel, aga neil oli 
kokkulepe, et kui sõda peaks  algama, 
siis see, kes esimesena teada saab, 
 helistab ja annab teada ka teistele.

„See ei olnud mulle emotsionaalselt 
raske, olin selleks, mis juhtub, valmis. 
Pole vaja paanitseda, peab  olema selge 
plaan, mida teha,“ räägib ta veendunult.

Milleks Venemaale see sõda? „See 
on kättemaksuaktsioon. Nõukogude 
Liit oli võimas riik, Venemaa tunneb 
end praeguses olukorras nõrgestatuna. 

Nende ideoloogia on kättemaks,“  ütleb 
Sviatoslav. Ta tundub oma vanusest 
 vähemalt mõne aasta täiskasvanum.

Jaanuaris oli ta ostnud  telefonile 
 korraliku akupanga: kui tuleb sõda, 
siis  läheb vaja. Eestisse põgenesid nad 
 perega märtsis. Kahe autoga. Otsetee 
Kiievist Euroopasse ei tulnud kõne alla, 
sest Vene väed olid Valgevenest jõud
nud selle ära lõigata. Tuli sõita ringi 
Vinnõtsja ja  IvanoFrankivski kaudu 
üle piiri Slovakkiasse.

„Mul oli plaan õppida Kiievi 
 Polütehnilises Instituudis program
meerimist. Võtsin lisatunde inglise 
 keeles ja matemaatikas, et saada väga 
head lõpueksamite tulemused. Aga 
mul ei olnud ka juba enne sõda väga 
 kindlat plaani jääda Ukrainasse, oli 
mõte võibolla õppida Euroopa Liidus. 
 Õppisin tšehhi keelt ja jälgisin infot 
Tšehhi ülikoolide kohta,“ jutustab ta 
oma sõjaeelsetest plaanidest.

Ta räägib sama veendunult, et kui 
õppimist poleks saanud jätkata, oleks 
rindele minek olnud mõttekas valik. 
Oma kodumaa eest okupantide vastu 
võidelda on mõistlik.

Matvi lugu
Matvi Burchak mäletab õhtusööki 
23. veebruaril oma kodus Dnipros.

„Arutasime, et kuidas see saab olla 
21. sajandil võimalik, et Euroopa  keskel 
ründab üks riik teist. See kõlab kui 
 antiutoopia,“ räägib ta.

24. veebruari hommikul magas ta 
sisse, oli bussist maha jäämas. „Ema 
hõikas mulle järele: kuhu sa tormad, 
sõda algas!“

Sõja kolmandal nädalal, 8. märt
sil kell seitse hommikul kärgatas 
 nende kortermajast saja meetri kaugu
sel  plahvatus. Korteril lendasid aknad 
eest. Matvi ärkas kohutava paugu peale. 
Tema ees oli klaasikilde täis tuba.

„Venelased olid tahtnud tehast 
 tulistada, aga said pihta  koolimajale, 
kus sel kellaajal õnneks kedagi ei    

olnud.“
Nad tulid perega Ukrainast  Eestisse 

suvel. Teekond Dniprost Eestisse viis 
läbi kurva saatusega Borodjankast ja 
Butšast.

„Seal nägin pilte, mis on kõige kole
damad, mida üldse näinud olen.“

Lagunenud sõrestik, mis kunagi on 
olnud bensiinijaam, kus müüdi ka  sooja 
kohvi ja lõhnavaid saiakesi.  

Hostomel hiiglaslik kaubandus
keskus, millest alles vaid rusud.

Tal oli isegi veel suvel plaan õppida 
Ukrainas. Harkiv ei tulnud enam kõne 

alla, aga ka läänepoolses Lvivis olid 
õhuhäired sagedased.

Vanemad veensid, et kui poiss tahab 
korralikku haridust saada, siis pole see 
Ukrainas praegu võimalik.

„Minu plaan on saada heaks prog
rammeerijaks. Tänu sellele võiks ma 
elada seal, kus tahan,“ ütleb Matvi. 
„Olgu see siis Boliivia või Jaapan. Ma 
ei tea, kus ma kohtan oma elu armas
tust, millisesse kohta ma armun. Kui 
sõda lõpeb, lähen kindlasti Ukrainasse 
 tagasi, seal on kõik mu sugulased. Kõik, 
kes mul on.“ 

Ukraina üliõpilased kohanevad ja õpivad eesti keelt
Kaja Karo
Narva kolledži  
kommunikatsioonijuht

Tartu Ülikooli Narva kolledžis alustas 
tänavu kõrghariduse esimesel astmel 
õpinguid 26 Ukrainast pärit üliõpilast. 
Avaldusi laekus 57 ja kandidaatide 
akadeemiline võimekus oli väga hea, 
aga kõigil ei õnnestunud sõja tõttu 
Ukrainast lahkuda.

Esimesel aastal õpivad nad  kolledžis 
eesti keelt, et õppeaasta lõpuks 
 sooritada eesti keele B2-taseme eksam 
ja jätkata uuest õppeaastast õpinguid 
eesti keeles. 

Sisseastunutest enamik ehk 20 
ukraina üliõpilast õpib infotehnoloogi-
liste süsteemide arendust.

Narva jõudnud üliõpilased koha-
nevad vaikselt uute oludega. Õpivad 
keeli ja veedavad vaba aega, nagu 
noored ikka. Enamik neist elab kas 
Narvas või Sillamäel ühiselamus. Tasuta 
bussiühendus linnade vahel on olemas, 
kuigi aega kulub liiklemiseks nagu 
suurlinna metroos.

Püüame kogu kolledžiperega Ukraina 
üliõpilasi igal moel  toetada. Meie rahvus-
vaheliste suhete spetsialist on nende 
peamine tugiisik, kes nõustab, aitab 
dokumente vormistada, tutvustab Eesti 
sotsiaalsüsteemi ja kui vaja, hakkab 
alaealiste üliõpilaste eestkostjaks. Jah, 
tõesti, mõned meie uutest üliõpilastest 
on kõigest 17-aastased, sest Ukrainas 
lõpetatakse gümnaasium nooremalt 
kui Eestis.

Korraldasime õppetöö selliselt, 
et nad saaksid maksimaalselt aren-
dada nii oma eesti kui ka inglise keele 
oskust. Teised välistudengid aitavad 
igapäevaste küsimustega: kuidas printer 
töötab, kus on söök odavam ja kus 
toimuvad huvitavad üritused. Õppeaasta 
alguses võtsid Ukraina üliõpilased osa 
Eesti Rahva Muuseumi kultuuriprogram-
mist „Ela eestlaste elusid“.

Enamikku üliõpilastest toetavad 
majanduslikult nende vanemad. Ajutise 
kaitse all olevatele üliõpilastele on Eesti 
riigilt ette nähtud toetus ja nad saavad 
taotleda ka vajaduspõhist stipendiumi. 
Kui sõja eest põgenenud ukraina noortel 
on vaid elamisluba Eestis õppimiseks, 
siis toetusi nad kahjuks  ei saa ja peavad 
vajadusel endale töö otsima. 

24. veebruari hommikul magasin 
sisse, olin bussist maha jäämas. 

Ema hõikas mulle järele: kuhu sa tormad, 
sõda algas!

Ukraina üliõpilasi saab toetada annetustega
Tartu Ülikool on alates sõjategevuse puhkemisest Ukrainas tegelenud aktiivselt oma 
Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste abistamisega.

 ● 2022/2023. õppeaastal asus Tartu Ülikoolis tasuta õppima 205 ukrainlasest 
tudengit; varasemast on siin 70 üliõpilast.

 ● Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks asutas ülikool veebruari lõpus 
 stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi. Fondi esimene taotlusvoor 
lõppes 15. märtsil. Siis toetati tänu kogutud annetustele 
32 üliõpilast kokku 47 700 euroga. Välja anti 1100–1600 euro 
suurused stipendiumid. Kutsume kogu ülikooliperet tegema 
annetusi Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi ja jagama 
infot fondi kohta. Ava  makselahendus QR-koodiga või tee 
(püsi)annetus Tartu Ülikooli Sihtasutuse veebilehel. 
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Aeglane ja jätkusuutlik mood Aeglane ja jätkusuutlik mood 

kogub hoogukogub hoogu

14

„Kui ma ei saaks teha keskkonnasäästlikku moodi, siis ma ei teekski seda,“ ütleb moe-, filmi- ja 
teatrikunstnik Reet Aus, tänavune Tartu Ülikooli vabade kunstide professor. Tema loengusari  –  
 Jakobi 2 ringauditooriumis kolmapäeviti – kannab pealkirja „Kuidas luues maailma parandada“.

TIINA VÄLJASTE
ajakirjanik

2011. aastal kaitses Reet 
Aus doktoritöö, 
mille keskmes on 

disaini ja tootmismudel „Trash to 
Trend“. See  põhineb väärtustaval taas
kasutusel ning lubab valmistada rõivaid 
 võimalikult väikese keskkonnamõjuga. 

Vabade kunstide professor Aus 
 räägib kuulajatele rohedisaini võima
lustest, aga ka oma uurimistööst Eesti 
Kunstiakadeemia  jätkusuutliku di
saini ja materjalide labori DIMA 
 vanemteadurina – „DI nagu disain 
ja MA nagu materjal,“ täpsustab ta. 
„Teadus töös uurime, mida igaüks meist 
teha saab, kuidas kasutusharjumused 
meid ja keskkonda mõjutavad,“ seletab 
ta, „ja mis probleemid on Eestis kõige 
kiireloomulisemad.“ 

Mõned loengud on Tartus juba 
 peetud, aga rohkem on veel ees. Kes 
kohale ei jõua, saab  kursust otse või 
tagant järele  vaadata veebist. „Huvilisi 
on olnud  alates bioloogidestgeoloogi
dest kuni  ajaloolaste ja usuteadlasteni,“ 
on Reet Aus rahul. „Teemad, mida ma 
 käsitlen, pole mitte niivõrd eriala, kui
võrd elulaadikesksed.“

Saastav rõivatööstus
Faktid näitavad, et alates 1996.  aastast 
on Euroopa Liidus rõivaste  ostmine 
inimese kohta kasvanud 40% –  selle 
põhjuseks on suuresti  tekstiilkaupade 
odavnemine. Samas lüheneb tekstiil
toodete kasutusiga. Uuringute 
 kohaselt ostab eurooplane igal aastal 
 keskmiselt ligi 26 kg tekstiili ja viskab 
ära 11 kg. Paraku läheb enamik  sellest 

 põletamisele või jõuab prügimäele, 
vaid umbes 8% leiab taaskasutuses uue 
kandja.

Arusaamine, et  kunstiakadeemias 
valitud moeala ja sellega seotud 
 rõivatööstus on meie planeedi üks 
 suuremaid saastajaid, jõudis Ausile 
pärale siis, kui ta koos  kaastudengite 
Anu Lensmenti, Eve Hansoni ja Marit 
 Ahvenaga ühise  magistritöö  tegemise 
käigus uut rõivakaubamärki välja 
töötas.

Hula kaubamärgi loomisele  eelnes 
põhjalik uurimistöö.  Taaskasutusel 
 põhinevaid rõivaid hakati tegema 
 Baltika suurtootmisest järele jäänud 
materjalidest. Vahemärkusena, alla
kirjutanugi riidekapis on kvaliteetsest 
ülikonnakangast Hula viigipüksid, mis 
pole paarikümne kandmisaasta jooksul 
väljanägemist minetanud.

„Me teame ju väga hästi,  kuidas 
 vastupidavat kangast teha,“ ütleb 
Reet Aus. „Aga miks  kiirmoebrändid 
 eelistavad teistsuguseid materjale? Sest 
see on nende teadlik valik.“ 

Reet kasvas üles  õmblevate ja 
 kuduvate vanatädide keskel. „Mu 
 emapoolne suguvõsa on  kunstnikud, 
isapoolsed sugulased kõik kõvad käsi
töölised. Isetegemine on olnud enesest
mõistetav asi.“

Kalduvus oma ninast  kaugemale 
näha oli Ausile omane juba 
  tudengi põlves, kui ta Von Krahli 
 teatris nii kostüümikunstniku kui ka 
 lavastajana kaasa lõi. Von Krahli  trupi 
meelsus oli 1990. aastate kohta väga 
 keskkonnateadlik, nii et oma esimesed 
väärtustava taaskasutuse rõivad tegi 
 disainer teatri jaoks.

Aus on veendunud, et ka 
 masstootmine võib olla  eetiline. Koos 
 Stockholmi Keskkonna instituudiga 

on moekunstnik  välja  t öötanud 
 sertifikaadi UPMADE®. Tegu on 
 väärtustava taaskasutuse meetodil 
 põhineva disaini ja tootmismudeliga, 
mida saab kasutada nii  unikaaldisainis 
kui ka seeriatootmises. Kunstnik on ka 
omanimeliste moemärkide Reet Aus 
Collection® ja Upshirt® omanik.

Kangajääkidest disainrõivad
Ausi kavandatud lihtsaid,  selge ja jõu
lise sõnumiga  disainrõivaid saab osta 
mitmel maal,  Eestist kuni  Jaapanini. 
Kõige  edukamalt  lähevad kangajää
kidest rõivad  kaubaks  Saksamaal – 
sealne turg on  keskonnateadlik ning 
 meeldiva  disaini kõrval  hinnatakse ka 
ring majanduse kontseptsiooni. Tema 
 disainitud  rõivaid  toodetakse  Poolas, 
Türgis ja  Bangladeshis.  „Toodame seal, 
kus tekstiilijäägid tekivad –  tehastes,“ 
 selgitab teadlasest ettevõtja. „Enne kui 
me kuskil midagi tegema  hakkame, 
sertifitseerime tootmise  UPM ADE®i 
sertifikaadiga. See  tähendab:  läheme 
tehasesse, teeme keskkonna ja 
jäätme analüüsi ning organiseerime 
 tootmise nii, et tekkinud jäägid saaks 
 võimalikult suures koguses  uuesti 
 tootmisse suunata. See on parasjagu 
pikk ja keeruline protsess.“ 

Iga mõne aja tagant  korraldatakse 
 tehastes audit, et tootmine üle 
 vaadata, ja Aus käib ka ise  kohapeal 
 kontrollimas.  UPMADE®i sertifi
kaat tähendab muu hulgas seda, et 
 tootmises  kindlustatakse  töötajatele 
ohutus ja  õiglane töötasu. „On 
väga vale arusaam, nagu  sooviksid 
 Bangladeshi tehase direktorid  maksta 
oma  töötajatele vähe palka.  Nende 
 vääritult väikeste palkade taga on 
 tegelikult lääne tellijad, kes tahavad 
iga hinna eest hoida oma tootehinnad 
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 võimalikult madalad,“ räägib Reet Aus 
tuliselt. „Meil siin heaoluühiskonnas 
 tuleb  vaadata peeglisse – Bangladeshis 
 saavad tehasetöölised väikest  töötasu 
sellepärast, et meie tahame viie euro 
eest särke osta.“

Eetiline kaubandus edeneb
„Ega masstootmine kao  kuhugi,“ 
 nendib moedisainer. „Üksnes 
 käsi töö ei saa kunagi katta  miljonite 
 kandjate  vajadusi, kuid küsimus on 
 selles,  millisest materjalist ja  millise 
 kvaliteediga rõivaid toodetakse, kui 
kallid on riided ja millises koguses 
 inimene neid vajab.“

Kehva kvaliteediga odavaid asju 
ei tohikski osta, leiab Aus.  Näiteks 
100% linasest või puuvillasest  kanga 
saab suurema  keskkonnamõjuta 
 mehaaniliselt ümber töötada, aga 

fliisi jäägid reostavad ookeane plasti
osakestega. Eelistada tasuks nende 
 kaubamärkide tooteid, mille puhul on 
selge, kus ja kuidas need on  toodetud. 
Kuigi nn roheteema on maailmas väga 
popp ja iga vähegi oskuslik turundus
mees laob  keskkonnasäästlikkuse 
müügi argumendina kohe letti, on 
 võimalik ettevõtte kodulehelt  järele 
kontrollida, kas kaunitel loosungitel on 
ka päris elus kate. 

„Kui ettevõte  pakub ausalt jätku
suutlikku asja,  kuvab ta kindlas
ti üksik asjalise info oma  kodulehel: 
 kuidas toimub tootmine,  millised 
on töötingimused, kui suur on 
 tootmise keskkonnamõju ja  mismoodi 
 kujunevad toodete hinnad. Hämavad 
need, kel on põhjust hämada.“ Rohe
(aju)pesust rääkides  tunnistab ta siis
ki optimistlikult, et see on parem kui 

 mitte midagi. 
„Kui  keskkonnateema üldse jutuks 
 võetakse, siis küllap järgmise  sammuna 
 minnakse ka sügavamale, ja siis veel 
 sügavamale, ja viimaks  tehaksegi 
 midagi keskkonna huvides ära ... 
 Ainult et kõik see võiks käia  kiiremini! 
Me   inimestena oleme siin planeedil 
 erakordselt tüütu liik – ainus, kes  prügi 
tekitab –, kuid ka ainus, kes midagi 
muuta saab.“

Kolme lapse emana tunneb Reet Aus 
mitme kordset vastutust, et jätta  endast 
maha puhtam planeet ja on valmis selle 
nimel vaeva nägema.

„Ma tahan  lihtsalt aru saada, kas on 
võimalik teha asju ka niimoodi, et ei tee 
teistele liiga – loodusele,  elusolenditele. 
Tahaks õhtul magama minna puhta 
 südametunnistuse ja hea tujuga.“ 

Rõivatööstus kulutab tootmiseks tohutus koguses vett ja energiat ning on planeedi üks suuremaid saastajaid. Pildil Reet 
Aus Dandora prügilas Keenias. 
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„Tähenduste loomine saab alguse keelest, keel ja mõtlemine on omavahel väga tihedalt seotud,“ 
ütleb folklooriuurija Ülo Valk. „Folkloor on tähenduste edasi andmise kunst.“

TIIA KÕNNUSSAAR
ajakiri@ut.ee

Ülo Valk kaitses doktoritöö  kuradi 
kujutelmast ja ilmumisest  eesti 
rahvausundis 1994. aastal.  Aastal 

2022 on ta Tartu Ülikooli eesti ja 
 võrdleva rahvaluule professor, keda 
huvi on kandnud uurima KirdeIndia 
usundit ja folkloori.

Lisaks loengute pidamisele ja 
 doktoritööde juhendamisele  toimetab 
Ülo Valk ajakirja NVMEN. „See 
on  religiooniajaloo tippajakiri, mis 
 tähistab tuleval aastal 70. ilmumis
aastat, ja see on äärmiselt põnev töö,“ 
ütleb professor, kellega  kõnelesime 
 nähtava ja nähtamatu maailma 
 vastastikusest mõjust, kuid ka teaduse 
tegemisest ja õpetamisest.

Ükspäev sõitsin Tartu  rongijaama 
ja must kass jalutas laisalt üle tee. 
 Ütlesin endale naljatamisi: see 
on õnnekass! Eks ole seegi osa 
folk loorist. Kuidas teile folklo-
ristina paistab – mis on see, mis 
 esivanematelt on meile kandunud?
Kõigepealt keel kui tohutu  vaimne 
ressurss – kogu sõnaline aines,  mille 

oleme lapsest peale omandanud ja 
 milles on palju folkloorset, kasvõi see, 
kuidas me teretame ja hüvasti  jätame, 
kuidas soovime õnne või  ütleme 
 halvasti. Näiteks vande ja sõimu
sõnadel on tugev seos  kahjustava sõna
maagiaga – laimul ja needmisel on 
usundilised juured. 
Praegu me  räägime solvamisest, aga 
 sajandeid tagasi oleks mõnest paha
tahtlikust väljendist  võinud  alguse 
 saada isegi nõia protsess. Sõnal on ikka 
 olnud kaal ja jõud. Veel, väga  palju 
on  edasi kandunud  mänge,  tavasid 
ja  käitumisreegleid, mida  õpime 
märkamatult.  Lisaks on  folkloori 
 aidanud edasi viia teadlik kogumis ja 
avaldamis töö,  millel Eestis on  
pikk traditsioon.

Miks on nii, et eesti folklooris ilmub 
kurat pigem mehe kui naise kujul, ja 
sageli just mõisahärrana?
Rahvausundis ja folklooris  määravad 
väga palju võimusuhted. Kurat on Uues 
Testamendis ja luterlikus  kultuuris 
maise ilma valitseja. Et ta ilmub 
 rohkem mehe kui naisena, selle taga on 
patriarhaalne elukorraldus. Mees oli 
see, kes esindas võimu ja kes kodunt 
väljaspool tegutses.

19. sajandi lõpul nähti  kuradit  tihti 
võõra mehena, keda  kohati  pimedas 
teel olles. Mustad tõllad, mis  teedel 
 kihutasid, ja saksa rüüs  kuradid on selle 
aja eesti usundilistele  juttudele  omased. 
Muidugi  peegeldab  võimulolijate 
 demo niseerimine eesti  talurahva ja 
 mõisnike vaenulikke  suhteid.  Praegu 
me  võtame kuradit kui  tegelast 
 rahvajuttudest, aga omal ajal oli ta 
 ikkagi kardetav reaalsus.

Mis üldse ajendab inimest looma 
kurja kuju – on see vajadus mõtestada 
ümbritsevat maailma?
Inimene on mõtlev olend ja  uskumuste 
taga on aastatuhandeid kestnud 
 mõttetöö. Kurja kuju on olemas risti
usus, kuid ka näiteks budismis on idee 
isikustatud kurjusest – see on Māra, 
kes on ühtaegu maist ilma valitsev 
surma jumal ja deemonlik paharet, kes 
 inimesi kiusab. Virguval Buddhal on 
Māraga samalaadne kokkupõrge nagu 
Jeesusel, kes kohtus kõrbes saatanaga.

Hinduismis ja paljudel loodus
rahvastel sellist mustvalget heade ja 
kurjade jõudude vastandamist ei ole. 
Hinduismi jumalad on tihti loomult 
vastuolulised. Võtame kasvõi Šiva, 
kes on küll maailma hävitaja, aga ka 

Ülo Valk:  
folklooris ilmutavad end 
ühiskonna võimusuhted

 selle hoidja, kes seostub  viljakusega. 
Või tantristlik jumalanna Kālī, kes 
on küll vägivaldne ja  raevukas, 
kuid oma  austajate suhtes emalik ja 
 hoolitsev. Wendy Doniger O’Flaherty 
on  kirjutanud põhjaliku  monograafia 
 kurjuse algupärast hinduismis, kus ta 
näitab, et  kurjuse teooriaid on väga 
 erinevaid ja need täiendavad üksteist.

Eesti 19. sajandi   rahvausundit 
 valitses kristlikust õpetusest  pärit 
 kurat, kuid tema kõrval  tunti  hulgaliselt 
loodushaldjaid ja teisi  vaimolendeid. 
Sageli polnud nad  põhimõtteliselt 
 kurjad, kuid siiski mõnevõrra ohtlikud, 
nõudes lugupidamist ja ettevaatust.

Mida on meil folkloorsest pärandist 
suuremas plaanis õppida?
See aines on niivõrd rikkalik, avar ja 
lausa põhjatu, et kui seda oleks  kasvõi 
koolitundides rohkem,  mõistaks 
 eestlane paremini oma  esivanemaid, 
aga võibolla ka  iseennast.  
Samas on  folklooris palju  vastuolulist, 
on  ksenofoobset, rassistlikku ja 
 seksistlikku, on arulagedust. Jakob 
Hurt, olles ise  pastor, pidi omal ajal 
põhjendama, miks ebausku ja muud 
taolist jama on vaja üles kirjutada. Ta 
taipas, et seegi on meie kultuur, meie 
pärand, ja me ei tohiks endist luua 
 ilustatud pilti.

Üks valdkond, mida võiksime 
kindlasti paremini tunda, on koha
pärimus, kõik need mälestused, lood 
ja  teadmised, mis  seostuvad  inimesele 
oluliste paikadega,  aitavad luua kuulu
vuse  tunnet, ka sidet loodusega, mida 
 linnas  oleme kaotamas. Kodutunne on 
 seotud  nostalgiaga, ja seda on  folklooris 
 palju. Kodu on omakorda seotud 
 pere pärimusega, mis määrab paljuski 
selle, kes me  oleme. Kuigi folkloor seos
tub minevikuga, saab ta oma tähendus
sisu ja mõtte olevikus, täna ja praegu.

Üks lugu, mis ehk folkloristile võib 
huvitav olla: toidupoes pika saba 

Professor Ülo Valgu kabinet von 
Bocki majas  on mõistagi maast 
laeni raamatutega täidetud.
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lõpus seisis minu ees üks  40-ndates 
naine, kes ilmselt mu kärsitust 
märkas ja ütles, et temal on terve 
suur korvi täis, minul ainult üks ese, 
mingu ma temast ette. Sattusime 
rääkima. „Ma varusin toitu,“ ütles 
naine oma ostukorvile osutades. 
„Kui Kaja Kallas rääkis telekas, et 
 võimalik on elektrikatkestus, jooksid 
mul külmavärinad üle. Ma teen reikit 
ja saan keha kaudu olulist infor-
matsiooni.“ Tal tulid pisarad silma ja 
kui ta mulle oma kogemusest rääkis, 
jooksid minulgi judinad üle:  tajusin, 
kui pingeline ja ärev see maailm 
praegu on.
See on väga hea näide, mis  tabab 
 midagi olemuslikku. Ühelt poolt 
 kajastub siin tänapäevane uuest 
 vaimsusest kantud rahvausk.  Teisalt 
näeme vajadust jagada  tähendusrikast 
kogemust jutuvormis, mis on rahva
pärimuse üks kandvaid jõude. Ja 
 kolmandaks on see näide  spontaansest 
läbielamisest, milles on midagi  ürgset. 

Inimkeha võib mäletada midagi  ajatut, 
mis kultuuris on kadumas.

Filosoof ja religiooniuurija Charles 
Taylor on võrrelnud meie aja maailma
pilti kunagise üleloomuliku elutunne
tusega. Ta selgitab, et oluline pole  mitte 
erinevus teadusliku ja irratsionaalse 
mõtlemise vahel, vaid pigem see,  kuidas 
me tajume oma keha ja oma  isiksuse 
piire. Modernismiajal on  mõtlemine, 
emotsioonid ja teadvus kinni meis kui 
kehasse suletud olendites. Varem olid 
inimesed kehaliselt  keskkonnale ja näh
tamatule  maailmale  palju  avatumad. 
Mõtted ja  emotsioonid  kandusid 
väga kergesti edasi ja välised jõud 
 mõjutasid inimest, mis  kokkuvõttes 
tegi ta vastu võtlikuks ka kahjustavale 
 nõidusele, maagiale või seestumusele, 
mil mõni kuri jõud võtab inimese oma 
võimusesse.

19. sajandi eesti rahvususundi maa
ilm oli palju jõulisemalt  emotsionaalne 
ja avatum. Kui ehmatus või kõhedus
tunne tekitab meis külma värinaid, on 
see ühtlasi kogemus,  milles  avaldub 
mineviku  maailma  taju –  omamoodi 
mälestus  kaugest ajast, mil me ei  olnud 
veel oma  kehadesse  kapseldunud. 
 Turvatunde on meie elult võtnud ju 
eelkõige Ukraina sõda, mis pole ainult 
 militaarne  konflikt – sel on ka oma 
maagiline mõõde.  Mitmed  ukraina 
nõiad kinnitavad, et tänu  nende 
 osalusele sunniti  Putini  armee Kiievi alt 
põgenema, ja et just  nemad  käivitasid 
varjatud jõu, mis  aitas  Ukraina vägesid 
ja nurjas vene  nõidade musta maagia. 
Õnneks oli ja on  ukrainlastel  muidugi 
abiks  Eesti  kingitud relvastus, muu abi 
ja meie  tugev poolehoid.  (Muheleb.) 
 Väheharitud vene soldatite   ebausklikku 
hirmu ei tasu alahinnata.

Kui meenutada nõiaprotsesse, siis 
usuti ju, et nõidus on päris. Nõidu 
 hukati, et nad rohkem halba ei teeks.
Jah, nõidumine oli veel  Rootsiaegse 
Tartu Ülikooli ajal selline kriminaal

kuritegu, mille sooritamiseks  kasutati 
deemonlike jõudude abi. Toona õpet
lased jagasid seda  vaadet ja see  sobis 
ka rahva usundilisse maailmapilti ning 
 inimeste argiellu.

Tänapäeval on nõidus meie jaoks 
folkloor ja selline määratlus teeb nõia 
jõuetuks, sest vägevast maagiast 
saab fiktsioon. On õnn, et me elame 
 valgustatud maailmas ega usu enam, 
 et kurjuse algupära on väljaspool 
inimest  – erinevalt suurest osast maail
mast, kus need hirmud on siiani olemas.

Viimasel ajal olete võrdlevalt uurinud 
Kirde-India põlisrahvaste usundit. 
Mis teid selle juures kütkestas?
Huvi on ammune – juba siis, kui olin 
esimese kursuse üliõpilane, kuulasin 
Linnart Mälli loenguid India  usunditest 
ja hakkasin õppima sanskriti keelt. 

KirdeIndia teeb meile  lähedasemaks 
mõõtkava – kui India on hiiglasuur, 
siis KirdeIndias on palju väiksemaid 
 rahvaid ja kultuure, mis on  võrreldavad 
Eestiga. Mitmel pool  Indias on 
 džunglid maha raiutud, aga kirdeosa
riikides võib sattuda metsaküladesse, 
kus inimesed elavad kõrvuti tiigrite, 
elevantide, ninasarvikute ja teiste nelja
jalgsetega. Selline eksootiline keskkond 
inspireerib, paneb võrdlema ja  mõtlema 
ning viib lõpuks arusaamisele, et 
 folkloori toime inimesele polegi Eestis 
ja Indias kuigi erinev.

Sel suvel käisin Erasmuse  vahetuse 
korras Bhutanis Thimphu Kuninglikus 
Kolledžis. Sealse riigikeele –  dzongkha 
keele rääkijaid on alla miljoni, ka 
 territoorium on Eestiga võrreldav. 
 Sellel  mägisel ja metsaga kaetud maal 
 kannavad kultuuri järjepidevust  Tiibeti 
budism ja elavad rahvausundid, kus 
tähtsal kohal on mäejumalad ja  teised 
olendid, kes valitsevad metsade, vete 
ja muu looduse üle. Muidugi on  nende 
seas ka ohtlik lumeinimene, kellest 
 räägitud kogemusjutte õnnestus sel 
 reisil kuulda mitmelt inimeselt.

Pidasin Thimphu kolledžis paar 
loengut, kohtusin  antropoloogia 
 üliõpilaste ja  õppejõududega ja ühel 
 seminaril arutasime nende  välitöödelt 
kogutud pärimust.  Tutvustasin ka meie 
ingliskeelset õppekava  „Folkloristika 
ja  pärandirakendused“ ning loodan, 
et  saame järgmisel  aastal  Bhutanist 
mõne  magistrandi –  on  põnev, et maa
ilm  tuleb siia  Tartusse koju  kätte. Sel 
 aastal on meil  üliõpilasi  Jaapanist, 
Tiibetist,  Indiast, Koreast ja Peruust, 
rääkimata  Ühendriikidest või Inglis
maast. See rikastab ka meie õppe ja 
 teaduse  põhisuunda, mis on  muidugi 
 eestikeelne   ja  keskendub eesti 
folkloorile.

Olite aasta tagasi külalisprofessor Ca-
lifornia Ülikoolis. Kuidas läks – oli ju 
veel pandeemia aeg? 
Kui ma 2021. aasta 
augustis  Berkeleysse 
jõudsin, keerati just 
ülikool lukust  lahti. 
 Kõiki ruineeriv digi
õpe oli lõppenud ja 
üliõpilased  tagasi, 
kõik  vaktsineeritud, 
võibolla mõne  üksiku 
meditsiiniliselt põh
jendatud  erandiga. 
Muidugi  kandsime 
kõik maske ja kui 
 keegi kahtlustas endal 
Covidit, kõndis ta üli
kooli hiigelsuurde tes
timiskeskusesse, mis 
töötas päevast päeva.

Lugesin  Berkeley 
 folkloristika 
 programmis  kahte 
kursust. Üks neist 
 käsitles demonoloogia 
 suhet  rahvausundiga. 
Piirarv oli 50 
 üliõpilast ja nende 
hulka kõik huvilised ei 
 pääsenudki.  Teine oli 

kitsamas ringis    kraadi õppe erikursus, 
kus   arutlesime  teooriate ja meetodite 
üle;  paljuski  tutvustasin  Euroopa folk
loristikat, mida Ameerika Ühendriiki
des hästi ei tunta.

Kas eesti folklooris on midagi meile 
ainuomast või on maailm ikkagi nii 
läbi põimunud, et on raske selgeid 
eristusi teha?
Kultuur käib ikka kokku keskkonnaga,
milles elatakse. Täpselt samalaadset
kooslust linna ja maakultuurist ning
loodusest nagu Eestis ei ole olemas
mitte kuskil mujal, ja nii võime öelda,
et ka folkloor on kordumatu. 

Regivärsiline laul on ainuomaselt 
 püsinud meil, ingerisoomlastel ja kar
jalastel, ja poeetilise keele ning mälu
pangana on see erakordne.

Mida kaugemalt erinevate
rahvaste traditsioone vaadata, seda
enam torkavad silma tüpoloogilised
sarnasused ja võib tunduda, et üldpilt
on üsna ühetaoline. Aga mida enam
süveneme elavasse pärimusse, seda
enam märkame erinevat ja ainukordset.
Folkloristika ongi omamoodi kunst
teha rahvapärimuse kohta selliseid
üldistusi, mis ei varjuta üksikjuhtu
mite, tekstide ja esituste ainulaadsust. 
Folklooris on koos nii kordumatus kui 
ka lõppematu traditsioon.

Milline on folkloristika perspektiiv 
ingliskeelses teadusmaailmas? 
Kindlasti on folkloristikal  perspektiivi! 
(Naerab.) Väga tugevad traditsioo
nid on Ameerika Ühend riikides, meil 
Põhja Euroopas,  Aasia tõuseb võimsalt, 

Altar Vadžrajaana Instituudi raamatukogus Bhutanis.

Välitöödel Kirde-Indias Mayongis 
sealse teadjamehe ja ravitseja  Prabin 
Saikiaga.
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Erasmuse reisil Bhutani Thimphu Kuninglikku 
Kolledžisse. Teel Taktsangi kloostrisse.

India ja  Hiina ... Web of Science’i 
ajakirjade  loendis on üle kümne 
folkloristikaajakirja.  
Viimase paarikümne aasta jooksul on 
ainu üksi meie osakonnast  tulnud üle 
30 folkloristika doktori, kellest  enamik 
on jäänud erialasele tööle meil või 
 mujal. Meie eriala ei ole  rahamahukas, 
aga investeering sellesse on  pikaajalise 
toimega, toetades iga kultuuri järje
pidevust. Nii töötame Tartus  palju 
väike rahvaste tudengitega,  kellest 
võivad saada oma maade esimesed 
folkloristid.

Eesti on avatud ja ka  folkloristika 
on muutunud paljuski tänu  sellele, et 
 oleme isolatsioonist pääsenud.  Kahjuks 
on projektipõhine teadus väga  habras 
ja kulutab palju vaimset ja ajalist 
 ressurssi. Meie õppetöö põhineb tõe
poolest teadusel ka selles mõttes, et 
 õppekavade ülalpidamine ja  üliõpilaste 
juhendamine poleks mõeldav ilma 
teadus rahata. Seda on raske saada ja 
lihtne kaotada.

Tähistasite augustis oma 60. sünni-
päeva ja rahvusülikooli tänavuse 
sünni päeva eel pälvisite Tartu 
Ülikooli medali pikaajalise kaaluka 
panuse eest ülikooli arengusse. Palju 
õnne! Mida ütleb vanarahvas aastate 
ja elutarkuse lisandumise kohta? 
Ega siin väga suuri üllatusi ei ole. 
 Rõhutatakse õppimise  olulisust: 
kes õpib, see teab. Võrreldakse, 
mis on  olulisem – kas teadmised ja 
 tarkus või rikkus –, ja loomulikult 
 hinnatakse  tarkust. 

Aga nagu folklooris ikka, on ka selli
seid ütlemisi, et vana karu enam tantsi
ma ei õpeta, või et  vanainimest õpetada 
on sama hea kui surnut  arstida. (Muhe
leb.) Ma ei ole  viimasega  muidugi nõus. 
Tartu  Ülikoolis ongi sümpaatne see, et 
üha enam  tuleb  õppima väga erinevas 
 vanuses  tudengeid. Kõigilt neilt on ka 
minul palju õppida. 

Ülikool uuris  
doktorantide rahulolu
Tänavu kevadel tegi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendus-
uuringute keskus rahulolu-uuringu ülikooli doktorantide seas.

MARY-ANN KUBRE 
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 
keskuse analüütik

Uuringu eesmärk oli hinnata 
doktori õppe üldist olukorda, 
 planeerida ülikoolisisest arendus

tegevust ning parandada ja hinnata 
juba tehtud muudatuste mõju. Vastajad 
olid endi sõnul motiveeritud dokto
riõpinguid jätkama (kõikide vasta
jate keskmine hinnang kümne punkti 
skaalal oli 7,90) ning doktori õppega 
oldi rahul (kõikide  vastajate keskmine 
hinnang oli 7,13).  Kõik kvanti tatiivsed 
tulemused on avaldatud ülikooli statis
tika töölaual (statistika.ut.ee).  

Nii hinnangutest kui ka kommen
taaridest selgus, et doktorandid 
hindavad ülikooli õppetöö paind
likkust ja head kvaliteeti,  meeldivat 
töökeskkonda ja kolleege. Küll aga 
jagati ka soovitusi, kuidas oleks 
võimalik doktoriõpet veelgi paremaks 
muuta.

 ● Info kättesaadavus. Vastajad 
märkisid, et kohati on neil keeru
line leida näiteks õppekorraldust 
 puudutavat infot. Info jagamine 
soovitati muuta süstemaatilisemaks 
ning panna paika, millise teabe 
peab doktorandile edastama üksus, 
millise ülikool ja mida peab dokto
rant ise silmas pidama. Seda ütlesid 
eriti välisdoktorandid, kelle sõnul 
on ingliskeelne info tihti puudulik.

 ● Kogemused juhendajatega on 
doktorantidel erinevad, kuid 
peamise  kitsaskohana nimetati 
juhendajate ajapuudust, mis tuleneb 
tihti (töö)ülesannete  rohkusest. 
 Peamiselt oodati juhendajatelt 
 kaasamõtlemist, sisulist ja kiiret 
tagasisidet, koostööd projektides 
ja publitseerimisel ning soovi
tusi karjääriteel edasiliikumiseks. 
Enamik vastajatest hindas oma 
suhet juhendaja(te)ga pigem kõrgelt. 
Leiti, et rahulolule aitaks kaasa 
ootuste ja kohustuste läbiarutamine 
juhendaja(te)ga. Samuti võiks kasuks 
tulla omavaheliste kokkulepete tege
mine vastastikuste ootuste asjus.

 ● Õppeained ja õppekava. Sel sügisel 
jõustunud doktoriõppe reform 
näitab vastanute sõnul, et doktoran
tide tagasisidet on kuulda võetud: 
kohustuslike õppeainete hulka 
vähendati ja õppekava muudeti 
paindlikumaks. Muret teeb, et 
teadustööle ning doktoritöö teemale 
vastavaid õppeaineid on tihti keeru
line leida, mistõttu tuleb kohati 
kulutada aega kõrvalistele õppeaine
tele, et saada ainepunkte.

 ● Välisdoktorandid ja keeleoskus. 
Välisdoktorandid kurtsid, et õppe
ained on tihti vaid eesti keeles, 
mistõttu ei ole võimalik neid aineid 
võtta. Arvati ka, et reform võib teki
tada ebavõrdsust „uute“ ja „vanade“ 
doktorantide vahel, kuna ei teatud, 
kuidas see reform vastajaid mõjutab.

 ● Töökoormuse küsimustele vastates 
osutasid loodus ja täppisteaduste 
valdkonna doktorandid asjaolule, 
et doktoritöö spetsiifilisuse tõttu on 
muuks tegevuseks vähem  võimalusi. 
Sotsiaalteaduste valdkonna dokto
randid märkisid aga, et nad tege
levad lisaülesannetega, peamiselt 
õpetamisega, mis tihti pigem ei 
haaku nende doktoritööga.

 ● Töökeskkonda hindasid vastajad 
üldiselt sõbralikuks ja toetavaks. 
Vastustes nimetati koroonapan
deemia negatiivset mõju suhtlusvõr
gule. Väljendati ootust, et ülikool 
panustaks veelgi enam doktorantide 
ühistegevusse, näiteks kirjutamis
laagrite, koolituste, talve ja suve
koolide korraldamisse.

 ● Doktoritöö edenemist ja motivat-
siooni selle tegemiseks hindasid 
doktorandid väga erinevalt: nii 
edenemine kui ka motivatsioon 
sõltuvad doktorandi teadlikku
sest doktorantuurist ja ka isikli
kest teguritest: muust tööst, perest, 
keerulisest olukorrast maailmas. 
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Alates 2022./23. õppeaastast on doktoriõppes muudatusi ning doktorant on lisaks ka ülikooli 
 töötaja staatuses. UT uuris, mida kõnelevad oma doktoriõpingutest asjaosalised ise.

MARI-LIISA PARDER 
TÜ filosoofiadoktor

Universitas Tartuensise küsimustele 
vastasid juhuvalimi alusel 
• sporditeaduste ja füsioteraapia 

 instituudi kolmanda aasta doktorant 
Pille Riin Meerits;

• ühiskonnateaduste instituudi 
 kolmanda aasta doktorant Anna 
Kati Pahker;

• ajaloo ja arheoloogia instituudi 
 neljanda aasta doktorant Fred Puss;

• ühiskonnateaduste  instituudi 
 esimese aasta doktorant 
 Diana Poudel; 

• eesti ja üldkeeleteaduse  instituudi 
teise aasta doktorant Kaisa 
Tammoja ning

• värske usuteaduste doktor Triin Käpp.

Osa neist õpib juba uue, osa 
vana doktoriõppesüsteemi 
 alusel.  Enamik intervjuusid on  

 tehtud veebi või telefoni  vahendusel, 
 internetiuurija Diana  Poudeliga koh
tusime silmast silma. Seetõttu on 
 vestlused suuresti peetud mugavas 
kodu kontoritoolis ekraani taga istudes.

Miks doktoriõpe? 
Doktoriõppesse astumine ei tähen
danud  äkitselt pähe turgatanud  otsust 
või  soovi õpinguid pikendada, nagu 
ehk avalikust debatist mõnikord 
 kõlama jääb. 

Eesti filoloogi diplomiga Kaisa 
Tammoja, kes töötab Põlvamaa 

Arenduskeskuses mittetulundusühen
duste nõustajana, uurib oma doktori
töös Põlva perekonnanimesid. „See on 
üsna iseenda ja huvitava teema pärast 
 uurimine,“ tõdeb ta.

Eesti Keele Instituudi (EKI) 
leksikograaf nooremteadur Fred Puss 
tuli doktori  kraadi omandama nn vana 
 bakalaureusega, mis on  võrdsustatud 
magistrikraadiga. Tema uurimis
valdkond on Eesti perekonnanimede 
 kujunemine ja kihistused 1940.  aastani. 
„Mõte doktorantuuri astuda oli mul 
juba varem, aga otsustama pani osa
lemine Eesti perekonnanimede ajaloo 
projektis,“ ütleb Fred. „Töögrupi teistel 
liikmetel oli doktorikraad ja see inspi
reeris mindki õpinguid ette võtma.“

PilleRiin Meerits, kelle taust 
on geeni tehnoloogia, astus spordi
füsioloogia doktorantuuri isikliku elu 
ajel: emana nägi ta, kui kergesti lapsed 
arvutimängude või telefoni kütkesse 
jäävad. „Minu uurimistöö eesmärk on 
leida viise, mismoodi vanemad  saaksid 
oma lapsi liikuma õhutada, et lastel 
 kujuneks sisemine motivatsioon vabal 
ajal trenni teha või värskes õhus olla.“ 

Diana Poudel on  vestluskaaslastest 
ainus, kes on doktorantuuri  astunud 
uue süsteemi järgi. Esimese aasta 
 doktorandina on ta seega ühtlasi ühis
konnateaduste instituudis infovastu
pidavuse nooremteadur.  Doktoriõppe 
peale oli Diana mõelnud kaua ja  korra 
on ta doktorantuuri kandideerides 
ukse tahagi jäänud. Varasema teema, 
meedia kirjaoskuse asemel võttis ta 
nüüd uurimise alla infovastu pidavuse, 

mis on praeguse aja infosõja tõttu 
 teravalt päevakorral.

Ühiskonnateaduste  instituudi 
kommunikatsiooni spetsialist Anna 
Kati Pahker, kes on  dokto rantuuris 
 kolmandat aastat,  uurib jätku
suutlik kuse siirdeid ja tööstus likku 
 modernsust ajavahemikul 1900–2020. 
See teema kasvas välja magistritööst, 
kus ta uuris kasutajate rolli interneti
siirde mõju näitel USAs. 

Tartu Jaani koguduse  õpetaja 
Triin Käpp, kelle doktoriõpingud olid 
 pooleli jäänud, naasis sügava huvi 
 tõttu oma uurimisteema vastu,  milleks 
on  kristlike koolide roll 21. sajandi 
hariduses.

Lisatöö poolt ja vastu
Kaisa tunnistab, et ta on kaalunud 
põhi tööst doktoriõppe kasuks loobu
mist, ent elukalliduse tõusu tõttu ei ole 
see  praegu võimalik. 
„Pool aastat  tuleb  kindlasti veel tööl 
käia ja  võibolla ikka ei saa nii lihtsalt 
ära minna,“  nendib ta ja  rõhutab, et üli
kool ei ole  selles süüdi. „Ma lihtsalt ei 
taha  leida end  olukorrast, kus järsku 
enam  sissetulekut ei ole ning töötu
kassa  aidata ei saa, sest seni olen palga 
asemel saanud stipendiumi.“ 

Fred leiab, et Tartu Ülikooli 
 stipendium koos EKI nooremteadu
ri tasuga doktorantuuris äraelamiseks 
piisav. „Kui ka mingil määral on vaja 
kõrvalt tööd teha, ei pea seda tegema 
täiskohaga.“

Õpingute kõrvalt töötavad 
 suuremal või vähemal määral kõik 

Kuidas elad, doktorant?

 intervjueeritud. Fred töötab nii  EKIs 
kui ka oma  ettevõttes, kuid plaanib 
nominaalajaga  lõpetada. Tema jaoks 
teeb selle  mõnevõrra  lihtsamaks asja
olu, et enne  doktorantuuri oli ta aasta 
 õppinud  eksternina.  Vähetähtsaks ei 
pea ta ka elukogemust – tema õpingute
vaheline paus küündis paarikümne 
aastani. „Ma ei pidanud doktori õppesse 
 astudes  nullist alustama, teemasse  sisse 
 elama ja allikatega  tutvuma, mis ajaloo 
valdkonnas on põhiline  ülesanne, sest 
 tegelen sama teemaga ka tööl. See tõttu 
edeneb doktoriõpe kiiresti.  Pealegi 
saan oma töökoormust ja aega ise 
 reguleerida,“ sõnab ta.

AnnaKati, kes teeb teadus kommu
nikatsiooni sama projekti  kohta, 
 millega on seotud tema doktori töö, 
koormuses suurt probleemi ei näe. „Eks 
aega on ikka piiratud hulk, aga  otseselt 
see doktoritöö valmimist ei sega.“

Kaisa sai esimesel aastal kõik mis 
vaja tehtud, ent tunneb, et maksis selle 
eest lõivu: doktoriõpingute kõrvalt täis
kohaga töötades ei jäänud puhkamiseks 
enam üldse aega.

Ka Triin töötas õpingute ajal. „Kui 
oled oma elus juba kuhugi  jõudnud, 
siis sa ei jäta oma tööd, ei loobu 
 sellest.“  Puudust tundis ta võimalu
sest aegajalt pikemat õppepuhkust 
 võtta, et  põhjalikumalt keskenduda. 
„Uues  süsteemis tasub mõelda, kuidas 

 toetada neid  doktorante, kes samal ajal 
 töötavad,“ ütleb Käpp. „Kui mul ei ole 
lõpetamisega kiiret, õpingud  huvitavad 
mind ja mul on õpitavat ka  tegelikult 
tööelus vaja, siis miks ma ei võiks 
 õppimist pikendada?“ 

Peadpidi oma doktoritöös
Veebiõppe üks varjukülgi on, et 
 kogukonnatunne tekib palju  raskemini. 
Loengud on ainus koht, kus  teiste 
 doktorantidega kohtutakse. Kaisa kur
susel loodi  Facebooki grupp. 
„Suhtleme oma
vahel,  anname 
olulisest  teada 
ja püüame üks
teisele toeks olla,“ 
kirjeldab ta. 
 Grupist on palju 
kasu, sest Kaisale 
on Tartu võõras ja tudengi elu elamiseks 
tal aega ei ole.

Kokkupuuted oma instituudi 
 doktorantidega on napid, tunnistab ka 
Diana ja mõtiskleb, kas peaks  samuti 
 doktorantide võrgustiku looma. „Iga
üks  kulgeb omasoodu ja vahepeal 
 põrkume kuskil.“ Doktoritöö teemal 
vahetaks ta meelsasti mõtteid ka teiste 
valdkondade teadlastega.

„Lõpuks on  juba teise  inimese 
 nägemine väärtus  iseeneses,“ 
 kinnitab ka Triin, kes kohtus oma 

 õpingute ajal kaas doktorantidega vaid 
doktoriseminarides.

PilleRiin ütleb, et näeb silmast 
 silma peamiselt oma kabinetikaaslast, 
kellega koos doktorantuuri astus. Ta 
kummutab arvamuse, nagu töötaksid 
reaalteaduste doktorandid rohkem koos 
kui humanitaar või sotsiaal valdkonna 
omad –  „kuigi laboris oled inimeste
ga koos, teed oma katseid ja mõõtmisi 
 ikkagi üksinda.“

AnnaKati õpingualased kokku
puuted piirduvad vaid  sõpradega, 
 kellest on juhtumisi samuti dokto 
randid saanud. Probleemi ta  selles ei 
näe, samas on ta vestlus kaaslastest 
 ainuke, kes töötab rühma  liikmena. 
AnnaKati kiidab nii oma mees konda 
kui ka  juhendajat, kelle toetus on 
doktori töö tegemise kergemaks teinud. 

„Kui mul on midagi vaja või jääb 
teadmisi puudu, leiab juhendaja mulle 
kellegi, kes oskab aidata. Ise tuleb mui
dugi ka pingutada,“ nendib ta. 

Pille- Riin Meerits

Anna- Kati Pahker

Kaisa Tammoja

Fred Puss
Triin Käpp

Fotod: erakogud

Doktorandid tunnevad tihtigi 
puudust õlatundest. Igaüks kulgeb 

omasoodu ja vahepeal põrkume kuskil.
Diana Poudel
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Fred oli sunnitud Tartu  Ülikoolis 
tööta vatelt kolleegidelt abi otsima, sest 
tema toonane juhendaja ei  töötanud 
siin ja osa infot jäi  segaseks.  „Mõndagi 
 sellest, mida ma ei  teadnud, peaks 
 olema  sissejuhatavate  kursuste osa, 
 mitte juhendaja õpetada,“  leiab ta, 
sest esmajoones tundis ta puudust 
 põhjalikust üle vaatest teadusrahastuse 

 süsteemi  kohta. „Mida teha, kui dok
torantuur läbi saab, kuidas  kirjutada 
projekti taotlusi?  Doktorantidele peaks 
ast ja bst alustades  rääkima,  kuidas 
 teadlane töötab, kust ta raha saab, 
mida need palju räägitud projektid 
 tähendavad ja milliseid töö võimalusi 
peale  ülikooli veel on,“  loetleb ta. Tema 
 hinnangul peaks selle teema tutvus
tamine  olema vald konna ülesanne, 
sest rahastus süsteem on  valdkonna 
sees pigem sarnane.  Rohkem peaks 
 rääkima ka  teaduse populari seerimise 
 vajalikkusest, mis sisse juhatavate 
 kursuste põhjal ei näi kõigile dokto
rantidele selge olevat. „Näha oli, et 
doktorandid saavad sellest erinevalt 
aru, aga ometi on teaduse populari
seerimine üha tähtsam: lihtsat ja selget 
ülevaadet, millega teadlased  tegelevad, 
on vaja juba teaduse rahastajatele, 
 rääkimata rahvast, kelle raha eest seda 
tehakse.“

Pinge võib tervisele hakata
Doktoriõpingute kõrvalt täiskohaga 
töötamine ei ole just lihtne. Triin, kes 
töötas lisaks doktoriõpingutele kahel 
kohal, sai enda sõnul hakkama – „ega 
vaimne tervis väga korras ei olnud 
 pärast, aga polnud hullu.“ Tohtri abi ta 

ei otsinud, vaid toetus sõpradele.
Kaisa tunnistab, et esimese  aasta 

koormust oli tema jaoks ülemää
ra. „Kõik sai tehtud, aga hind oli üsna 
ränk. Olen kunagi varem  depressioonis 
olnud ja oskasin näha, kus see hetk on, 
kus tuleb pidurit  tõmmata.“ Tema ot
sis abi ülikooli  psühholoogilt, sai pea 
selgemaks ning jõudis järel dusele, et 
kõike ongi liiga palju ja  koormust tuleb 

vähendada.
Ka AnnaKati 

sõnul oli esimene 
 aasta doktoran
tuuris väga  raske, 
sest  vahetult 
 pärast sisse
astumist  algas 

pandeemia.  Kuigi doktoritöö tegemist 
see ei  seganud, oli õhustik pinev. Ta
gantjärele nendib ta, et ei  andnud en
dale aru, kui raske tal tegelikult oli. 
Nõu küsis ta  hoopiski  hiljem, kui sai 
oma esimeste loengute järel üliõpila
selt ÕISi kaudu nega tiivse tagasiside ja 
oli sellest väga löödud. „Siis pöördusin 
ülikooli nõustaja poole. Nüüd muidugi 
mõistan, et see ei olnud maailma lõpp.“ 

Ülikooli toetus on tuntav
Nii vana kui ka uue süsteemi  järgi 
 õppivad doktorandid  kinnitasid, 
et  tunnevad end osana ülikoolist. 
 „Pääseme siseveebi ning saame ligi 
 otsustusdokumentidele ja proto
kollidele, nagu töötajadki,“ ütleb Kaisa. 
„Mina olen see, kes tavaliselt proto
kollid läbi ka loeb. Mitte et see mind 
 otseselt  puudutaks, aga ma näen, kuhu 
ülikool suundub, ja  tunnen, et olen 
 sellesse  kõigesse kaasatud.“ 

Sama  kirjeldab uue süsteemi jär
gi  sisse  astunud Diana: „Mulle on an
tud laud, mul on töötõend ja mul on 
töö leping.“ 
Teisest küljest kirjeldab ta väikest 
 kultuurišokki – tavaliselt antakse töö
tajale ülesanded ette, aga  doktorandist 
nooremteadurile mitte. „Praegu on 

pigem nii, et doktorant  tuleb kohale 
ja teeb endale ise selgeks, mis tööd ta 
 täpsemalt tegema hakkab.“

Uue süsteemi suurim kasu ongi 
siinsete vastanute sõnul see, et nad on 
täieõiguslikud töötajad, tänu  millele 
 kehtivad neile ka kõik töö lepinguga 
seotud hüved ja tagatised. 

Triin ja  PilleRiin pole aga  kindlad, 
kas nad oleksid doktorantuuri ka uue 
 süsteemi järgi astunud. Triinu jaoks 
oleks töölt ära tulek olnud  liiga suur 
otsus,  PilleRiin peab  küsitavaks, kas 
täis kohaga nooremteadurina  töötamine 
oleks laste kõrvalt võimalik. Tema 
 arvates sobib uus süsteem  rohkem 
 neile, kes mõtlevad teadlas e karjäärile.

Fred muretseb, kuivõrd jääb kehtima 
süsteem, kus 80% tööajast  pühendad 
oma doktoritööle ja 20% võivad moo
dustada muud tööülesanded. „Kui sult 
eeldatakse õppetöö ja loengu pidamise 
koormust, siis on see päris suur lisa
ülesanne,“ nendib ta. 

Sama kõhklus on Dianal: „Ma ta
haksin  loota, et suhe 80 : 20 jääb pi
dama. Samas  näitavad juba esimesed 
märgid, et see võib minna 50 : 50 peale. 
Mitte et  keegi sunniks, aga nii palju põ
nevaid asju  pakutakse teha …“

Karjääri suhtes pole kindlust 
Kaisa on elus mitu kannapööret teinud 
ega muretse tuleviku pärast ülearu. 
„Ma võin olla ülikoolis projektide peal 
või ka teha midagi muud,“ ütleb ta, 
sest ei usu, et tema valdkonnas pärast 
doktori kraadi kaitsmist üldse täis
kohaga akadeemilist tööd paistaks. 

Fred jätkab pärast kraadi  kaitsmist 
tööd senise projektiga, kuid  mõtleb 
ka järeldoktorantuuri peale, et  leida 
 võimalusi teadustööd edasi teha. 

Järeldoktorantuuri plaani peab ka 
 AnnaKati, kes näeb oma  tulevikku 
 pigem akadeemilisena. Siiski  loetleb 
ta terve hulga asjaolusid, mis ei ole 
just peibutavad – alates väikesest 
 palgast ja lõpetades sagedase tasuta 

 töö eeldamisega, mida ikka ette kipub 
tulema.

PilleRiin ennast teaduskarjääri 
 tegemas praegu ette ei kujuta.

„Konkurents on väga suur. Et olla 
tippteadlane, pead maksimaalselt 
 pühenduma. Pigem näen end tulevikus 
doktorikraadiga  eksperdina.“  Dianagi 
on täiesti kindel, et temast teadlast ei 

saa. „Ma pigem tahaks olla see, kes toob 
praktikat ülikooli ja viib  akadeemilise 
mõtte praktikasse ning risttolmleb 
 nende kahe vahel.“

Juba kraadi kaitsnud Triin ei  kavatse 
ametit vahetada, ent on  kogenud, et 
doktorikraad on toonud varem kätte
saamatuid võimalusi – näiteks kandi
deerida ametikohtadele, mis  eeldavad 

doktorikraadi olemasolu.
„Kellel on võimekust doktoritöö 

kaitsta, võiks selle ära teha,“  soovitab 
Fred, kelle meelest  ühiskonnas võiks 
olla  rohkem  doktorikraadiga inimesi – 
„nad kõik ei pea olema teadus töötajad. 
Doktori õpe avardab  maailmapilti ja see 
on kasuks ka  kõigis muudes valdkonda
des, mitte ainult  teadustöös.“ 

Mida tasub teada enne doktoriõppesse kandideerimist
Monika Tasa
õppeosakonna arendusnõunik

Eelmine õppeaasta oli doktoriõppes suurte muudatuste aeg. 
Reformi käigus muutusid seadused ja ülikooli õigusaktid ning 
seega üldisemalt senised põhimõtted.

Reformi peamine eesmärk oli väärtustada ja tasustada 
doktoran tuuri ajal tehtavat tööd. Samuti seati eesmärgiks 
 selgem töökorraldus ülikoolis, tõhusam tööülesannete jaotus 
ning infokorraldus, mis toetab paremini doktoritöö sisulist 
juhendamist.

Doktoriõppe planeerimine ja korraldamine käib varasemaga 
võrreldes nüüd küllaltki teistmoodi ning lisaks tuleb veel mitu 
aastat vahet teha kaht liiki doktorantidel: ühed on immatriku-
leeritud enne 2022/2023. õppeaastat ja teised alates sellest 
õppeaastast. Doktoriõppe arendustegevus jätkub.

Mitut liiki doktorandid
Doktorant on üldjuhul nooremteadur. Ta sõlmib ülikooliga 
 töölepingu, mille alusel täidab doktoriõppe programmi. Nii-
viisi on doktorandil võimalik pühenduda oma teadustööle ja 
 õpingutele, muu töö tegemist ülikool piirab.

Nooremteadurile makstakse vähemalt Eesti keskmist palka 
(2023. aastal on Tartu Ülikoolis nooremteaduri palga miinimum-
määr vähemalt 1720 eurot) ning töölepinguga kaasnevad 
sotsiaalsed tagatised.

Doktoriõppe kestus on neli aastat. Doktorantuuri on võimalik 
läbida ka pikema aja, täpsemalt kuni kaheksa aasta jooksul 
väiksema koormusega. Töötada on lubatud vähemalt poole 
koormusega. Doktorandiks on võimalik tulla ilma ülikooliga 
töölepingut sõlmimata. Kui töötad väljaspool ülikooli ja sulle ei 
sobi töö koormuse jagamine kahe töökoha vahel, siis uuri ilma 

töö lepinguta doktoriõppe läbimise võimalusi.
Kui töötad väljaspool ülikooli samal teemal, mis on sinu tule-

vane doktoritöö, siis uuri teadmussiirdedoktorantuuri võimalusi. 
Kui sinu tööandja on huvitatud koostööst ülikooliga, on see hea 
võimalus doktoritöö oma igapäevatööga ühendada.

Doktoriõpe uue programmi alusel
 ● Sul on võimalik pühenduda oma uurimistööle, kirjutamisele 

ja publitseerimisele. 
 ● Sul on võimalik valida, milliste teadmiste ja oskuste 

 täiendamisele sa keskendud, ning sinu programm võimaldab 
õppeainete ja koolituste valikul paindlikkust.

 ● Doktoriõppe keskused ja personaliarenduskeskus pakuvad 
enesetäiendusvõimalusi, mis vastavad nii muutuvatele 
tööturu vajadustele kui ka võtavad arvesse doktorantide 
tagasisidet.

 ● Doktoriõppega seotud küsimustes toetavad sind 
 juhendaja(d), eriala esindaja ja õppekorraldus spetsialist 
 instituudis ning valdkondlik doktoriõppe keskus, 
samuti  ülikooli tugiüksused, sh nõustamiskeskus ja 
personaliosakond.

 ● Doktoriõppes valmistatakse ette iseseisvaid uurijaid ning 
selle käigus omandad olulisi ülekantavaid pädevusi. See, 
kas jätkad juhtivspetsialistina mitteakadeemilises  sektoris 
või teadlase ja õppejõuna ülikoolis, on sinu valik.  Karjääri 
 planeerimise ja vajaliku profiili kujundamisega tasub 
 alustada varakult. 

 ● Doktoriõpe on pikaajaline ja nõuab mitmekülgset  pingutust. 
Planeeri hoolikalt oma koormust ja tegevuskava, et 
 edeneksid õpingutes jõudsalt, kuid säästaksid ka tervist. 
Doktoriõppes kujundad oma õpiteekonna juhendaja(te) abiga 
ise. Valikute tegemisel tasub olla hoolikas ja pidada silmas 
nii üldist ajakava kui ka tulevikueesmärke. 

Küsi täpsemat infot doktoriõppe keskusest ja eriala esindajalt. 
Vt ka ut.ee/et/doktoriope

Kellel on võimekust, võiks 
doktoriõppesse tulla. Ühiskonnas 

võiks olla rohkem doktorikraadiga inimesi.
Fred Puss
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Parim osa teadus- ja õppetööst
Põnevus, väljakutsed, inimesed.

Kõige põnevamad nähtused, mida uurida
Tahaks loota, et need veel tulevad, aga eks iga teadustöö 
 kätkeb ju väikest avastust. 
Kindlasti on oluline teadmine see, et metaboolse  sündroomi 
kujunemine seostub noortel pigem aktiivse liikumise  vähesuse 
kui istuva eluviisiga. 
See tähendab, et istumisaja katkestamine, millest palju 
räägitakse, on kindlasti oluline, aga intensiivset liikumist see 
ei asenda.

Kõige põnevam teema, mida uurida
Kõige üldisemalt võttes on see keskkond ja kohanemine. 
Muutused meid ümbritsevas keskkonnas on olnud väga 
kiired. Liikumise ja hea tervise seos on ju teada, aga miks 
vaid Soome ja Sloveenia suudavad laste liikumisaktiivsuses 
 parimaid tulemusi näidata? Mida võiksime neilt õppida? 
Lihtsam on inimest lapseeast peale aktiivsena hoida, kui teda 
hiljem ekraani tagant liikuma sundida.
Kindlasti kasvab lähiaastatel jõudsalt selliste teadus uuringute 
hulk, mis tuginevad nutiseadmepõhiste treenin gutega seotud 
suurandmete analüüsile.

Liikuv uurimine

Uurimistöö sisu mõne lausega
Minu uurimistöö peamised märksõnad on  kehaline 
võimekus ja töövõime, nende mõõtmine ja aren-
damine nii sportlase, tavainimese kui ka lapse 
ning noore seisukohalt. Kui sportlase puhul on 
peamine eesmärk töövõime parandamine, siis 
harrastajatel, noortel ja lastel on oluline eel-
kõige tervise parandamine kehalise võimekuse 
 arendamise kaudu.

Teadustöö kasu ühiskonnale
Enam kui pool täiskasvanud eestlastest 
on ülekaalulised ning kaasnevate südame- 
veresoonkonnahaiguste poolest oleme  Euroopas 
murettekitavalt eesotsas. Suurenenud on ka 
ülekaaluliste laste hulk. Uuringud on  veenvalt 
näidanud, et laste liikumise ja  kehalise 
 võimekuse tase on seotud hilisema riskiga 
 haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse.
Ei saa märkimata jätta, et praeguste täis-
kasvanute lapseeas oli ülekaalulisust mitu korda 
vähem. Liikumisel, kehalistel võimetel ja üldisel 
töövõimel on vastastikku suur mõju. Liikuvamad 
lapsed on tervemad, nende kehalise  võimekuse 
tase on parem. Mida rohkem aktiivseid ja 
 tervemaid lapsi, seda rohkem on kindlasti ka 
neid, kes soovivad end spordis teostada.  Väikese 
riigina oleme ju ikka oma spordisangareid 
 hinnanud ja eeskujuks seadnud.

Jarek Mäestu
Tartu Ülikooli spordibioloogia professor

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

Eesti meister sõudmises

Jarek Mäestu
uurib treeningukoormuse  
mõju sportlastele

Levinud väärarusaam
Paljud sportlased on tulemusi jahtides ja harrastussportlased tervise-
sihte seades veendunud, et valu tundmata häid tulemusi ei saa – no 
pain, no gain. Aga see ei pea üldsegi nii olema!

Tasakaalustavad hobid

Soovitusi üliõpilastele

Hobid
Eks liikumise ja sportimise pisik ajab mind 
ka töövälisel ajal taga. See on ka hea või-
malus mõtete korras tamiseks. Püüame 
perega enam-vähem  regulaarselt 
plaanida reisimist ja huvi tavate kohtade 
külastamist. 
Mõnikord on hea mitte midagi teha, kas 
olla vaikuses või kuulata head muusikat.

Vaimne või füüsiline tervis?
Üks ei saa kuidagi teiseta läbi, mõlema 
eest tuleb hoolt kanda.

Öökull või lõoke?
Lõoke. Eks hommik ole ikka õhtust 
targem.

Lugemis-, vaatamis- või 
kuulamissoovitus
Lugege kokku oma päevased sammud, 
hinnake, kas see on piisav, ja kuulake 
sealjuures ikka oma keha.

Mida peaks teadma spordibioloogia kohta?
Rooma on võimalik jõuda väga erinevaid teid pidi, aga mitte kõik teed 
ei vii sinna. Spordibioloogia aitab teha teadlikumaid otsuseid ja vähem 
vigu ning liikuda seatud eesmärgi poole. Paradoksaalselt on kõige 
suurema efekti saavutamiseks vaja siiski ära teha see kõige lihtsam: 
ilmtingimata ei pea otsima spetsiaalseid treeninguid, vaid esmalt 
tuleb ikkagi ketsid jalga panna ja liikuda. Ka professionaalsel sportlasel 
sõltub töövõime esmajoones ja kõige suuremal määral sellest, kui palju 
trenni ta teeb.

Soovitus loengusse tulevatele üliõpilastele
Olge avatud ja küsige julgesti!

Igapäevane töö

Akadeemiline tõdemus

Vaba aeg

Hea nõu
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Matkal Dolomitiides 
möödunud suvel.
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Tartu Ülikooli õppehoonetest võib leida silmapaistvaid kunstiteoseid. 1973. aasta detsembrikuu 
alguses saab ajakirjandusest lugeda uudiseid suurejoonelise seinamaali „Strata vitae“ („Elu kihid“) 
valmimisest Vanemuise 46 fuajees.

KADRI ASMER
kunstiajaloolane

Praeguses Tartu  Ülikooli 
 loodusmuuseumi ning  loodusja 
 täppisteaduste valdkonna ma

jas asusid  aastate eest zooloogia ja 
geoloogia muuseum ning nende eri
alade  kateedrid. Tõenäoliselt tegi 
 kunstnik Ilmar Malinile (1924–1994) 

 seinamaali loomise ettepaneku 
bioloogia geograafiateaduskonna 
 dekaan,  kelleks toona oli geoloogia
kateedri  juhataja professor Arvo 
 Rõõmusoks (1928–2010). Tartu näituse
pildis  tõusid 1960ndate  lõpus  Malini 
tööd  esile oma eripärase  temaatika 
 poolest.  Kunstnikku köitis püüd 
 mõtestada ja mõista elu nii orga
nismide raku tasandi kui ka  kosmose 
 piiritu  avaruse kaudu. 1974. aastal 
on Malin  kirjutanud: „Mind on väga 

erutanud  mikro ja makromaailma 
 vahelised  suhted.  Hiiglamõõtmete taju 
 esemete ja  nähtuste vahel võib teki tada 
 midagi joobe, vaimustuse ja hirmu
tunde  vahelist. Mäletan ennast koju 
 minemas mööda õhtust tänavat pärast 
seda, kui olin esimest korda  vaadanud 
 kudesid läbi elektronmikroskoobi. 
Nüüd  kõike jälle palja silmaga vaadata 
on  kõdistavalt kohutav ja tore.“1

Malini loojanatuuris oli lisaks 
boheemlaslikkusele suur annus 

Ühe seinamaali lugu. 

„Strata vitae“

uudis himu, soovi mõista elu olemust 
teadus liku teadmise kaudu.  Kindlasti 
 mängisid oma rolli sõpruskond ja 
 tihedad kontaktid ülikooli õppe
jõududega, kes kujundasid teemad, mis 
 kunstnikku inspireerisid. 1984.  aastal 
on ajalehe Edasi kultuuri osakonna 
 juhataja Linnar Priimägi Malinist 
mõeldes kirjutanud: „Ta on ju sealt 
 pärit! Sellest mõtteärksast,  mõnevõrr a 
seikluslikust ja igatahes impro
visatsioonilustilisest Tartu vaimu
inimeste seltskonnast, mis 60ndate 
aastate algul koondus vastvalminud 
Kunstnike Majja: [Ain] Kaalep, [Madis] 
Kõiv, [Artur] Alliksaar, [Henn] Käämb
re… Terve põlvkond teraseid ja tähele
panuväärselt sõnakultuurseid mehi.“2

Umbes 70 m2 pindalaga secco 
tehnikas (kuivkrohvmaal)  suurteos 
on  inspireeritud evolutsioonist, öko
loogiast, zooloogiast, geoloogiast jne. 
Selle vaatlemine nõuab kihtkihilt avas
tamist. Maalilt leiab viiteid eelajaloo
listele loomadele ja fossiilidele, vee
alusele maailmale, meie parasvöötme 
floorale ja faunale. Üleval keskel asub 
muna, mida võib tõlgendada elu algena. 
Seinamaali keskpunktis on suur ring 
ettepoole rühkivate siluettidega, mis 
sümboliseerivad püüdlemist  teadmiste 
poole, ja nende kõrval mikroskoop, 
mis tähistab uurimis ja teadustööd. 
 Huvitav on jälgida ka koloriiti – maali 
keskosa suunas muutuvad toonid järjest 

soojemaks, mis tekitab 
paralleeli maakera tuu
ma poole liikumisega.

1971. aasta kevadel 
allkirjastatud lepingu
test selgub, et töö 
tähtajaks määrati 30. 
 det sember 1972. Nagu 
ikka, ei jookse tähtajad 
ja päris elu alati  kokku, 
ning tegelikkuses val
mis teos ligi  aasta 
 hiljem. Kulud  jaotati 
ülikooli ja kultuuri
ministeeriumi vahel 
ning 17.   septembril 
1973 on ülikoolist 
 väljastatud kiri, milles 
kinnitatakse, et seina
maali teostamine on 
käsil, ning palutakse 
ministeeriumil  katta 
teose lõpetamisega 
 seotud kuluread.3

Eesti üks võimsamaid  seinamaale 
„Strata vitae“ kõneleb  kahest olulisest 
suhtest: kunst ja  loodus ning teadus 
ja inimene. Kui  kujutav kunst sündis 
koopa pimeduses  keset ürgloodust, siis 
 teaduse alge on  inimeste soovis  mõista 
meid  ümbritsevat. 

Ilmar Malini  loodud maaling 
 Vanemuise õppehoones teeb kunsti 
kaudu kummarduse nii  loodusele kui 
ka  inimese teadmisjanule. 

Viited
1 Ilmar Malin, Ajendid ja seadumused. – Kunsti pä-
rast. Koost. Kadri Asmer, Jaan Malin. Tartu: Ilmamaa, 
2014, lk 236.
2 Linnar Priimägi, Ilmar Malinist tagaselja.  Eesti 
Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv, 
f 292, m 26:12.
3 Seinamaaliga seotud lepingute ja dokumentat-
siooni koopiad autori valduses. Nende jagamise eest 
suur tänu kunstniku pojale Jaan Malinile.

Ilmar Malini umbes 70 m2 pindalaga suurteos on inspiratsiooni saanud evolutsioonist ja ökoloogiast. 

Aastanumbreid ajaloost

40 aastat tagasi, septembris 1982 
toimusid Tartus ülikooli 350. 

aastapäeva  pidustused, mis kestsid 
neli päeva. Tol ajal kandis ülikool 
Tartu Riikliku Ülikooli nime. 

On omamoodi ime, et  sügaval 
stagnaajal tunnistati Tartu  Riiklik 
Ülikool Rootsiaegse Academia 
 Gustaviana järeltulijaks. 

100 aastat tagasi, 8.  oktoobril 
1922 asutati Tallinna rae

kojas Eesti Kirjanikkude Liit kui 
kirjanike ja kriitikute kutseühing. 
Liikmeid oli tollal 33. Kirjanikud on 
Tartu Ülikooliga tihtigi seotud  olnud: 
1819. aastal astus Tartu Ülikooli usu
teaduskonda Kristjan Jaak Peterson, 
kes sajand hiljem eesti esilaulikuks 
tunnistati. Kirjanik professor Gustav 

Suits pidas aulakõne emakeelse üli
kooli asutamisel aastal 1919. Kirja
mehi on ülikoolist välja  kasvanud, 
neid on olnud ja on ka nüüd  Tartu 
Ülikooli õppejõudude,  teadlaste ja 
teiste töötajate hulgas. Praegu on 
 Eesti Kirjanike Liidul enam kui 300 
liiget nii kodu kui ka välismaal: 
 kirjanikud, ilukirjanduse tõlkijad, 
kirjanduskriitikud ja teadlased.

Foto: Sille Annuk 
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Kunstnik Ilmar Malin oma panoo 
„Strata Vitae“ kallal töötamas. 
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Katariina Sofia Päts või Katariina, nagu 
kõik ümber kaudsed teda kutsuvad, on just 
 tagasi  jõudnud Riigikogu kõrghariduse 

 toetusrühma korraldatud arutelult. „Ma olen tä
nulik, et  tudengid lõpuks laua taha kutsuti,“ ütleb 
ta. „Meie  ette kanded  keskendusid  sellele, et tasuta 
 kõrgharidus – jah, aga palun  tegeleme ka üliõpi
laste   baas   vajadustega.“ Ta tõdeb, et arutelu dest jäi 
siiski  kõlama vaid õppe laenu teema.  Töö andjate 
Keskliidu juht Arto Aas avaldas sealsamas 
 ar vamust, et   tudengid peavad ise  hakkama saama. 
„Mis peale saalis temperatuur  märgatavalt  tõusis,“ 
 ütleb  Katariina ja naerab. „Tore oli  südamelt ära 
 rääkida, aga kurb on öelda, et midagi väga ei 
muutu.“

Ta jääb siiski vaoshoituks. „Eks  suurema 
 muutuse läbiviimine ongi vaikne kanali 
 uuristamine kivisse. Jube kannatlik ja järjekindel 
tuleb olla.“

Kuidas üliõpilased toime tulevad, kui elu on 
võrreldes möödunud aastaga veerandi võrra 
kallim?

„Igatahes on raske,“ möönab Katariina. „Eks 
see on üliõpilaseks olemisse sisse kodeeritud – 
 kellel meist ikka iseseisva elu algul suured võima
lused on. Tööl käimata naljalt end üleval ei pea.“

Magistriastmes töötamine pole nii hull, see 
võib ka erialaga seotud olla, arvab  Katariina, 
ent muretseb nende pärast, kes on alles 

bakalaureuseõppesse tulnud. „Seal langeb kokku 
mitu keerulist asja: ligi 90% tudengitest tuleb väl
jastpoolt  Tartut, uus keskkond, uued inimesed, 
uus süsteem, ja toime tuleku küsimus,“ ütleb ta. 
„Kui algus  liiga raske on, võib see vaimsele tervi
sele korraliku põntsu panna.“

Tudengile taskukohane toit
Tudengite petitsioon ülikooli  raamatukogu 
 kohviku kõrgete hindade vastu jõudis  Tartu 
Posti mehe veergudele ja tekitas sotsiaalmeedias 
 nurinat: „Tudengid  ainult nõuavad ega tee ise 
 midagi. Tehke ise!“

„Kui ma Tartusse tulin aastal 2017,  maksis 
päeva praad keskmiselt 3,70. Nüüd alla 6 euro 
enam suurt midagi ei saa,“ nendib üliõpilaskonna 
juht. Päris näljas tema sõnul küll polda ja  ühikates 
on ka toiduvalmistamise võimalus, kuid keegi ei 
jõua endale kolm korda päevas sooja toitu teha, 
ühtki odavat tudengisööklat aga pole. „Algatus 
tudengitele taskukohase lõuna pakkumiseks tuli 
riigiteaduste magistrandilt  Isabel Jezierskalt ja üli
õpilaste ning doktorantide sõpruskonnalt  „Tartu 
Analytica“ –  nad on kõik õppinud ka kusagil 
 mujal maailmas,“ seletab Katariina. Kutsuti kokku 
kohtumine, kus osalesid rektoraadi  liikmed, petit
siooni algatajad ja üliõpilasesindus.

„Arutasime, mis on probleemi tuum, miks 
soodsama hinnaga tudengisööklad teistes  riikides 
toimivad ja mida meie teha saame,“  kirjeldab 
 Katariina. „Kui me  uurisime teiste riikide 
 kogemust, siis väga hea näide on Helsingi  Ülikool 
ja Soome tervikuna – seal on juba  aastakümneid 

„Kui tõllakuuri uks on lahti, võib alati 

sisse astuda!“

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esi-
mees Katariina Sofia Päts usub, 
et kannatlikkuse ja visa tööga 
võib sihile jõuda ka tudengite elu-
olu paremaks muutmisel.

Foto: Mariann Jüriorg

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

„Suurema muutuse läbiviimine ongi vaikne kanali uuristamine kivisse,“ ütleb Katariina 
Sofia Päts, ajaloomagistrant, kes seisab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse eesotsas. Kuidas 
üliõpilased, ülekaalukas osa Tartu Ülikoolist, elavad keset kõiki praeguse aja pööriseid?

mailto:tiia.konnussaar@ut.ee
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kehtinud sama süsteem nagu kooliõpilaste toit
lustamiselgi: riiklikult fikseeritud lõuna hinnast 
maksab riik kinni üle poole. Sellist riiklikku tugi
süsteemi meil ei ole.“

Läbirääkimistel Hugo Treffneri Gümnaa
siumiga jõuti kokkuleppele, et pärast  Treffneri 
enda söögivahetundi pakutakse seal soodsama 
 hinnaga lõunat ka tudengitele. Tudengisöökla 
avati katse projektina 12. oktoobril. Avapäeval oli 
söökla  rahvast täis, hind 3,50 tavatoidu eest ja 4,20 
 suurema portsu eest. Paraku tuli  sööjaid  loodetust 
 vähem, sest üliõpilastele ei  klappinud söökla 
 piiratud lahtiolekuaeg. 28.  oktoobril  otsustati 
katse projekt tekkinud juriidilise probleemi  tõttu  
lõpetada. „Tuleb mõelda, kuidas  edasi,“  ütleb 
 Katariina. Kavas on teha koostööd Toidu pangaga 
ja vabatahtliku liikumisega Foodsharing, kelle 
 toidukapid asuvad üle Tartu  linna.  

Ülikool kui suur mesilaspere
Katariina tunneb end suheldes ja korraldades ilm
selgelt oma sõiduvees. „Olen nüüd näinud, kuidas 
ülikool seestpoolt toimib, ja see on erakordselt 
 põnev olnud,“ tunnistab ta. „Mind on alati natuke 
murelikuks teinud, et kuna ülikool on nii tohutu 
suur institutsioon, siis üliõpilase isiklik hingeline 
side ülikooliga on pehmelt öeldes hõre.“  

Katariina kirjutas oma  bakalaureusetöö 
 Eesti  Vabariigi haridussüsteemi  eestikeelseks 
 muutmisest 1919. aastal. „Hämmastav, et see 
 juhtus keset vabadussõda!“ hüüatab ta. „Ja siis ma 
mõtlen, et kuidas praegu ei saa ... Reaalkoolis rää
giti  meile hommikust  õhtuni kooli lugu,  õpetati 
 vastutust kooli ja ühiskonnaliikmena. Oli imelik 
kogeda, et ülikoolis on seda väga vähe. Ometi on 
see lugu, mille sisse sa üliõpilasena astud, ju usku
matult inspireeriv.“

Pärast  aastapikkust TÜÜE  eesotsas  olemist 
 ütleb  Katariina, et  tunneb end palju rohkem 
ülikooli  liikmena. „Minu jaoks on oluline, et 
TÜÜE oleks üliõpilaste seas rohkem  nähtav. Kui 
 tõllakuuri uks on   lahti, võib alati sisse tulla,  tassi 
kohvi juua ja  juttu  ajada,“ ütleb ta. Need pole 
pelgalt  sõnad – üliõpilasesindus on kriitilistes 
 olukordades  püüdnud ennast nähtavaks ja kuul
davaks teha. „Kui koroona vaktsiinid tulid, tegime 
 esimese sammu, et teada anda, kus meie seisame 
 selles  küsimuses,“ seletab üliõpilaskonna esimees. 
 „Kutsusime kõiki tudengeid vaktsineerima ja 

 saime tudengiorgani
satsioonidega esimest 
 korda üle väga pika 
aja peahoones kokku. 
Meil polnud  aimugi, 
kui suur see mure 
kaitse süstimisega on, 
ja  tegime üsna inten
siivse kampaania, olid 
ka vaktsineerimis
bussid. Kui andmed 
 aasta  tagasi oktoobris 
tulid, selgus, et umbes 
90% üliõpilastest on 
vaktsineeritud, mis oli 
väga suur kergendus.“ 
Katariinal jätkub 
praeguse  juhatuse  
aadressil ainult häid 
sõnu. „Kõik  töötavad 
üliõpilaskonna 
 nimel ihu ja  hingega. 
 HannaBritt Soots on 
doktorant ja  tegeleb 
õppe küsimustega. 
 Teine aseesimees on 
 Siret Siim,  riigiteaduste 
bakalaureuse tudeng, tema tegeleb esinduse 
 sisemise arengu ning väliste koostöö projektidega. 
Meil on koos suurepärane seltskond teotahtelisi 
üliõpilasi.“ 

Tööd on neil jagunud. „Kui algas Ukraina 
sõda, saime kohe aru, et meil on kesklinnas  pinda, 
aga Punasel Ristil ja teistel  abiorganisatsioonidel 
 puudus sel hetkel Tartus toimiv logistika,“ 
 kirjeldab Katariina. 26. veebruaril avasid  Tartu 
Ülikooli tudengid oma  humanitaarabipunkti. 
„Hoidsime seda nädal aega lahti, kuni abiorga
nisatsioonid jalad alla said. Saime väga  heasse 
logistika ahelasse ühe Tartu ettevõttega, kes  saatis 
meile pärast video: teie pakid on  Ukrainasse 
jõudnud! Meilt läks välja 160 suurt kastitäit 
humanitaarabi.“

Katariina tunnistab, et oli liigutav hetk, kui   
tudengiorganisatsioonid ärkasid ja tuli välja  nende 
kõige ilusam külg. „EÜS avas suure punkti, Ugala 
hakkas kohe toiduabi koguma, ja mimed veel. Ma 
olin üliõpilasorganisatsioonide üle väga uhke.

Katariina peres on mitu  põlve  juriste.  Isa Madis 

Päts on Tartu Ülikooli juuraharidusega vande
advokaat, vanaisa Matti Päts tööstuskaitse õiguse 
spetsialist, juristid olid ka  vanavanaisa  Viktor ja 
vanavanavanaisa Konstantin Päts.  Katariina see
vastu otsustas ilmutada väikest viisi mässumeel
sust ja otsustas, et tema valib ajaloo.

Suguvõsa pärandus
Võib ette kujutada, et perekonnanime tõttu peab   
ta alatasa vastama küsimusele, kuidas president 
Konstantin Pätsi pojapojapojatütar olemine on 
tema elu mõjutanud.

Katariina on küsimuseks valmis. „Mu elu 
 mõjutab see selle kaudu, et kõik kogu aeg küsivad, 
kuidas see mu elu mõjutab. (Naerab.) Ma olen sel
le nimega sündinud, mingit muud elu ma ei tea. 
Ma ei tea, kui palju mõjutab mind VanaKostja ise. 
Mõistan, et ta on olnud mälupaik inimeste lootus
tele ja tunnetele ning tema nimi paratamatult teki
tab mingi reaktsiooni.“

„Poliitilise poole pealt – mina ei  vastuta oma 
eelkäijate mõtete ja tegude eest,“ ütleb ta veendu
nult. Katariina on üles kasvanud samas Kloost
rimetsa talus, kus ka vanavanavanemad elasid. 

Kodus räägiti ajaloost palju. „Minu vanaisa lugu, 
meie perekonna lugu läbi nõukogude aja – see 
saadab meid. Meil on põlvkondade viisi pere
konnasõpru ja tuttavaid, see võrgustik on alati 
ümber ja ses mõttes on ajalugu väga elav. Ma olen 
teadnud oma kohta, heas mõttes.“

Teisalt on see teda ka ettevaatlikuks teinud. 
„Ma saan väga hästi aru, et ükskõik, mida ma 
teen või ütlen, kirjutan alla oma nime,“ ütleb 
 Katariina. „Ma küll iga hetk ei mõtle sellele, aga 
ma  mõistan, et mu nime seostatakse automaatselt 
mu perekonnaga.“

Katariina pole kindel, mida ta tulevikus tegema 
hakkab. „Ma pole kunagi Exceli plaane teinud,“ 
ütleb ta naerdes. Küll tunneb ta, et ei oleks õige, 
kui ta ajaloolasena tegeleks vanavanavanaisa elu 
puudutava perioodiga, ning uurib magistritöös 
hoopiski Kanada väliseestlaste poliitilist tegevust 
Eesti iseseisvuse taastamise ajal.

Millisena tahaks ta Eestit näha 20 aasta pärast?
Katariina mõtleb põhjalikult. „Ma arvan, et 

see, mida ma tahaksin, ja see, milline Eesti siis 
on, ei pruugi päris lõpuni kattuda,“ tunnistab 
ta.  „Oluline on, kuidas me suudame  ühiskonnas 
 sisulist võrdsust hoida – see on oluline, et nii 
 väikese riigina püsida; et suudaksime seespidiselt 
terviklikud olla. Ma arvan, et maailma  jõujooni 
mängitakse järgneva paari aastakümne jooksul 
ringi. Tahaks loota parimat, aga üsna suured ohud 
on ees ja ei sõltu ainult meist, kas me suudame 
neist edukalt välja tulla.“ 

Kopkas, see on raske saak!

Üliõpilasesinduse üks töömahukamaid ettevõtmisi oli 
augustikuise meeleavalduse korraldamine kõrghariduse 

rahastamise toetuseks. 
„Kõrghariduse rahastamine on suur ja mitmetahuline 

teema,“ ütleb Katariina. „Võib-olla see üliõpilasena sind iga 
päev ei näri, aga samas on see kriitiline küsimus, et saak-
sime suurepärase hariduse ja meil jätkuks häid õppejõude. 
Eelmise aasta lõpus oli rektoraadi koosolek, ja rektor küsis: 
kus on ikkagi need 1960. aastate üliõpilaste mässud? Miks 
üliõpilased ei ole tänavatel? See mõte jäi kuidagi tiksuma.“

Meeleavaldus läks korda. Õppeaasta avati ülikooli 
peahoone ees ja terve tänav oli inimesi täis. „Mündikõlista-
mise mõtte aitasid välja töötada Viljandi kultuuriakadeemia 
etenduskunstide üliõpilased," räägib Katariina. „Kuno Kerge, 
kes juhatas Tartu Akadeemilist Meeskoori, süttis samuti, 
kuuldes meeleavalduse ideest. See, et kõlistamine, kõne ja 
muusikaline pool moodustasid terviku – ma ei suuda siia-
maani uskuda, et see kõik nii hästi kokku läks. Pärast tulid 
isegi tänaval üliõpilased juurde ja ütlesid aitäh, tuttavad 
kirjutasid ja ka ajakirjandus tundis huvi.“ 

Üliõpilaskonna juhatus ja büroo. Mitu pead on ikka mitu pead!

Kunagises tõllakuuris ülikooli 
vana  kohviku kõrval asub 
üliõpilasesindus. 
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Kuidas luua Eestisse rahvusvahelisi talente ligi tõmbav ja maailmas tuntud akadeemiline teadus-
keskus? See teema on mind köitnud ja muretsema pannud juba aastaid.

MART LOOG
TÜ molekulaarse süsteemibioloogia 
professor

Hüpoteetilist küsimust, kas  sellist 
keskust Eestisse  üldse vaja on, 
ruumi kokkuhoiu  mõttes siin 

käsitlema ei hakka. Kirjutan loodus
teadustekeskselt, mõeldes  kitsamas 
kontekstis just laboratoorsele 
eksperimentaalteadusele.

Zoomiajastul pole  paljude 
  teaduse tegemise vormide puhul 
 asukoht ega ka teadusgrupi  liikmete 
 tegutsemine samas linnas  varsti 
enam  tähtis, aga eksperimentaal
teadus on ressursi mahukam ning tihti 
 seotud  kindla  laboratooriumi ja koha 
spetsiifikaga. See vajab suuremaid 
 investeeringuid aparatuuri,  hoonetesse 
ja  kemikaalidesse tarvikutesse, ning 
 tegelikult ka inimestesse.  Lahenduste 
pakkumiseks tuleb vaadelda mitut 
 tegurit, millest neli olulisemat on
• uued hooned ja laboripind,
• ajude äravool,
• talentide värbamine,
• innovatsioon ja ettevõtlus vs. aka

deemiline baasteadus.
Toon näite USA  teadussüsteemist, 

täpsemalt Californiast San Francisco 
Bay Areast ja Silicon Valleyst. Üks 
 sealse süsteemi omadus on, et  
   üli  koolide alusteaduste osakonnad, kus 
töötavad tuntud tippteadlased, ei  kasva. 
Ühes tavapärases osariigi ülikoolis, 

näiteks California Ülikoolis  Berkeleys, 
on küllaltki kindel arv riigi eelarvelisi 
õppejõude. Uusi õppejõude saab  palgata 
alles siis, kui keegi lahkub või pensio
nile läheb. Kõik  teaduskonnad vajavad 
riiklikku rahastust, mis on  püsinud 
pikka aega juba samal  tasemel või 
 isegi vähenenud. Eraülikoolidel nagu 
 Stanford ja Harvard rahalisi  piiranguid 
ei ole, sest nad saavad  heategevuslikke 
annetusi – nad võivad kasvada teoree
tiliselt igavesti. On jäänud mulje, et 
 näiteks Stanfordis ehitatakse pidevalt 
uusi hooneid.

Kasv sõltub ka 
 teadusuuringute 
 rahastamisest.   
Näiteks  kaasneb 
ühe  olulisema 
riikliku  rahastaja, 
 Riikliku Tervis
hoiuinstituudi (National  Institutes 
of Health, NIH)  toetustega lisa raha 
 rajatiste ja halduse ehk nn  kaudsete 
kulude jaoks. Ülikool  kasutab seda 
 administreerimiseks ja noorte 
 värvatud grupijuhtide  teadusuuringute 
 toetamiseks. Selline süsteem loob üli
koolidele stiimuli värvata  õppejõude, 
kes on võimelised tooma sisse NIHi 
 rahalisi vahendeid. Mõnikord 
 ehitatakse selliste  „NIHivõimeliste“ 
teadlaste ligitõmbamiseks isegi uusi 
teadushooneid. Hiljem aitab  grantidest 
tulenev kaudne tulu luua noortele 
 konkurentsivõimelisi stardipakette ja 
tasuda hoonete ülalpidamiskulusid.

USA süsteemis on seega igat  sorti 
dünaamikat: mõned institutsioonid 
kasvavad üsna kiiresti, mõned  aeglaselt, 
mõned on stabiilsed ja mõned isegi 
hääbumas.

Noorte värbamise programm ja 
rotatsioon
Meil Eestis seondub laboratoorse 
 eksperimentaalteadusega kaks peamist 
eesmärki. Esimene siht on tõsta kogu 
Eesti laboratoorse eksperimentaal
teaduse kvaliteet maailma parimate üli
koolide tasemele. Teiseks on vaja ikkagi 

kasvada, mitte jääda statsionaarsesse 
olekusse või hääbuda.

Esimese eesmärgi peale  mõeldes 
kipub segama tõik, et PISA  testis on Eesti 
maailma parimate seas, kuid millegi
pärast ei kujune see  samaväärseks 
esikohaks teaduses. Põhjus on lihtne – 
gümnaasiumid on üldjuhul asukoha
põhised, maailma tippülikoolid aga 
koguvad endale läbi tiheda konkursi
sõela parimaid noorteadlasi üle kogu 
maailma. 

Kas on  võimalik, et ka Tartu 
 Ülikoolist saaks kunagi  samasugune 
talentide tõmbekeskus, nagu on  näiteks 
Harvard või Cambridge – kehva 

Laboratoorse eksperimentaalteaduse 

võimalikkusest Eestis

kliima, pimeduse, kinnise  loomuga 
ja väheseltsiva rahva ning Venemaa 
 läheduse kiuste? Kahjuks  kannatavad 
kõik  väike riigid (sh enamik USA 
 osariike) ajude  väljavoolu all. Liikumist 
 tihedamini  asustatud  akadeemilistesse 
 keskustesse on väga  raske  peatada. 
Edu  saavutamiseks peab iga instituut 
või  ülikool koguma  kriitilise  massi 

 tip plaboreid:  enamik teadlasi  mõistab, 
et  teaduses saab oma  parima teha siis, 
kui  asuda tööle juba edukasse teadlaste 
kogukonda.

Väikese koha  ainus lootus on 
 tublisti  investeerida  taristusse ja apa
ratuuri,  värvata grupp  suurepäraseid 
 tippteadlasi ning anda neile 
 vähemalt sama hea stardirahastus ja 

tenuuri võimalus nagu 
 maailma parimates üli
koolides.  Võibolla 
peaks  stardiraha 
 olema isegi suurem, et 
 kompen seerida  Eesti 
provintsi elu  miinuseid. 
Ainult 1,3  miljoni 
 elanikuga  väikeriik ei 
saa  kunagi luua vaid 
 eestlastega  asustatud 
 tippteadusinstituuti – 
 tuleb leida viis, 
 kuidas ligi  meelitada 
 välisteadlasi. Isegi 
 Kanadas, ligi 40  miljoni 
elanikuga riigis, on 
 märkimisväärselt vähe 
suurepäraseid teadus
asutusi, sest enamik 
 Kanada päritolu tipp
teadlasi läheb lõpuks 
 tööle USAsse, kus 
 teaduse rahastamine 
on parem ja kolleegid 
 säravamad. Sama prob
leem on  paljude USA 
väike osariikidega. Näi
teks  asutati  Kansas Citys 
üks  võrratu  instituut, 
kuhu investeeriti suuri 
 eraannetustest kogutud 
summasid  tippteadlaste 
värbamiseks. Mõneks 
ajaks saavutatigi  mõistlik 
edu, kuid et koht polnud 
paljude jaoks  piisavalt 
 atraktiivne, valitseb 
 instituudi koridorides 
 nüüd tühjus.

Kuidas vältida samasugust  olukorda 
 Eestis? Neid, kes peale järeldoktoran
tuuri tulevad siia oma  laborit  looma, on 
meil praegu  vähem kui 15 aastat tagasi. 
Et seda suunda pöörata, tuleb taastada 
 noortes  kaduma hakanud ambitsioon 
 minna  aastateks välismaale, et siis 
naasta ja siin  labor üles ehitada.  Küllap 
 tekib  ka  sellel karjääritrajektooril 

Teab, millest räägib: professor Mart Loog oma 16 aastat tagasi loodud laboris.
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Enamik teadlasi mõistab, et oma 
parima saab teha siis, kui asuda 

tööle juba edukasse teadlaste kogukonda. 
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 kiusatusi  välismaale jäädagi. Seda 
saab  omakorda  ennetada, luues  Eestis 
atrak tiivsed ja  konkurentsivõimelised 
 stardipaketid koos tenuuriga ehk  püsiva 
kohakindlusega. 

Teiseks peamiseks motivaatoriks, 
mis inimesi siia pimedasse  maanurka 
tagasi toob ja siin paikseks muudab, 
on kodumaaarmastus. Just seepärast 
peaks rõhuasetus olema eesti talentide 
püüdmisel.

Väikeriigi häda on paraku ka see, 
et siin on  eksperimentaalteadust teha 
kallim. 2006. aastal USAst  Tartusse 
oma laborit looma tulles  võtsin  kaasa 
kogu kemikaalide ja  tarvikute  inventari 
 andmebaasi. Selgus, et Eestis on pea
aegu kõik keskmiselt kaks  korda 
kallim. Tõepoolest, iga lüli rahvus
vahelisest müügiesindajate ahelast 

 tahab ju oma kasumit saada. Kuna 
 Eesti turg on imeväike, üritavad 
 kohalikud esindajad selle kõige viimase 
naha  koorida kahekordselt.

Edukas karjäärimudel on lihtne
Meie mure on, et Eestis on 
 labo ratoorse  eksperimentaalteaduse 
 starditoetused väikesed ja  tippudele 
 pakutakse  välismaal  tunduvalt 
 paremaid  töökohti.  Paljudel  maailma 
 ülikoolidel on  spetsiaalsed  talentide 
 otsimise  mehhanismid. Igal  aastal 
värvatakse neis  laboratoorse 
 eksperimentaal teaduse alal 2–3  miljoni 
dollarini ulatuvate stardi pakettide 
abil tippteadlasi labori juhtideks ja 
tenuurikandidaatideks. 

Stardipakett on nagu tavaline grant, 
ent see on mõeldud oma  laboriga 

 alustamiseks, kuni teadlane ise indi
viduaalgrandi jõuab taotleda. Sellele 
 lisandub tihti veel ka aparatuuriraha.

Ka Eesti ülikoolides tuleks 
 moodustada talendiotsimise komiteed 
ja luua stardipakettide fond (vt   joonist). 
Tegelikult on niimoodi  värvatud tipp
teadlased, kes teevad baasteadust, suur 
investeering, isegi tulutoovam kui 
teadus mahukad ettevõtted.  Kogemus 
näitab, et iga laboristardipaketti 
 investeeritud euro toob Eesti teadusesse 
välis grantidena tagasi palju rohkem.

Nagu jooniselt näha,  saaksime 
 sellisel moel atraktiivsed ja  absoluutsel 
tipptasemel ülikoolid. See on  kõige alus. 
Pakutud  mudeli  järgi  koguneks  Eestisse 
kümne  aastaga 40  ülitugevast  laborist 
koosnev  teadlaste põlvkond. Seda põlv
konda  pannakse  tähele üle maailma, 

siia  hakkavad  voorima  tõsised järel
doktorid ja  doktorandid.  Laborites 
 saavad väljaõppe  kõrgetasemelised 
spetsialistid ja tekib lokaalne kompe
tentsi  kontsentreerumine, mis oma
korda  tõmbab ligi andekaid töötajaid 
otsivad  ettevõtted. Analoogilist USA 
tüüpi  strateegiat  rakendavad  talentide 
värbamisel  näiteks  Weizmanni 
 Instituut Iisraelis, Singapuri  ülikoolid 
ja  paljud  Euroopa edukad teaduskes
kused. Aga et selline karjäärimudel 
 toimiks, peab olema ambitsioonikaid 
noori – selliseid, kes tuleksid doktoran
tuuri plaaniga minna edasi maailma 
parimatesse keskustesse järeldoktoran
tuuri, et siis tagasi tulla kindla kavaga 
luua oma labor (või rajada iduettevõte 
või liituda olemasoleva ettevõttega). 

Kui vaadata jällegi USA  mudeli  
 poole, siis  kõrgeima reitinguga 
 asutustes nagu  Harvardi  Ülikool, 
 Massachusettsi Tehnoloogia instituut, 
California Ülikool San Franciscos, 
Stanfordi Ülikool ja California 
 Ülikool Berkeleys jääb umbes 50% 
 üliõpilastest pärast  doktorikraadi 
kaitsmist  tööle ülikooli. Peaaegu kõik 
järel doktorantuuri lõpetajad  jäävad 
mõne teadusharuga seotuks, olgu siis 
ülikoolide,  tehnoloogiaettevõtete, 
 kommunikatsiooni või  poliitika 

 kaudu. See aga ei kehti  nõrgemate 
 asutuste kohta,  mille doktorikraad pole 
 kaugeltki nii  väärtuslik. Ma usun, et 
kogu USAs üleüldiselt läheb vaid  väike 
osa doktorantidest  ülikoolidesse või 
teadusesse. 

Meie aga oleme väike riik ega saa en
dale sellist luksust lubada – peame oma 
sihid seadma USA  mudeli edukama 

osa vaimus. Kokkuvõttes on selge, et 
 parimad teadusasutused tõmbavad ligi 
häid teadlasi ja  seetõttu peavad nad 
 kasvama ja uusi hooneid ehitama. See 
ei  pruugi aga olla ühtlaselt  jätkusuutlik, 
 mistõttu läbivad need  institutsioonid 
 tõuse ja mõõnu, kuid  üldiselt,  pikas  
 perspektiivis toimub kasv. Kõik  suured 
teadusülikoolid on praegu oluliselt 
 suuremad kui 20  aastat tagasi.

Kas ettevõtluskoostöö, iduette-
võtted või ülikooli alusteadus?
Näiteks USA biotehnoloogias on 
üheks võtmeteguriks paaril  viimasel 
 aastal ettevõtetesse investeeritud 
 tohutu  riskikapital. Hinnanguliselt 
on  Silicon Valley piirkonnas  tekkinud 
ligi 300 uut  biotehnoloogiaettevõtet, 
kes kõik  pakuvad doktorantuuri ja 
 järeldoktorantuuri  lõpetajatele  toredaid 
ametikohti.

Enamik neist  ettevõtetest  kukub 
 kindlasti läbi ja pole  teada, milline see 
 maastik mõne aasta pärast välja näeb. 
 Samas on  probleemiks, et Bay Areas ei 
suuda lastega järeldoktorid  elukallidust 
taluda. Loomulikult  lähevad nad 
siis kohe peale doktorantuuri  hästi 
 tasustatud töökohale põnevas biotehno
loogia idufirmas.

On väga vähe  selliseid  kohti nagu 
Bay Area, mida 
 iseloomustab 
segu äämuslikust 
 elukallidusest ja 
suurest hulgast 
bio tehnoloogia
ette võtetest. Meil 
 Eestis sama

sugust  ajude  voolu  tööstusesse ei näe. 
 Joonisel  pakutud  hüpoteetilise  mudeli 
 põhjal võiks loota, et  idu ettevõtet läheb 
 asutama näiteks 12 laboratoorse eks
perimentaalteadusega seotud inimest 
 aastas, olemasolevatesse  ettevõtetesse 
või teadusega seotud  riigiteenistusse 
aga 14 spetsialisti. 26  spetsialisti 
 aastas on  Eesti  ette võtluse jaoks 

 täiesti   piisav.  Neljale  talendiotsinguga 
 ülikoolidesse  värvatud teadlasele ei 
tohiks aga  ettevõtlusega  tegelemiseks 
 survet  avaldada. Nende loodud 
 alus  teaduslikud  laborid teenivad  kahte 
 eesmärki:  teadusliku  kõrgtaseme 
 hoidmine ja  doktorikraadiga  inimeste 
tootmine tööturule. 

Ei tasu end  petta, ka riski kapitali 
fondid vaatavad  iduettevõtete loojaid 
just  akadeemilise  labori  järgi, kust nad 
on välja  kasvanud. Baas teaduslikud 
tipp laborid CVs on  investoritele 
 garantii.  Tundmatust  ülikoolist 
 tulijail on väga raske oma idufirmale 
 investeeringut  saada. 

Ettevõtlus koostöö  surve 
 ülikoolidele on meil  viimastel 
 aastatel  olnud  naeruväärselt suur. 
 Ettevõtetega  sõlmitud  lepingud 
 võivad olla  tervitatavad, kuid me ei 
saa neid  kuidagi  pidada  keskseks 
 edukriteeriumiks.  

Kahjuks  armastavad poliitikud, kes 
ei tea  teadusest  suurt  midagi,  rääkida 
 partnerlusest  ettevõtetega nagu  mingist 
 võluvitsast, kuigi  tegelikult tekitab 
 selline  partnerlus uusi probleeme: 
 ettevõtjate rahastatud teadusuuringuid 
 rikuvad ärihuvid ja see viib paratama
tult keskpärase teaduseni. Teiselt poolt 
pole  paljud tõsised ettevõtted koos
tööst  huvitatud  intellektuaalomandi 
 ebaselguse tõttu. 

Tegelikult sünnivad äriliselt kõige 
tulutoovamad teadus avastused  ikkagi 
hüpoteesidel  põhineva alusteaduse 
 mudeli abil, mitte aga teadlasi toote
arendajateks ümber kasvatades. 

Eestiski tasub nii alusuuringute kui 
ka kommertsialiseerimise vallas juhin
duda ühe maailma edukaima teadus
asutuse Weizmanni Instituudi motost: 
„Oleme kindlalt veendunud, et meie 
kõige olulisem vara on inimesed, ja 
meil on selge arusaam, et alusuuringud 
nõuavad aastaid, isegi aastakümneid, 
enne kui investeeringud hakkavad vilja 
kandma.“ 

Joonis: Mart Loog

PI – principal investigator – uurimisgrupi juht
JD – järeldoktorantuur
PhD – doktorikraad

Laboratoorse eksperimentaalteaduse kasvav karjäärimudel

Näitlik algolukord: oletame, et Eestis on 60 laborit. 
  Uurimisgrupi juhid (PI – ingl) vanuses 35–65 aastat
  Igal aastal pensioneerub keskmiselt 2 uurimisgrupi 
juhti

  Ruutmeetreid labori kohta koos instituudi 
auditooriumite ning ühis- ja abiruumidega – 400 m2

  See teeb 24 000 m2 ehk kuus 4000 m3 eksperimentaal-
instituuti (vastab ligikaudu Eesti hetkeolukorrale)

Doktorantuuri järel tööstusesse, 
riigistruktuuridesse jne 30 

(Eestis või välismaal)

JD või PhD välismaal 
+ JD Eestis: 30

Doktorantuur Eestis või välismaal? 
30 Eestis/30 välisülikoolides

Aastas tuleb Eesti ülikoolidest 60 laboratoorse 
eksperimentaalteaduse doktoranti

Järeldoktorantuuri läbinud 
teadlasi Eestisse aastas: 30

Jääb muu maailma 
laboritesse: 10

Eestisse mujalt tulnud 
teadlasi: 10

2 PI-d lahkub 
pensionile

Iduettevõtted: 12 Riigi- ja eralaborid: 14Talendiotsingu kaudu tuleb 
Eesti ülikoolidesse PI-deks: 4

  PI-de aastane järelkasv ülikoolides: lisandub 4 
uurimisgrupi juhti, pensioneerub 2

  Kümne aastaga suureneb laborite arv 60lt 80le. 
Ehitada iga 5 aasta järel Eestisse üks 5000 m2 
instituut on Eesti kontekstis mõistlik eesmärk

Ülikoolide lepingud ettevõtetega 
võivad olla tervitatavad, kuid 

me ei saa neid kuidagi pidada keskseks 
edukriteeriumiks. 

Joonis. Talendiotsingu kava: luua 4 alustava labori stardipaketti aastas, millest igaühe maksumus oleks u 2 mln eurot. Kogu 
Eesti kohta oleks see u 8 mln eurot. Senise kogemuse põhjal võib ennustada, et iga stardipaketti investeeritud euro toob 
järgmise 10 aasta jooksul välisgrantidena tagasi 4–5 eurot, üksikjuhtudel ka üle 10 euro. St 10 aasta lõikes pideva kasvu 
olukorras tuleks välisinvesteeringuid Eesti teadusesse umbes 400 miljoni euro jagu.
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„Tihtipeale tahetakse väljastpoolt 
ülikooli mõnda sellist lahendust, mis 
ei ole just tehnoloogia arengu tipus, või 
võtab selle valmimine aastaid ja  aastaid 
aega,“ ütleb Indrek Must. „Seekord 
langesid õppeasutuste vajadus ja meie 
olemas olev teadmine hästi kokku.“

Selline olukord on  teadlasele 
 mõistagi motiveeriv. „ Kasutusel 
 olevad robootikalahendused on maha  
 jäänud sellest, mis juba  võimalik 
on,“  ütleb  magistrant Mona Küüts. 
Meditsiiniõpingutes  kasutatavad 
simulatsioonõppe vahendid, nt 
 sili koonist nukud, on küll pehmest 
 materjalist, ent need ei anna edasi 
inimkeha liikuvust.

Koostöö  meditsiinikõrgkoolidega 
seisneb Indrek Musta sõnul  õigete 
 küsimuste esitamises ja  tagasiside 
 saamises. „Me arendame tehno  loogiat, 
mida turul veel ei ole. Üritame oma 
 koostööpartnerid panna  tulevikku 
ette kujutama: kui unustate ära juba 
olemas olevad vahendid, siis mida teil 
 tegelikult vaja on? See info on meile 
oluline.“

Meditsiinivald
konna  eksperdid ongi 
 robootikutele  suuna 
 kätte  juhatanud: 
kui tihti peale  piisab 
 patsiendi  olukorra 
 hindamiseks  visuaalsest 
vaatlusest ning 
 käeline tunnetus ehk 
 palpeerimine ei ole 
 oluline, siis  sünnitus 
on erand: ämma emand 
peab  oskama  palpeerida 
 patsiendi avanevat 

emaka kaela. „Simulatsioonõppe jaoks 
peame saavutama robot emakakaela 
kuju ja jäikuse  muutuse, mis  jäljendab 
naise emaka kaela  avanemist ja on 
katsumisel sellega  äravahetamiseni 
 sarnane,“  ütleb Must. „Püüame oma 
robotiga seda  tunnetust  saavutada,“ 
lisab Mona Küüts. Üliõpilane peaks 
 robotemakakaela  katsudes sõna  otseses 
mõttes kogema, kuidas ka päris elus 
emakakael sünnituse käigus avaneb.

Tore õmblusmasin
Kui Mona Küüts tuli  ITtudengina teh
noloogiainstituuti bakalaureuse töö ju
hendajat otsima,  tutvustati  talle pehme
robootikat. „See tundus millegi pärast 
palju põnevam kui  lihtsalt  robotile 
koodi kirjutamine,“ ütleb Küüts. 
„Siis mind tutvustati sellele  toredale 
õmblusmasinale.“

„Tore õmblusmasin“ on  tööstuslik 
tikkimismasin, mida teadlased 
 kasutavad robotemakakaela  kiudude 
programmeerimiseks. „See masin 
on  niiviisi lõpuni arendatud, et meie 
seda  mitte grammikestki paremaks ei 
 oskaks teha,“ märgib Indrek Must.

Peamine tarkus pole mitte  selles, 
millist materjali  robotemakakaela 
 loomiseks kasutada, vaid kiudude 
 paigutuses. „Meie kasutame polüester
niiti,“ ütleb Must. „Kiule pole isegi vaja 
mingeid lisaomadusi anda.  Kasutame 
koordinaatlauda, mis paigutab kiud 
 kunstlihases õigesse kohta.“

Robotemakakaela valmistamiseks 
vajalikud andmed saadakse teadus
kirjandusest. „On vaja teada,  millises 
suunas ja kuidas lihaskiud  paiknevad, 
ja siis programmeerida need tikkimis
masinal nii, et kiudude käitumine oleks 
võimalikult sarnane looduslikule,“ 
 selgitab Küüts.

Robotemakakaela arendust on  tehtud 
juba mitme magistritöö mahus,  praegu 
panustab tehnoloogia  arendamisse 
füüsika bakalaureusetudeng Leonid. 
 Selline praktika  annab  lõputöödele 
lisa väärtuse, leiab  Indrek Must,  kelle 
juhitavat  projekti on rahastatud ka 
 Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse 
 fondist, äri ideede konkursilt Prototron 
ja tervisetehnoloogia teaduskiirendist. 

Valdkondadeülene teadus
Tehnoloogiainstituudi pehme
robootika teadlased on oma tööd 
 tutvustanud mõjukatel konverentsidel 
mitmel pool maailmas. 
„ Biomehaanika vastu  tuntakse huvi, 
mis näitab selle teema aktuaalsust,“ 
ütleb Indrek Must. Põnev suund ter
vishoiutehnoloogia arendamisel on 
näiteks  metamaterjalid, kus püütakse 
erinevaid tehnikaid  kasutades ühenda
da pehmeid ja jäiku materjale.

„Kui seda artiklit juhtub lugema 
mõni tudeng, keda tervishoiu pehme
robootikalahendused kõnetavad, on ta 
oodatud meie meeskonnaga liituma – 
see on arenev projekt, kus värske pilk 
on vajalik,“ ütleb Mona Küüts. „Mina 
avastasin teadustöö poole, mida arvuti
tehnika õppekava ei pakkunud. Labori
töö hakkas mulle meeldima, ja siin ma 
nüüd olen.“

Kaasprofessor Indrek Must  nõustub: 
„Pehmerobootikale ongi omane see, 
et bioloogid, mehaanikainsenerid, 
 keemikud, füüsikud ja paljude teiste 
erialade teadlased töötavad koos.“ 

„Mul olid klassikalises robootikas olemas teadmised, mida läheb ka pehmerobootikas vaja,“ 
 ütleb arvutitehnika ja robootika magistrant Mona Küüts vastuseks küsimusele, kuidas ta sattus 
pehme robootika kaasprofessori Indrek Mustaga koos kunstlikku emakakaela välja töötama.

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Pehmerobootikast kõneldakse üha 
enam. Kui klassikaline  robootika 
püüab robotite parema mugane

mise keskkonnaga saavutada tehis
intellekti abil, siis  pehmerobootika 
lahendab sama probleemi kehalise 
 tarkuse toel, võttes eeskujuks loodus
likke organisme.

Kümmekond ja enam aastat  tagasi 
püüti pehmerobootikas  elusloodust 
sõna otseses mõttes matkida:  Harvardi 
Ülikoolis loodi näiteks  meritähte 
 jäljendav robot, Massachusettsi 
Tehnika ülikooli, Harvardi ja Souli üli
kooli koostöös valmistati  vihmaussist 
inspiratsiooni saanud robot. Eestis 
on üks tuntumaid pehmerobootika
projekte Tallinna Tehnikaülikooli bio
robootika keskuses loodud robotkala.

Pehmerobootika üks suuri eeliseid 
on parem muganemine inimkehaga ja 
selle kõige paljutõotavamad kasutus
valdkonnad on meditsiin ja tervishoid.

„Pehmerobootikas on praegu 
 huvitavad ajad,“ märgib  kaasprofessor 
Indrek Must. „Seni on seda  arendatud 
peamiselt entusiasmist ja  oluline suund 
on olnud biomimikri ehk  bioloogiliste 
organismide jäljendamine. Ent 
 sellest on hakatud välja kasvama ja 
 esitama  õigeid teaduslikke küsimusi. 

Bioloogiast saadakse pigem inspirat
siooni ja pehme robootikasse püütakse 
üle kanda biomehaanika põhimõtteid.“

Turule on hakanud ilmuma 
  esi mesed tooted: nn eksoskelett või 
rüü, mis aitab tehasetöölistel vigastu
si vältida, leevendab sundasendist põh
justatud lihaspingeid ja toetab rühti. 
Kui varem oli sellise robootika eesmärk 
aidata toestada puudega inimest, siis 
nüüd sihitakse sinnapoole, et rü üroboti 
funktsioon on pigem haigusi  ennetada. 
Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut 

esindabki praegu materjaliteadusele 
 tuginevat pehmerobootika suunda, mis 
on ka maailmas hakanud võidukäiku 
tegema.

Õppevahend sünnitusabi 
harjutamiseks
Indrek Musta eestvedamisel  tehakse 
koostööd meditsiinikõrgkoolidega, 
et välja töötada õppevahend – robot
emakakael –, mis aitaks tulevastel 
ämma emandatel ja arstidel harjutada 
lapse vastuvõtmist sünnitusel.

Pehmerobootikud 
teevad loodusest inspireeritud teadust

Arendame tehnoloogiat, 
mida turul veel ei ole. 

Indrek Must

 Arvutitehnika ja 
robootika magistrant 
Mona Küüts tööstusliku 
tikkimismasinaga, 
mida kasutatakse 
robotemakakaela 
programmeerimiseks.
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RANDEL KREITSBERG
TÜ ökotoksikoloogia teadur

Meil on vahva töörühm, kus me uurime 
eri loomaliikide – merekarpidest rukki
rääkudeni – evolutsiooni ja  füsioloogiat 

ning seda, kuidas inimtegevus neid  mõjutab. 
Töörühma juhib loomaökoloogia kaas  professor 
Tuul Sepp, kajakate uurimine on aga meie 
 prantslasest järeldoktorandi Jeffrey Carbillet’ 
projekt.

Eesmärk on teada saada, kas loodus
keskkonnast pärineva nö loomulikul teel 
 reostunud kala  söömine mõjutab  vanalindude 
ja linnupoegade tervist ning kuidas see mõju 
 üksikutel poegadel avaldub. Plaan nägi ette, et 
 toidame Matsalu lahe suudmes asuval  Kakrarahul 
pesitsevaid kala kajakaid erineval määral reostu
nud kaladega.

Esimest korda sattusin Kakrarahule vara
kevadel, kui meie töörühm tutvus tulevase eks
perimendi tallermaaga. Merd kattis siis alles 
 pragusid täis jää. Maad ennast polnudki  selle 
 tohutu jäälasu alt hästi näha – vaid moreen
kruusaga kaetud jääpangad lubasid aimata, et 
 miski seal all pidi neid ülestikku lükkama.

Tuhande pesa uurimine
Ühtäkki oli aga käes kevad ja viimaste jää pankade 
sulamise aegu alustasid pesapunumist varakult 
saabunud kalakajakad. Kakrarahu  kajakad on 
muide üks paremini uuritud kajakakolooniaid 
maailmas – ornitoloog Kalev Rattiste on  nende elu 
uurinud aastakümneid. Uuringutesse oli  jäänud 

mõneaastane paus ja nüüd oli uhke  tunne zooloo
gide jaoks sedavõrd tuntud  keskkonnas taas ekspe
rimenti teha.

Kajakate toitmine kalaga on lihtne. Selleks 
 tuleb kõigepealt püüda reostunud Kieli lahest 
 suure  teaduslaeva põhjatraaliga 100 kilo soomus
lesta ja seejärel osta Peipsi kaluritelt 100 kilo mere
reostusest puutumata Peipsi särge. See 200 kilo 
kala  tuleb – mõistagi saastumata ja saastatud kala 
eraldi – peenestada võimalikult ühtlaseks massiks, 

pakkida võrdsete osadena karpidesse, külmutada 
ja hiljem tarida merd mööda saarele. Käkitegu.

Ent veel enne seda, kui saime kajakatele kala 
pakkuma hakata, alustasime rändelt saabu vate 
kajakate pesade ülesmärkimist. Käisime saare iga 
päev sammhaaval läbi ja tähistasime kõik uued 
 pesad puidust kaika abil. Iga pesa sai oma numbri, 
 mille märkisime spetsiaalselt selle uuringu tarbeks 
 tehtud mobiilirakendusse. Kokku kogunes andme
baasi umbes tuhat pesa.

Vanalindude toitmine algas pärast  esimeste 
munade munemist. Sulatasime igal  hommikul 
portsu kalakooki – seda pruuni haisvat 
 peenestatud kala massi sai üks linnupaar paarsada 
grammi päevas.

Sättisime portsjoni pesa kõrvale kivide abil 
kindlalt paika ja hoidsime varjetelgist silma peal, 

Kajakakoloonias
Eesti lipu all 
Kui agusihvkalikult kõik ausalt ära rääkida, siis tegelikult meeldivad mulle kalad. Sel suvel leidsin 
aga end, ökotoksikoloogist kalauurijat, ühtäkki keset kajakakolooniat linnupoegi rõngastamas. 
Nüüd juba meeldivad mulle natukene linnud ka.

 Senised sõbralikud sulelised 
muutusid päevapealt põrgulikeks 

kakaga tulistavateks ja nokaga 
virutavateks hävituslennukiteks.

Tuul, päike ja kajakakoloonia – Kakrarahul välitöid 
tehes oled justkui kusagil kaugel eemal, teises 
maailmas, kus aeg liigub omas tempos ja kuhu 
segase maailma uudised ei jõua.

Fotod: Randel Kreitsberg
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et näha, kas vanalinnud selle pudru kõik ka  nahka 
pistavad. Pistsid küll ja täitsa isukalt! Vahva oli 
vaadata, kuidas pesa kõrvale justkui võluväel 
 ilmunud kalakook linnupaari poolt rõõmsalt  vastu 
võeti ja nokatäite kaupa kordamööda ampsates  
ära söödi.

See rutiin kestis kuus nädalat. Merel töötades 
on rutiin muidugi teistsuguse tähendusega, sest 
kõik sõltub ilmast. Oli juhuseid, kui paarisaja
meetrine mereretk mandrilt laiule oli liiga 
 ohtlik, et seda väikese kummipaadiga ette võtta. 
 Sellegipoolest leidus piisavalt ka  „karvase  merega“ 
 päevasid, kui seda tegime. Hoidku selle eest, kui 
keegi  midagi  olulist mandrile unustas või  poolest 
päevast  saarelt  lahkuma pidi – sõudmislihased 
said nende  nädalate jooksul omajagu trenni.

Saare vallutavad tibud
Sedamööda, kuidas kevadest sai tasapisi suvi, 
 kattus saar pesatähistega nagu okkaline siil. 
 Esimestel kajakapaaridel said kalakoogid  söödud 
ja kurnad täis munetud ning peagi hakkasid 
 kooruma tibud.

Nüüd oleks justkui keegi vajutanud  kajakate 
peas nuppu, mis muutis senised sõbralikud ja 
aegajalt kilkavad linnud päevapealt  põrgulikeks 
 kakaga tulistavateks ja nokaga  virutavateks 
hävitus lennukiteks. Eks see ole ka mõistetav: 
inimhiiglased vantsisid mööda rohtunud saart 
küll ettevaatlikult, kuid kõikjal ringi uitavatele 
 tibudele siiski ohtlikult ligidal.

Eriti hulluks läks asi siis, kui hakkasime 
 tibusid rõngastama ja neilt analüüsideks proo
ve  võtma. Linnupojad tuli ju üle mõõta ja kaa
luda, kakaports plastkotikesse püüda ja veenist 
tilk verd koguda. Isana mõistan kajakavanemate 

muret  ülihästi. Proovid said kogutud plaaniga 
 kirjeldada  võimalikke toksilistest ainetest põh
justatud  muutusi linnupoegade tervisenäitajates 
–  näiteks stressihormoonide tasemes, immuun
vastuses (valgete vereliblede hulk) ja oksüdatiivse 
 stressi näitajates. Lisaks mõõdame hiljem vanalin
dude telomeeride pikkust, et saada aimu nende fü
sioloogilisest vanusest, ja hindame tibude mikro
bioomi mitmekesisust väljaheidetes.

Kurjad linnuvanemad ei ole   ornitoloogidele 
muidugi uudis. Võrreldes kakkude ja  kotkastega 
tunduvad kajakad veel isegi leebed olevat.  Siiski 
võis saarel töötades päeva jooksul  liialdamata 
sada korda nokaga mööda pead saada – ja nii 
 tugevalt, et hoolimata kaitsvatest nahkmütsidest 
ja  kapuutsidest õhtuti pea kumises ja valutas. Tuli 
midagi ette võtta.

Varasematest kajakauuringutest on  teada, 
et eriti agressiivselt rünnatakse grupi kõige 
 pikemat ja erksavärvilisemat inimest. On teada 
 juhuseid, et kui inimene enesekaitseks  puutokki 
pea  kohal hoiab, keskenduvad linnud pigem toki 
 ründa misele. Selliselt mõeldes jõudsin  lihtsa 
 lahenduseni: võtsin pooleteisemeetrise sirge plast
toru, teipisin selle otsa käepärase Eesti lipu ja 
 torkasin kogu rakenduse seljakotti püsti.

Selle uskumatult lihtsa ja loogilise  lahenduse 
tulemusena sain Kakrarahu uuringute ajaloos 
 esimeseks inimeseks, kes suutis töötada  tibusid 
täis saarel terve päeva, ilma et kordagi nokaga 
 pihta saaks. Vaid kakatulistamise vastu Eesti lipp 
ei aidanud ... 

Miks on kalakajakas hea uurimisobjekt?

Jeffrey Carbillet, ökoloogia ja maateaduste instituudi 
järeldoktor: „On terve hulk varasemaid uuringuid, mis 

 näitavad, et toksilistel ainetel, näiteks elavhõbedal, on mõju 
lindude sigimisedukusele ja ellujäämisele. Pikaealised mere-
linnud nagu kalakajakas (Larus canus) on teadlaste jaoks 
 erilised, sest nendeni jõuab reostusainete kokteil nii maad 
kui ka merd mööda. Nad on toiduahela tipus, mis tähendab, 
et reostunud toit mõjutab neid rohkem kui ahela alumisi lüli-
sid. On hästi teada, et suurim püsiv toksiliste ainete sisaldus 

on just toiduahela tipus paiknevate liikide organismis. Oma 
pikaealisuse poolest on kalakajakad inimestega mõnevõrra 
sarnased ja see teeb uuringu tulemused meie jaoks eriti 
asjakohaseks: reostuse mõju inimese elueale pole võimalik 
laboris uurida, kuid pikaealised merelinnud on  niisuguseks 
uurimistööks unikaalne võimalus.“

Kajakapoegadelt võetud kaka- ja vereproovid on nüüd 
külmikus ja ootavad laboritöid. Uurijatele jätkub nende 
 mõõtmisega tööd terveks talveks.

Väga värskendav oli veeta oma nädalad linnupoegade ja 
kajakapesadega, aeg-ajalt merikapsast hammustades ja 
kaugusse vaadates.
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Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EUGENIO ISRAEL CHÁVEZ BARRETO 
kaitses semiootika ja kultuuriteooria alal 
doktoritööd „The semiotic theory of Luis 
Jorge Prieto“ („Luis Jorge Prieto semiooti
line teooria“). Argentina keeleteadlase 
ja semiootiku Luis Jorge Prieto mõju 
on tunda näiteks Umberto Eco, Tullio 
de Mauro ja Paolo Fabbri töödes, kuid 
väljas pool prantsuse ja itaalia semiootikat 
on ta seni suhteliselt vähetuntud autor. 
Esimeses ingliskeelses uurimuses Prieto 
loomingust esitatakse uue semiootika 
defi nitsioon, mis põhineb struktura
listlikul traditsioonil ja Prieto teooria 
süva uurimisel. Juhendaja prof Kalevi 
Kull, oponent kaasprof Emanuele Fadda 
(Calabria Ülikool).

ALEKSANDR FADEEV kaitses semioo
tika ja kultuuriteooria alal doktoritööd 
„Lev Vygotsky’s approach in the con
temporary semiotic research of learning, 
meaningmaking and inner speech“ 
(„Õppimise, tähendusloome ja sise
kõne käsitlused kaasaegses semiootikas: 
Lev Võgotski perspektiiv“). Kultuuris 
juuru tatakse märke ja märgisüsteeme, 

mis mõju tavad inimeste kognitiivsete ja 
psühho loogiliste funktsioonide kujune
mist. Doktoritöö näitab, et digikultuuri 
areng ja uus meedia keskkond ei too 
meieni ainult uusi suhtlus ja teabelevi
vorme, vaid mõjutab suuresti ka seda, 
kuidas me uut teavet omandame ja ümb
ritsevale tähendusi anname. Juhendaja 
prof Peeter Torop, oponendid prof Jaan 
Valsiner (Clarki Ülikool), teadur Laura 
Gherlone (Argentina Paavstlik Kato liku 
Ülikool).

ANDRES HERKEL kaitses võrdleva kir
jandusteaduse alal doktoritööd „Nāgārd
žuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja 
tõlgendus“. Doktoritöö käsitleb budistliku 
filosoofi Nāgārdžuna teost „Keskmise tee 
juurvärsid“ („Mūlamadhyamakakārikā“, 
MMK). MMK on tekst, mis genereerib 
teisi tekste. See tähendab, et tõlgenduste 
ja kommentaaride voog kuulub selle 
teksti pragmaatikasse, mida kinnitab ka 
kaasaegse nagardžuniaana ulatuslik väli. 
Nāgārd žuna kasutab „Juurvärssides“ 
mõistetena ja väidetena esinevaid „kaitse
vahendeid“, mis teksti tõlgendamist pal

juski suunavad. Need „kaitse vahendid“ 
annavad rikkalikele Nāgārdžunauurin
gutele suurima lisaväärtuse ja nendele on 
pühendatud ka töö lõpjäreldused. Juhen
dajad teadur Märt Läänemets (Sisekait
seakadeemia) ja prof Ülo Valk, oponendid 
teadur Margus Ott (Tallinna Ülikool) ja 
teadur Indrek Peedu.

ALENA SHISHELIAKINA kaitses 
etnoloogia alal doktoritööd „Being a 
woman and being Tatar: intersectional 
perspectives on identity and tradition in 
the postsoviet context“ („Olla naine ja 
tatarlane: identiteedi ja traditsiooni in
tersektsionaalne perspektiiv postsovetli
kus kontekstis“). Siberi ja Eesti tatarlaste 
kogukonnas kogutud materjalidel põ
hinevas töös uuritakse, kuidas tatari ja 
moslemi naised räägivad postsovetlikus 
ühiskonnas oma identiteedist ja tradit
sioonidest. Traditsioonidest rääkides on 
naiste jututeemade seas olulisel kohal 
kehaline kogemus. Seksuaalsuse kõrval 
on peateemad seotud peresuhetega, 
näiteks majapidamistööde jaotus, hie
rarhiad, suhted ämmaga ja mälestused 

Värsked doktorid kirjutasid 
tähendusloomest,
trenni mõjust ja uutest uurimismeetoditest
Augustist oktoobri lõpuni kaitsti Tartu Ülikoolis kokku 54 doktoritööd. Noored teadlased 
uurisid kõige muu hulgas eri autorite loomingut ja mõju ning töötasid välja uusi uurimismee-
todeid ja -vahendeid. Augustis kaitstud tööde kokkuvõtteid saab lugeda paberajakirjas, teisi 
ajakirja veebis. Kõigi kaitstud töödega saab tutvuda ülikooli DSpace`is.

vanaemast. Oma vaadete õigustamiseks 
viitavad nad paljudele eri ajajärkudest 

pärinevatele allikatele, perepiltidest 
teaduslike  uurimusteni. Juhendaja prof 

Kristin Kuutma, oponent dots Yulia 
Gradskova (Södertörni Kõrgkool).

 Sotsiaalteaduste valdkond
LIINA JOLLER-VAHTER kaitses 
majandus teaduse alal doktoritööd „The 
government as an enabler and accelerator 
of diffusion of radical innovations“ („Riigi 
roll radikaalselt uuenduslike lahenduste 
leviku võimaldaja ja kiirendajana“). Tra
ditsiooniliste riiklike toetusmeetmete 
mõju innovatsioonile on piiratud, isegi 
kui lisada neile nõudluse suurendamiseks 
mõeldud meetmed. Kas riik võiks ja peaks 
olema veelgi aktiivsem? Doktoritöös on 
vaatluse all kolm juhtumit, kus Eesti riik 
on ületanud tavapäraseid innovatsiooni
poliitika meetmeid. Esimeses juhtumis 
võetakse analüüsi alla ELMO elektro
mobiilsuse programm tervikuna, teises 
elektriautode lühiajalise rendi katse
perioodi tarbimismustrid ja kasutajad 
ning kolmandas tervisevaldkonna digi
lahendused. Juhendaja prof Urmas Varb
lane, oponendid Jari Romanainen (Tech
nopolis Group, Soome) ja vanemteadur 
Veiko Lember (Tallinna Tehnikaülikool).

MÄRT MAARAND kaitses õigusteaduse 
alal doktoritööd „Credit institution’s 
limited rights for appealing the recovery 
and resolution measures in the European 
Union laws“ („Krediidiasutuse piiratud 
võimalused finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahendusmeetmete vaidlustamiseks 
EL õiguses“). Doktoritöös uuriti pankade 
õiguste piiramist finantsseisundi taas
tamise ja kriisilahenduse raamistikus. 
Selgus, et mitmed meetmed on adressaa
dist pangale, selle omanikele, klientidele 
ja võlausaldajatele äärmiselt koormavad, 
kuid samas võib pangal isegi oluliste ja 
ilmselgete riigipoolsete rikkumiste korral 
olla võimatu neile vastu vaielda. Doktori
töös tuvastati reeglid ja töötati välja test, 
millega määratleda pangandusvaldkon
nas tehtud haldusotsuste kohtualluvus 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide kohtute 
vahel, et leida vaidlemiseks õige kohtutee. 
Juhendaja prof Irene Kull, oponent prof 
Filippo Annunziata (Bocconi Ülikool).

ANDRII NEKOLIAK kaitses politoloogia 
alal doktoritööd „’Memory laws’ and the 
patterns of collective memory regulation 
in Poland and Ukraine in 1989–2020: a 
comparative analysis“ („„Mäluseadused“ 
ja kollektiivse mälu reguleerimise must
rite võrdlev analüüs: Poola ja Ukraina 
aastatel 1989–2020“). Töös vaadeldakse 
mälupoliitika arengusuundi Poolas ja 
Ukrainas alates 1989.–1990. aasta demo
kraatlikust siirdest, eeskätt läbi seadus
andliku prisma, eristades ühismälu regu
leerimise valdkonda üleminekuõigluse 
poliitikast. Selgitati välja „mäluseaduste“ 
arengu üldised mustrid ning uuriti nn 
karistusõiguslikul tasemel vastu võetud 
õigusaktide spetsiifilisi protsesse Poola ja 
Ukraina parlamendis. Autor uuendas Eric 
Heinze tööst lähtudes „mäluseaduste“ 
kontseptualiseerimist ja suhestas selle 
teiste temaatiliste käsitlustega. Juhendaja 
prof Vello Pettai, oponent vanemteadur 
Maria Mälksoo (Kopenhaageni Ülikool).

Meditsiiniteaduste valdkond
LIISA KUHI kaitses arstiteaduse alal 
doktoritööd „A contribution of bio
marker collagen type II neoepitope C2C 
in urine to the diagnosis and prognosis 
of knee osteoarthritis“  („II tüüpi kolla
geeni neo epitoop C2C uriinis kui põlve 
osteo artriidi diagnoosimise ja kulu 
prognoosimise biomarker“). Osteoartriit 
on sagedasim liigesehaigus, mille käes 
kannatab umbes pool miljardit inimest 
maailmas. Üks peamisi kahjustuskohti on 
põlv. Haigus süveneb ebaühtlase kiirusega 
ja kulgeb varajases järgus haigustunnus
teta. Seetõttu võimaldavad kudede 

ainevahetuse muutusi peegeldavad 
molekulaarsed markerid saada varakult 
teada koekahjustuse tekkest ning hinnata 
haiguse kulgu ja tulevikus ka ravi vastust. 
Doktoritöös hinnati osteoartriidi uue bio
markeri uC2C kasutusvõimalusi. Selgus, 
et uC2C on hea kandidaat põlve osteo
artriidi varajase diagnostilise testi arenda
miseks. C2C sisaldus suureneb juba 
haiguse varajases järgus ja see on seotud 
haiguse mitme põhiprotsessiga. Juhen
dajad prof Kalle Kisand ja emprof Agu 
Tamm, oponent prof Stefan Lohmander 
(Lundi Ülikool).

HEIGO REIMA kaitses arstiteaduse alal 
doktoritööd „Colorectal cancer care and 
outcomes – evaluation and possibilities 
for improvement in Estonia“ („Kolorek
taalvähi ravi ja tulemite hindamine ning 
nende parandamise võimalused Eestis“). 
Kolorektaalvähk on üks sagedasemaid 
vähihaigestumuse ja surma põhjuseid 
maailmas, kuid sõeluuringuga on võima
lik haigestumust ja suremust vähendada. 
Eesti Vähiregistrist saadud andmete 
põhjal analüüsiti doktoritöös pikaajalisi 
haigestumuse ja elumuse trende. Selgus, 
et diagnostika ja multimodaalne ravi on 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/83256
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83256
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83256
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83258
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83258
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83258
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83258
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83642
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83642
http://dspace.ut.ee/handle/10062/83642
https://dspace.ut.ee/handle/10062/83233
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https://dspace.ut.ee/handle/10062/83110
https://dspace.ut.ee/handle/10062/83110
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Eestis paranenud, kuid probleemidena 
tuvastati nt hilinenud diagnoosimine, 
metastaatilise haiguse suur osakaal ja 
erakorraliste operatsioonide hulga kasv. 
Kolorektaalvähki haigestumuse ja sure
muse vähendamiseks tuleb võidelda 
riskiteguritega ja tõhustada sõel uuringut. 
Juhendajad lektor Jaan Soplepmann ja 
vanemteadur Kaire Innos (Tervise Arengu 
Instituut), oponent kaasprof Toni Seppälä 
(Tampere Ülikool).

DMITRI VALIULIN kaitses liikumis ja 
sporditeaduste alal doktoritööd „Effect 

of highintensity priming added to 
common warmup on performance 
among endurance athletes“ („Lühiajalise 
maksimaalse eelpingutuse mõju maksi
maalsele pingu tusele vastupidavusalade 
sportlastel“). Töö eesmärk oli kindlaks 
määrata, kas mittespordispetsiifiliste 
lihaste suure intensiivsusega eelpingutus 
parandab järgneva spordispetsiifilise 
maksi maalse jõudluse testi tulemusi. 
Uuritavad läbisid võistlusdistantsi kahel 
korral maksimum võimsusega; mõlemale 
eelnes vähese intensiivsusega soojendus 
(20 min), kuid ühel juhul lisandus ka 

suure intensiivsusega mittespordispetsii
filine pingutus (25 sek). Lühiajaline eel
pingutus ei parandanud sellele järgneva 
maksimaalse jõudluse testi võimsust ega 
aega. Eelpingutus vähendas netolaktaadi 
kasvu ja kogu anaeroobse energiatoot
mise osakaalu järgnevas maksimaalse 
jõudluse testis. Samas täheldati, et sub
maksimaalsel intensiivsusel ja ühtlase 
tempo korral paranes soorituse taluvus 
ja ökonoomsus. Juhendajad teadur Priit 
Purge ja prof Peter Hofmann (Grazi 
Ülikool), oponent prof Arvydas Stasiulis 
(Leedu Spordiülikool).

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
ALAR HEINSAAR kaitses keemia alal 
doktoritööd „Investigation of oxygen 
electrode materials for hightemperature 
solid oxide cells in natural conditions“ 
(„Kõrgtemperatuurse tahkeoksiid
elemendi hapnikelektroodimaterjalide 
uurimine realistlikes töötingimustes“). 
Järjest karmistuvad normid energiatoot
misel ja soov puhtamate energiatootmis
tehnoloogiate järele muudavad üha atrak
tiivsemaks tahkeoksiidkütuseelemendid. 
Nende laiemat levikut pärsib kõrge toot
mishind, mida põhjustavad muu hulgas 
seadme komponentide ajalise stabiilsuse 
probleemid. Töös uuriti CO2 ja H2O mõju 
kommertslikes süsteemides kasutusel 
olevate hapnikelektroodide aktiivsusele 
ja stabiilsusele ning modifitseeriti esialg
seid materjale. Modifitseeritud mater
jalide ajaline stabiilsus paranes võrreldes 
kommertslikes süsteemides kasutatavate 
hapnikelektroodidega märgatavalt. Juhen
dajad teadur Indrek Kivi ja prof Enn 
Lust, oponent prof Søren Højgaard Jensen 
(Ålborgi Ülikool).

MOHAMMED MAINUL HOSSAIN 
kaitses matemaatika alal doktoritööd 

„Numerical analysis of vibrations of 
nanobeams“ („Nanotalade võnkumise 
numbriline analüüs“). Töös on välja vali
tud kolm spetsiaalset nanotala vormi, mis 
on võimelised vähendama materjalikulu: 
koonustalad, aksiaalselt astmestatud 
talad ja topelttalad. Enamasti kasutavad 
teadlased keeruliste talade struktuuri 
analüüsimiseks lõplike elementide meeto
dit, see pole aga kõigile väga mugav. See
tõttu tutvustati töös nano struktuursete 
elementide analüüsimiseks homotoopia 
häirimise, võimsus seeria ja Maclaurini 
seeria tehnikaid, mida pole nanomehaa
nika probleemide lahendamiseks varem 
eriti kasutatud. Juhendaja emprof Jaan 
Lellep, oponendid prof Zdeněk Kala (Brno 
Tehnikaülikool) ja prof Evgeny Barkanov 
(Riia Tehnikaülikool).

EERIK JÕGI kaitses keemia alal doktori
tööd „Development and applications of E. 
coli Immunosensor“ („E. coli immuno
sensori arendamine ja rakendamine“). 
Üks põhilisi vee kvaliteedi parameetreid 
on selle mikrobioloogiline ohutus, mille 
hindamiseks kasutatakse teatud bakteri
liike – indikaatorliike, mille olemasolu 

ja arvukuse järgi hinnatakse vee bio
loogilist kvaliteeti. Üheks levinumaks 
indikaator liigiks vees on Escherichia coli 
ehk soolekepike. Doktoritöös töötati välja 
biosensorisüsteem, mis võimaldas mää
rata E. coli sisalduse vee või uriiniproovis 
vahemikus 7–107 rakku milliliitris 20 mi
nuti jooksul. See loob eelduse E. coli auto
maatseks kohapealseks määramiseks ning 
väldib vajadust vedada proove laborisse 
ja neid analüüsi eel töödelda. Juhendaja 
kaasprof Toonika Rinken, oponent vanem
teadur Roman Viter (Läti Ülikool).

JAANA LILLOJA kaitses keemia alal  
doktoritööd „Transition metal and nitro
gen doped nanocarbon cathode catalysts 
for anion exchange membrane fuel cells“ 
(„Siirdemetallide ja lämmastikuga dopee
ritud süsiniknanomaterjalid kui anioon
vahetusmembraaniga kütuse elemendi 
katood katalüsaatorid“). Vesinikul tööta
vate kütuseelementide laialdast kasutust 
piirab vajadus plaatina katalüsaatorite 
järele. Töö eesmärk oli töötada hapniku 
redutseerumise reaktsiooni jaoks välja 
odav ja jätkusuutlik katoodkatalüsaator. 
Selleks kasutati eri süsiniknanomaterjale, 

millele lisati lämmastikku ja siirdemetalle 
(koobalt, raud, mangaan). Materjalide 
poorsust ja lisandeid varieerides saadi 
plaatinakatalüsaatoriga võrreldavad tule
mused, mis tõendavad, et väärismetalle 
on võimalik kütuseelementides asen dada. 
Juhendajad prof Kaido Tammeveski, 
kaasprof Ave Sarapuu ja teadur Elo 
KibenaPõldsepp, oponent Juan Herranz 
Salaner (Paul Scherreri Instituut).

MARI-ANN LIND kaitses zooloogia ja 
ökoloogia alal doktoritööd „Internal 
constraints on energy processing and 
their consequences: an integrative study 
of behaviour, ornaments and digestive 
health in greenfinches“ („Sisemised pii
rangud energiakäitlusele: integra tiivne 
uuring käitumisest, sugulise valiku 
orna mentidest ja seedesüsteemi tervisest 
rohe vintidel“). Töös uuriti lähemalt rohe
vintide organismi sisemisi piiranguid 
energiakäitlusele ning piirangute mõju 
ellujäämisele, käitumisele ja sugulise 
valiku signaalidele. Esmakordselt kasutati 
lindude seedeefektiivsuse hindamiseks 
lihtsat ja mitteinvasiivset steatokriti 
meetodit, mis võimaldab hinnata ras
vade hulka väljaheidetes. Muu hulgas 
selgus, et organismi energiavahetuse ja 
stressivastuse reguleerimist mõjutavad 
märkimisväärselt hormoonid. Ka võib 
karotenoidsetel pigmentidel põhinev 
kollane ja punane sule või nahavärvus 
anda märku isendi energiatootmisvõime
kusest. Energiakäitluse ning ellujäämist ja 
paljunemisedukust mõjutavate tunnuste 
üheaegne uurimine aitab paremini mõista 
isenditevaheliste erinevuste põhjuseid. 
Juhendajad prof Peeter Hõrak ja kaasprof 
Tuul Sepp, oponent prof Nicholas Mundy 
(Cambridge’i Ülikool).

RAUNO LUST kaitses keskkonna
tehnoloogia alal doktoritööd 

„Bioelectrochemical systems for 
 enhan ced removal of nitrate from water 
with a low electron donor concentra
tion“ („Bioelektro keemilised süsteemid 
nitraadi võimendatud eraldamiseks 
väikse elektronidoonori sisaldusega 
veest“). Intensiivse põllumajanduse 
ja reovee keskkonda juhtimise taga
järjel on nitraadi kontsentratsioon 
keskkonnas kasvanud. Seetõttu esineb 
 pinnavee kogudes eutrofeerumist ja 
nitraadirikast joogi vett tarbivatel ini
mestel methemoglobineemiat. Dokto
ritöös kasutati mikroobide toetamiseks 
elektrit ja saavutati nitraadi ärastamine 
veest tingimustel, kus see muidu ei toi
muks. Lisaks selgus, et sõltuvalt elekt
ripotentsiaalist domineerivad erinevad 
mikrobioloogilised protsessid. Tegemist 
on paljulubava tehnoloogiaga, mis võib 
tulevikus aidata veekeskkonna kvaliteeti 
parandada. Juhendajad prof Ülo Mander, 
kaasprof Kuno Kasak ja kaasprof Jaak 
 Nerut,  oponent vanemteadur Carlos 
 Alberto Arias (Aarhusi Ülikool).

ANDRE OSTRAK kaitses matemaatika 
alal doktoritööd „Diameter two pro
perties in spaces of Lipschitz functions“ 
(„Diameeter2 omadused Lipschitzi 
funktsiooniruumides“). See töö on funkt
sionaalanalüüsi valdkonda kuuluv uuri
mus, mis selgitab Lipschitzi funktsioonide 
ja Lipschitzivabade Banachi ruumide 
geomeetrilist struktuuri ning lahendab 
mitu lahtist probleemi. Lipschitzi funkt
sioonid on teatavad ühtlaselt pidevad 
funktsioonid, millel on fundamen taalne 
roll mitmes matemaatikaharus. Iga 
Lipschitzi funktsioon on jätkatav lineaar
seks operaatoriks Lipschitzivabade ruu
mide vahel. Sel viisil saab mittelineaarse 
Lipschitzi funktsiooni asemel vaadelda 
lihtsamat lineaarset kujutust, mis tegutseb 
keerukama struktuuriga objektide vahel. 

Juhendajad prof Rainis Haller ja kaasprof 
Märt Põldvere, oponendid prof Antonín 
Procházka (FrancheComté Ülikool) ja 
prof Ramón J. Aliaga (Valencia Polütehni
line Ülikool).

NAJMEH MOZAFFAREE POUR kaitses 
geoinformaatika alal doktoritööd „Urban 
expansion in Estonia: monitoring, analy
sis, and modeling“ („Linnade laienemine 
Eestis: seire, analüüs ja modelleerimine“). 
See doktoritöö on esimene põhjalik 
uuring, milles modelleeritakse Eesti 
linnade laienemist, kasutades erinevaid 
kaugseireandmeid, mõjutegureid, para
meetreid ning modelleerimismeetodeid. 
Uusehitiste hajumismustrid laienevad jät
kuvalt suuremate linnade ja olemasolevate 
elamupiirkondade läheduses ning põhi
maanteede ümber, kuid uute hoonestus
alade lisandumine on varasemaga võrrel
des aeglustunud. Kuna linnad laienevad 
maastikumuutuste, põllumajandus ja 
metsamaade ümberkujundamise arvelt, 
on selle kahjuliku mõju vähendamiseks 
vaja suurendada üldsuse teadlikkust. 
Juhendaja prof Tõnu Oja, oponent prof 
Henning Sten Hansen (Ålborgi Ülikool).

OTT REBANE kaitses füüsika alal dok
toritööd „In situ noncontact sensing 
of microbiological contamination by 
fluorescence spectroscopy“ („Lokaalne 
mitte kontaktne mikrobioloogilise reos
tuse tuvastamine fluorestsentsspektros
koopia meetodeil“). Doktorantuuri käigus 
töötati välja uudsed fotoonikasensorid 
lidarist kuni spektrofluoromeetriteni. 
Seadmete peamine eesmärk on kontrol
lida pindadel esinevaid mikrobioloogilisi 
patogeene. Lidar on mõeldud patogeenide 
kaug tuvastamiseks pindadel, samas kui 
spektro fluoromeetrid võimaldavad kiud
optilise kaabli abil tuvastada patogeene 
lähedalt ning fluoromeeter võimaldab 
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kiiresti hinnata pinna puhtust. Töötati 
välja ka täiesti uudne fotoonikal põhinev 
lahendus vesinikperoksiidaurudel põhi
neva puhastusprotseduuri jälgimiseks. 
Juhendajad prof Marco Kirm ja dr Sergey 
Babichenko (LDI Innovation OÜ), opo
nendid dr Ilpo Kulmala (VTT, Soome) ja 
prof Janis Spigulis (Läti Ülikool).

OLAVI REINSALU kaitses biomeditsiini 
alal doktoritööd „Cancertestis antigen 
MAGEA4 is incorporated into extracel
lular vesicles and is exposed to the sur
face“ („Vähitestise antigeen MAGEA4 
inkorporeeritakse ekstratsellulaarsetesse 
vesiikulitesse ja on eksponeeritud selle 
pinnal“). Kõik rakud väljutavad ümbritse
vasse kehavedelikku ekstratsellulaarseid 
vesiikuleid (EV), mida peetakse rakkude
vahelise suhtluse vahendajateks ning 
potentsiaalseteks vahenditeks uudsetes 
vähivastastes teraapia ja diagnostika
tehnoloogiates. Töö käigus avastati, et 
rakus pakitakse EVdesse, aga ka nende 
pinnale tuntud vähitestise antigeeni, 
valku MAGEA4, ja nii moodustuvad 
füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilsed vesii
kulid. Leiti, et MAGEA4 on võimeline 
pakkima EVdesse täiendavat materjali ja 
seonduma EVdele ka rakuvälises kesk
konnas. MAGEA4 kandvatel EVdel on 
kasutuspotentsiaali vähi diagnoosimisel 
ja ravis. Juhendaja prof Reet Kurg, opo
nent kaasprof Pia RiittaMaria Siljander 
(Helsingi Ülikool).

JUHAN SAARING kaitses füüsika alal 
doktoritööd „Ultrafast relaxation proces
ses in ternary hexafluorides studied under 
synchrotron radiation excitation“ („Üli
kiirete relaksatsiooniprotsesside uurimine 
kolmekomponendilistes heksafluoriidides 
sünkrotronkiirguse ergastusel“). Töö 
eesmärk oli aidata kaasa uute, tipptehno
loogilistes rakendustes kasutatavate suure 

ajalise lahutusvõimega stsintillaatorite 
arendamisele. Rakenduste hulka kuulub 
ka positronemissioontomograafia – 
diagnostiline meetod, mida kasutatakse 
laialdaselt kasvajate diagnoosimiseks ja 
ravi planeerimiseks. Tulemusena näidati, 
et materjalide tsoonistruktuuri modifit
seerimise teel on võimalik neis esinevate 
ülikiirete omakiirgusprotsesside omadusi 
muuta soovitud suunas ja luua alus uue 
põlvkonna stsintillaatorite arendamiseks. 
Juhendaja prof Marco Kirm, oponent 
kaasprof Mauro Fasoli (Milano Bicocca 
Ülikool).

TINA SAUPE kaitses geenitehnoloogia 
alal doktoritööd „The genetic history of  
the Mediterranean before the common  
era: a focus on the Italian Peninsula“ 
(„Vahe mere piirkonna geneetiline kuju
nemine enne meie ajaarvamist: fooku
sega Apenniini poolsaarele“). Enamik 
senistest inimasustuse ajaloo uuringutest 
on keskendunud üldistele geneetilistele 
muutustele Euroopas ning nende seostele 
arheoloogiliste tõendite ja ajalooliste 
sündmustega. See töö keskendub genee
tilise ja sotsiaalse struktuuriga seotud 
muutustele Apenniini poolsaarel viimase 
jääaja maksimumi lõpust Rooma vabariigi 
loomiseni umbes 2000 aastat tagasi. Tule
mused näitavad, et Apenniini poolsaart 
on mõjutanud järjestikused ränded, mis 
peegelduvad tänapäeva itaallaste geeni
tiigis ja on jätnud jälje kultuuri. Rauaajal 
võib Apenniini poolsaare kaguosas näha 
erinevaid päritolumustreid, millest näh
tub suur geneetiline varieeruvus. Juhen
dajad kaasprof Christiana Lyn Scheib, prof 
Mait Metspalu, kaasprof Toomas Kivisild 
ja külalisprof Luca Pagani, oponent dr 
Carina Schlebusch (Uppsala Ülikool).

HELIN SEMILARSKI kaitses haridus
teaduse alal doktoritööd „An assessment 

of biology learning and an evaluation 
of biology selfperceptions by upper 
secondary school students related to 
biological literacy“ („Bioloogiaalase 
kirjaoskuse kontseptualiseerimine ning 
gümnaasiumi astme õpilaste bioloogia
hariduse kognitiivsete komponentide 
hindamine ning enesehinnangud bio
loogias“). Bioloogiahariduse peaeesmärk 
on suurendada õpilaste bioloogiaalast 
kirjaoskust, sh säästva arengu põhimõtete 
väärtustamist. Samas ei ole ainekavasid 
suudetud piisavalt kiiresti täiendada 
uute teadussaavutuste ja meetodite ning 
21.  sajandi pädevuste käsitlusega. Töö tu
lemustest selgub, et kui õpilased ei saavuta 
bioloogia põhimõistetest ja protsessidest 
arusaamisel häid tulemusi, siis on ka 
nende kognitiivsete oskuste tase madal. 
Seetõttu on oluline bioloogiatundides 
enam tähelepanu pöörata õpilaste põh
jendamisoskuse arendamisele. Juhendaja 
kaasprof Anne Laius, oponent kaasprof 
Eleni A. Kyza (Küprose Tehnikaülikool).

MARIS-JOHANNA TAHK kaitses 
keemia alal doktoritööd „Novel fluo
rescencebased methods for illuminating 
transmembrane signal transduction by 
Gprotein coupled receptors“ („Uued fluo
restsentsil põhinevad meetodid Gvalguga 
seotud retseptorite transmemb raanse 
signaaliülekande uurimiseks“). Teabe 
vastuvõtmiseks ja edasikandmiseks on 
rakkudes valgud, mida kutsutakse retsep
toriteks. Uute ravimi kandidaatide leidmi
seks tuleb teada, kas ja kuidas seostuvad 
molekulid retseptoritega. Töö käigus 
arendati välja mitu uut fluorestsentsmee
todit, millega saab uurida retseptoreid nii 
elusrakkude pinnal kui ka nanoosakestes. 
Need meetodid kasutavad uudseid fluo
restsentsmärgisega aineid, mis seostuvad 
retseptoritega tugevamalt kui varasemad 
ained. Lisaks leiti uus aine sidumise 

mõõtmise meetod, mis võimaldab välja 
töötada uusi ravimeid, mida saaks tarbida 
väga väikestes kogustes. See vähendab 
kõrvaltoimete riski ja kahju keskkonnale 
nii ravimi tootmisel kui ka utiliseerimi
sel. Juhendaja prof Ago Rinken, oponent 
juhtivteadur Isabel D. Alves (CNRS, 
Bordeaux’ Ülikool).

TAURI TAMPUU kaitses loodusgeograa
fia alal doktoritööd „Synthetic Aperture 
Radar Interferometry as a tool for moni
toring the dynamics of peatland surface“ 
(„Interferomeetriline tehisavaradar kui 
vahend turbaalade pinna dünaamika 
jälgimiseks“). Interferomeetrilisest tehis
avaradarist (InSAR) on kasu soode vee
režiimi uurimisel, kuid see ei sobi pinnase 
niiskuse otseseks mõõtmiseks. Seda saab 
kasutada turba tootmise seireks. Töös on 
visandatud seiremetoodika, mis võimal
dab eristada aktiivseid turbatootmis alasid 
kasutusest välja jäänud aladest ja jälgida 
turba tootmise intensiivsust. InSARi 
meetodil tehtavad maapinna kõrguse 
mõõtmised tavapärase 5,6 cm lainepik
kuse juures ei ole rabas usaldusväärsed, 
tõenäoliselt võiksid selleks paremini 
sobida pikalainelised (24 cm) radarsatel
liidi missioonid.  Juhendajad kaasprof Ain 
Kull, kaasprof Jaan Praks (Aalto Ülikool) 
ja vanemteadur Rivo Uiboupin (Tallinna 
Tehnikaülikool), oponent prof Ramon F. 
Hanssen (Delfti Tehnikaülikool).

HEIDO TROFIMOV kaitses füüsika alal 
doktoritööd „Polluted clouds at air pollu
tion hot spots help to better understand 
anthropogenic impacts on Earth’s clima
te“ („Tööstusheitmetest tugevalt saastu
nud pilved aitavad mõista inim tegevuse 
kliimamõju“). Pilved ja sademed tekivad 
Maa atmosfääris seepärast, et õhku on pi
hustunud väikesi tahkeid ja vedelaid osa
kesi, mille ümber kondenseerub veeaur. 

Inimtekkelise õhusaaste tõttu on atmo
sfääris neid osakesi rohkem ja see põh
justab muutusi pilvede omadustes. Töös 
võrreldi isoleeritud saasteallikate heitme
test tugevalt saastunud pilvede omadusi 
saastumata pilvede omadus tega. Selgus, 
et vastupidi kliimamudelites kasu tatud 
eeldusele saasteosakeste mõjul pil vede 
keskmine paksus ei kasva. See tulemus 
viitab, et õhusaasteosakeste jahu tav mõju 
ei ole nii tugev, nagu seni on arvatud. 
Juhendajad kaasprof Velle Toll ja kaasprof 
Piia Post, oponent prof Risto Makkonen 
(Soome Meteoroloogiainstituut).

ANTS TULL kaitses zooloogia ja ökoloo
gia alal doktoritööd „Domesticated and 
wild mammals as reservoirs for zoonotic 
helminth parasites in Estonia“ („Kodu ja 
metsloomadega levivad zoonootilised 
siseparasiidid Eestis“). Enamik suhtub 
koertessekassidesse nagu pereliikmeisse, 
kellega jagatakse eluruumi ja toitu, kuid 
nendega jagatakse ka samu patogeene –  
zoonootilisi siseparasiite. Töö eesmärk oli 
hinnata keskkonna saastatust parasiitide 
munadega ning leida üles võimalikud 
nakkusteed. Selgus, et keskkond on lem
mik ja metsloomade levitatavate zoonoo
tiliste siseparasiitide munadega saastunud. 
Nakkusgradient on suurim maapiirkon
dades ja väheneb suurlinnades. Viimastes 
on aga tekkinud suurema nakkusriskiga 
tulipunktid: rohealad, mänguväljakud jt. 
Juhendajad prof Urmas Saarma ja dr Epp 
Moks (Veterinaar ja Toidulaboratoorium), 
oponent dr Smaragda Sotiraki (Kreeka 
Põllumajandus organisatsioon).

MARKUS VALGE kaitses zooloogia 
ja ökoloogia alal doktoritööd „Testing 
the predictions of life history theory 
on anthropometric data“ („Elukäikude 
evolutsiooni teooria ennustuste kontrolli
mine antropomeetriliste andmete 

alusel“). Elusolendid peavad koguma 
ja jaotama piiratud ressursse kohasuse 
funktsioonide ehk elukäiguomaduste 
vahel. Töö eesmärk oli uurida inimeste 
kasvu ja paljunemist elukäiguteooria 
raamistikus ning püüda mõista kultuuri 
ja keskkonna mõju nende seoste avaldu
misele. Tulemused näitavad, et lõivsuhted 
erinevate kohasuse komponentide vahel 
esinevad elukäiguteooriaga ennustatud 
viisil ka kaasaegsetes populatsioonides. 
Eri keskkonnatingimustes võivad bio
loogilised eelsoodumused mõjutada sot
siaalmajanduslikke saavutusi sarnaselt, 
kuid nende saavutuste mõju kohasusele 
sõltub elukäigustrateegiate erinevustest 
ning soospetsiifilistest sigimisstrateegia
test. Juhendaja prof Peeter Hõrak, oponent 
teadur Gert Stulp (Groningeni Ülikool).

KRISTO VÄLJAKO kaitses matemaa
tika alal doktoritööd „On the Morita 
equivalence of idempotent rings and mo
nomorphisms of firm bimodules“ („Idem
potentsete ringide Morita ekvivalentsu
sest ja püsivate bimoodulite monomor
fismidest“).  Jaapani matemaatiku Kiiti 
Morita 1958. aasta uurimusest kasvas 
välja nn Morita ringide klassifitseerimise 
teooria. Ringi nimetatakse idempotent
seks, kui iga tema element on esitatav 
mingite elementide korrutiste summana. 
Idempotentsed ringid on ühikelemendiga 
ringide üldistus. Doktoritöös uuriti idem
potentsete ringide Moritaekvivalentsi 
ning eri tüüpi bimoodulite kategooriaid. 
Tõestati tulemus, mis seob omavahel Ree
simaatriksringid ja tensorkorrutisringid. 
Lisaks defineeriti ringide laiendi mõiste 
ning tõestati, et idempotentsed ringid on 
Moritaekvivalentsed parajasti siis, kui 
neil ringidel leidub ühine laiend. Juhenda
ja prof Valdis Laan, oponendid prof Mark 
Lawson (HeriotWatti Ülikool) ja prof 
Laiachi El Kaoutit (Granada Ülikool). 
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suurenenud ning nad valivad oma siht
märgiks just haavatavama osa elani k
konnast, eakad.“

Nii jõutigi mõtteni  katsetada põlv
kondade  vahelist  digimentorlust: 
 noored juhendavad ja toetavad oma 
 eakaid lähedasi veebis toimetamisel. 
Alustada otsustati  sotsiaalmeedias, nt 
Facebookis tegutsemisest.

Projektist võttis osa 19  vabatahtlikku 
digimentorit: kooliõpilased,  Telia 
 töötajad ning Tartu Ülikooli  töötajad ja 
üliõpilased. Noorte jaoks on  tähtsamad 
sotsiaalmeediakanalid Instagram, 
TikTok ja Snapchat, mistõttu oli nii 
 mõnelegi neist Facebook  omaette 
avastamis koht. Projektis osalenud 
 eakatest olid mõned juba Facebooki 
 kasutajad, mõni aga alles  alustas  konto 
loomisega. Kaasatud oli ka  Tallinna 
Ülikooli haridusgerontoloog  Tiina 

Tambaum, kes  õpetas  mentoritele 
põlvkondade vahelise  juhendamise 
põhi mõtteid. Tambaum on oma 
doktori töös  leidnud, et  juhendajad 
 kipuvad pigem ette  näitama, mitte ise 
proovimist   toetama. Samuti võib õpe
tamisel takistuseks olla  kiirustamine 
või see, et juhendatava eelteadmiste 
 olemasolu võetakse enesestmõistetavalt.

Nagu teadusprojektides ikka ette 
 tuleb, ei läinud kõik päris   plaani 
 kohaselt. Digimentorite  projekti 
 algne idee oli panna eri  põlvkonnad 
 omavahel Facebookis suhtlema. 
 Selgus aga, et  ainult sotsiaalmeedia 
või  digiteadmiste pärast eakad seda 
 keerulist õppimisteed ette ei võta. 
Vaja oli  juhinduda nende isiklikest 
 vajadustest. Mõni neist soovis otsida 
huvipakkuvat aianduse või lemmik
loomadega seotud TikToki kanalit. 

Teine vajas abi  hoopis inforegistrites 
oma eriigiga  suhtlemisel. Oli neid, kes 
tahtsid ohutult  harjutada lapselastele 
fotode saatmist suhtlus rakendustes või 
vajasid lihtsalt  võimalust küsida, mida 
teeb üks või  teine nupp Facebookis.

Kokkuvõttes aitasid  digimentorid 
eakaid väga erinevates  digikesk kondi 
puudutavates teemades. See oli 
 uurijatele õpetlik kogemus: ilmnes, 
kui keeruline võib vähese  kogemusega 
 kasutajal olla toimetulek info palju
susega, mida digimaailm pakub.

Teadlaste kokkupandud soovitus
raporti abil saab Telia eakatele ja 
teistele  vähese  kasutuskogemusega 
klientidele  välja töötada  isikustatud 
 digimentorluse  teenuse. Need 
 soovitused võivad abiks olla  iga ühele, 
kes tahab oma lähedast digi riigis 
 toimetamisel juhendada. 

Mõttest panna noored oma vanavanemaid sotsiaalmeedias tegutsemisel toetama sai alguse 
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Telia koostööprojekt. 

MARJU HIMMA-KADAKAS
TÜ ajakirjandusuuringute teadur

„Ma väga ei karda 
 valeuudiste  ohvriks 
langeda, sest ega 

ma seda internetti tegelikult üldse ei 
 kasutagi. Aga äkki sa saad vaadata, mis 
mul seal WhatsAppis on, mingit  teadet 
näitab.“

See on tsitaat  vestlusest eaka 
prouaga Horvaatiast, kes  osales üle
euroopalise projekti SMaRTEU 
meedia kirjaoskuse koolitusel. Tema 
jutt on kõnekas.  Pisikesest tehnilisest 
 takistusest  rääkides koorus välja, et 
ta ei  mõista,  kuidas toimib rakendus, 

milles ta oma lapselapsega suhtleb, ega 
tea, et  sellekski on vaja internetti. Tolle 
uuringu projekti vältel tuli viies riigis, 
kus koolitusi tehti,  taolisi juhtumeid 
ette kümneid.

Hääletamine,  sõidujagamisteenuse 
kasutamine, lennureisi  pardakaardi  
alla laadimine, epoest toidu  tellimine, 
mobiil IDga isiku  tuvastamine, 
sotsiaal meedias  postitamine – enami
kule meist on sedalaadi  toimingud 
pea igapäevased. Mõnikord tuleb 
ette tehnilisi viperusi, aga üld juhul 
saame hakkama.  

Teisisõnu, digipädevatena ei tunne
ta me, kui  palju ja milliseid teadmisi 
oskusi meil interneti keskkondades toi
metades vaja läheb. Küll aga  tunnevad 

 puudujääke need, kes iga päev 
 inter netis  toimetama ei pea. 

See pani  Tartu Ülikooli meedia
uurijaid mõtlema, kui suur digilõhe 
võib olla meiegi  näiliselt eduka eriigi 
 seenioride hulgas. Vähemate  oskustega 
 inimesed jäävad  teenustest ilma ning 
nõnda  suureneb nende isoleeritus 
 ühiskonnast. Kui inimene ei tunne, et 
tal on võimalik oma riigi, ettevõtete ja 
teistega ühenduses olla, suureneb risk 
heituda,   eemalduda ning lukustuda 
pettumusse ja üksindusse.

„Lisaks kaasnevad vähese digi
pädevusega turvariskid,“ märkis  Telia 
 Eesti müügi ja teeninduse  üksuse 
 direktor Katre Liiberg.  „Viimasel ajal 
on kelmide aktiivsus  märgatavalt 

Teadlased uurisid,  
kuidas juhendada eakaid 
digimaailmas toimetama

Viis soovitust, mida tasub meeles hoida, kui õpetate lähedast  
internetis asju ajama

1. Juhendamine peab lähtuma juhendatava soovist ja 
motivatsioonist. Seetõttu tasub kõigepealt välja selgitada, 
millised on juhendatava teadmised ja mis on tema vajadus. 
Tuleb arvestada, et inimene ise ei pruugi oma teadmiste ja 
oskuste ulatust õigesti hinnata.

2. Juhendamisel on oluline iga tegevust pidevalt selgitada. 
Nõnda tunneb juhendatav ka ennast protsessi osalisena. 
Inimene õpib siis, kui saab ise proovida. Seetõttu peaks 
juhendaja võtma nõuandja, mitte ettenäitaja rolli.

3. Õpetada tasub intuitsiooni kasutamist ja põhimõtete 

 tundmist, mitte konkreetset vahendit või keskkonda.
4. Ühes õppetunnis peaks käsitlema ainult üht teemat. 

Mitme oskuse ja pädevuse koos õpetamisel tekib info üle-
küllus, mistõttu vastuvõtuvõime võib hoopiski väheneda.

5. Juhendatava eest ei tasu ära teha toiminguid, mida ta 
peab ise tulevikus korduvalt tegema (nt pangaülekanne või 
iseteeninduskeskkonda sisselogimine), küll aga võib teha 
mõne ühekordse, spetsiifilist ja keerukat tegevust nõudva 
toimingu (nt keerukama programmi installimine või spetsii-
filisema kasutajakonto loomine).
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Vähese digipädevusega võivad kaasneda turvariskid, mistõttu tasub oma eakaid lähedasi juhendada.
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Universitas Tartuensis palus raamatut „Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut – kaks aastakümmet 
 teaduse eesliinil“ arvustada materjalide keemia kaasprofessoril Kaija Põhako-Eskol. „See on 
 raamat, mille lugemine võiks teaduspoliitika kujundajatele kohustuslik olla," ütleb arvustuse autor.

KAIJA PÕHAKO-ESKO
materjalide keemia kaasprofessor

Tehnoloogiainstituut asutati 
2001.  aastal eesmärgiga raken
dada  teadlaste oskusi ja teadmisi 

 kõrgtehnoloogiliste ettevõtete ning 
teadmussiirde heaks. Alguses oli neli 
arendussuunda –  materjali, biomedit
siini, keskkonna ja infotehnoloogia – 
ning neli professorit: Mart Ustav, Tanel 
Tenson, Andres Merits ja Alvo Aabloo. 

Instituudi sünd oli keeruline. Mart 
Ustav meenutab: „Kogu tehnoloogia
instituudi tegevusele oli väga suur 
vastu seis. [] Et saada doktorante, kes 
laboritesse tuleksid, oli vaja püsti  panna 
tehnoloogia doktoriõppeprogramm. 
Töötasimegi sellise programmi välja ja 
esitasime  Tartu Ülikooli nõu kogule  
kinnitamiseks. Aga kõigi  üheksa 
teadus konna  dekaanid allkirjastasid 
apelli:  tehnoloogiainstituudile doktori
õppe programmi  andmine on Tartu 
Ülikooli vundamendi lammutamine ja 
aluspõhimõtete  lõhkumine!“  

Nüüdseks on instituudis ligi 
200  töötajat, kellest pooled on aka
deemilised: 10  professorit, 33 kaas
professorit, 36 teadurit ja  lektorit. 
Instituudis tehakse tipptasemel 
 teadust. Edu võib  mõõta näiteks 
 Eesti  Vabariigi teadus preemiates, 
mida  tehnoloogiainstituudi  teadlased 
on pälvinud kokku üheksal korral. 

Bakalaureuseastmel on  avatud arvuti
tehnika ning loodusteaduste ja tehno
loogia, magistriastmel arvuti tehnika 
ja robootika ning  biotehnika õppeka
vad. Märkimisväärne on  instituudi 
rahvusvaheline  tudengkond: koguni 
45% üliõpilastest on teistest riikidest. 
„Praegu on IT ja robootika väga popu
laarsed,“ ütleb raamatu intervjuus ins
tituudi  direktor Reet Kurg. „Ligikaudu 
kolm aastat  tagasi hakkas tunduma, et 

bioloogia teadused vajuvad tagaplaanile 
vajuma ja raha nende tegemiseks enam 
ei ole. Ja siis tuli koroona ning meie 
bioteadlased olid jälle pildil. Vaat see 
ongi see, milleks meile on Eestis teadust 
vaja,  eriti fundamentaalteadusi. Meil on 
vaja inimesi, kellel on oskused, teave ja 
 valmidus vajalikul hetkel panustada.“ 

Sõnum, et instituut ei ole  ainult 
 hoone ja aparatuur, vaid kõigepealt 
 inimesed, jääb raamatus läbivalt 

Raamat, mis kutsub üles hindama 
teadlast kui vaba mõtlejat

 kõlama.  Värvikad lood instituu
di  algusaegadest jutustavad tööku
sest,  visadusest ja  riskide võtmisest. 
 Teadlaste  mured on samad igas vald
konnas ja ajast aega: puudulik teadus
rahastus ja mure  akadeemilise järel
kasvu pärast. 

Mets saab otsa – mis edasi?
„Ülikooli sees, ma arvan, on  inimeste 
usaldamine kõige  tähtsam. Ja Eesti riigi 
sees. Eesti ainukene  võimalus saada 
viie rikkama riigi  hulka on  inimesed, 
midagi muud meil ei ole,“  ütleb interv
juus professor Alvo  Aabloo. „Kogu 
see transiit ja metsa äri –  selle kõrval 
peab olema palju muud. Mets saab ühel 
hetkel otsa, transiit saab võibolla kahe 
päeva pärast otsa (intervjuu on tehtud 
enne Ukraina sõja algust veebruaris – 
toim.), ja see ei ole üldse naljakas. Eesti 
peab olema mugav elamise ja töötamise 
koht andekatele inimestele.“

Lisaks arutlustele  maailmatasemel 
teaduse tegemisest sisaldab  raamat 
ka lõbusaid vahepalasid.  Nendest 
 lugudest peegelduvad  teadlaste 
 inimlik pool ning igapäevaelu  rõõmud 
ja mured.  Lugeja saab  teada, kes 
 tehnoloogiainstituudi  professoritest 
on sügavalt ebausklik, kuidas  talgute 
 korras salaja professori  kabinetti 
koristati ja kuidas  äraelamiseks 
 fotosünteesivad  doktorandid aitavad 
 instituudi palgaraha kokku  hoida. 
 Avastamis ja äratundmisrõõmu 
pakuvad lisatud fotod.

Reaalsus seab piirid
Kellele see raamat on  mõeldud? Kind
lasti kolleegidele ja kaasteelistele, kuid 
veelgi enam  järeltulevatele teadlastele 
ja noortele, kes alles kaaluvad teadlase
karjääri. On oluline, et üks pöördeline 
etapp Eesti teaduses sai jäädvustatud.
Ajastus on  sellise mälestusteraamatu 
jaoks ideaalne ja paarkümmend aastat 
on piisavalt pikk aeg, et meenutused 
kattuksid õrna kullatolmuga. 

Teadlaste uuema põlvkonna 
 esin dajana loen neid lugusid  austuse ja 
 lugupidamisega ning tunnen, et meil 
lasub  vastutus instituudi  asutajate tööd 
väärikalt jätkata. Ajalugu ei  kordu 
aga kunagi  täpselt  samamoodi.  Sestap 
loen kerge  kadedusega soovitusi teha 
seda, mida  armastad, sest siis  tulevat 
ka edu. Nüüdses maailmas  tunduvad 
uskumatuna eelmise riigikorra 
 aegsed põhimõtted keskenduda ainult 
 fundamentaalteadustele ja mitte  mingil 
juhul tegeleda tulemuste praktilise 
 rakendamisega. Kirjeldused  teadlastest 
kui  vabadest mõtlejatest ja loojatest 
on  inspireerivad, aga projektipõhine  
 reaalsus seab unistustele piirid.

Kindlasti ei olnud oma tee  leidmine 
ja käimine ka toona lihtne, kuid 
 praeguses akadeemilises  keskkonnas on 
teadlastel üha vähem vabadust  valida 
meelepärast suunda ja teha  teadust 
 südame sunnil.  Rohkem kui kunagi 
 varem sekkuvad teadlase loomingu
vabadusse rahastajate  suunised ja 
üleilmsed teadustrendid. Inspirat
sioonipuhangud on asendatud popu
laarsete märksõnade, mõõdikute ja 
projektiplaanidega. 

Teadupärast on paradigma nihked 
teaduses saanud sageli alguse juhus
likest avastustest. Tellitud loomingus 

võib olla küll tehniline meister
likkus, aga puudub hing. Seega on 
 teadlastel rohkem kui kunagi varem 
vaja  oskust endale kindlaks jääda, et 
 midagi  päriselt ära teha ja mitte sattuda 
grandi taotluste oravarattasse.   

Kummitus Nooruse 
tänaval
Kord oli tehnoloogiainstituudi 
Nooruse tänava maja kolmandal 
korrusel häire. Olgu öeldud, et 
instituut on öösiti valve all, majas 
on liikumisandurid ja öösel majja 
sisenevad töötajad peavad valve ise 
maha võtma.

Niisiis, häirekeskus sai teate, 
et majas on liikumine. Turvamehed 
tulid kohale ja tuvastasid, et kõik on 
vaikne, kedagi ei ole. Järgmisel ööl 
kordus sama: korruselt tuli häire, 
ent inimesi ei olnud, midagi kadunud 
ega lõhutud ei olnud. Nii kordus veel 
mitu ööd järjest. Lõpuks anomaalia 
lahenes. Selgus, et tegemist oli 
artificial intelligence`iga: häire teki-
tajaks oli robot. Professor Aabloo 
sõnul hakkas turvamees seepeale 
protokolli kirjutama näiteks: „Robot 
läks kööki sööma” – nimelt asus 
seal roboti laadimisjaam –, või siis: 
„Robotil hakkas igav, läks jalutama.”

Merike Petuhov ja Alvo Aabloo

Tehnoloogiainstituudi 20. 
sünnipäeva puhul ilmunud 
 raamatusse on kogutud 
vestlused  instituudi  alguse 
juures võtmerolli mänginud 
Hele Everausi, Mart Ustavi 
ja Erik  Puuraga ning insti-
tuudi  pikaaegsete profes-
sorite Tanel Tensoni,  Andres 
 Meritsa, Mart Loogi, Alvo 
 Aabloo, Hannes Kollisti ja Reet 
Kurega.  Lisaks saab lugeda 
akadeemik  professor  Andres 
Metspalu meenutusi  Eesti 
 molekulaarbioloogia algusaja 
kohta kuulsas laboris nr 414.

Viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ja molekulaarse biomeditsiini teadur 
Tõnis Lehto trükisooja üllitist uurimas. 
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Alates 2020. aasta sügisest on Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE) tegutsenud selle nimel, et 
kõigis õppehoonetes oleksid tudengitele õpi- ja puhkealad, kus saaks loengute vahel väikese 
 snäki ampsata ja kaastudengitega suhelda või rühmatööde ajal üheskoos nuputada.

KATARIINA SOFIA PÄTS
üliõpilaskonna esimees

ROLAND KESKÜLA
üliõpilaskonna büroo poliitikanõunik

T udengite puhkenurkade  loomisega 
tegi algust juba eelmine TÜÜE 
 juhatus ning, naljaga pooleks, 

 peamiseks  tõukejõuks oli kadedus 
 uutes  õppehoonetes õppijate vastu – 
 nimelt on uutesse hoonetesse juba sisse 

planeeritud funktsionaalsed ja stiilsed 
õpi ja  puhkealad. Tõsisemalt  rääkides 
 ajendas tegutsema aga  filosoofilise taus
taga soov pakkuda üliõpilastele ruumi, 
kus saaks loengute vahel  kokku tulla ja 
kus poleks pidevat survet raha kulutada. 

Kadedus on edasiviiv jõud:
ehk Kuidas me vanadesse õppe hoonetesse 
mõnusaid nurgakesi rajasime

Lossi 36. Üliõpilased: „See on suur edasiminek sellest ühest kurvast diivanist, mis siin enne oli.  
Mõnel päeval on kõik lauad korraga kasutuses."

Jakobi 2 ringauditooriumi esine õpinurgake. Eriti meeldivad tudengitele pistikupesad laudadel ja eraldusseinad.
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47  linna, kuid Tartu Ülikool oma ligi 
18 000 asukaga annab omaette linna 
 mõõdu välja, mistõttu hea kesk konna 
loomine on väga oluline. Korralikult 
läbimõeldud ja lihtsalt  ligipääsetavad 
õpi ja puhke alad on palju enamat 
kui vaid füüsi line olesklemiskoht. 
 Taolised kohtumis paigad aitavad luua 
kogukonna tunnet nii üliõpilaste seas 
üldiselt kui ka ühe õppehoone või eri
ala piires. Kui õppe hoones saab viibida 
kauem kui vaid loengute või praktiku
mide ajal, on  tudengitel palju lihtsam 
omavahel  kokku saada, üksteist õppi
mises aidata, õpigruppe luua ja sõprus
sidemeid sõlmida. Eriti olu line on nii
suguste võimaluste olemasolu rebastele, 
kes on alles oma ülikoolitee alguses ja 
kel pole veel suhtlusvõrgustikku välja 
kujunenud. 

Niisiis hakkasime pihta ja 
 õnneks tuli mõttega kaasa ka üli
kool –  rektoraat eraldas arengu fondist 

raha ning kinnisvaraosakond aitas 
 lahenduste elluviimisel. 

Raha vähe ja reegleid palju
Kõik, kes kunagi midagi korraldama on 
pidanud, teavad, et raha on ikka  liiga 
vähe. Nii tuli „vanade“ õppe hoonetega 
 arvestades moodustada pinge rida. 
 Valikut  tehes püüti arvesse võtta seda, 
et kasu  saaksid kõigi nelja valdkonna 
 tudengid, aga ka seda, et ala loomiseks 
ei peaks tegema kapitaalseid ehitus
töid. Oli raske  leida kompromisse nii, et 
puhke ala oleks funktsionaalne ning nii 
üli õpilased, õppejõud kui ka otsusta
jad õnnelikud. Arutelud olid konstruk
tiivsed,  välja arvatud ühel alal, kus va
hetult enne mööbli paigaldamist tabas 
meid instituudi kirglik vastuseis. Kuid 
ka need tormituuled taltusid.

Arvasime naiivselt, et kõigile 
 meeldiva mööbli ja selle  paigutamise 
lahendustega on mured murtud – ja siis 
saime teadlikuks tule ohutusnõuetest. 

Pea aegu kõik  mõnusad lahendused 
(pehme mööbel, mikrolaine ahjud jne) 
läksid tuleohutusreeglitega vastu ollu. 
Läks vaja omajagu nuputamist, aga 
nüüd on igati  nõudeile vastavad õpi ja 
puhkealad valmis neljas õppehoones:
• Jakobi 2 (ringauditooriumi ees ning 

3. ja 4. korruse klaasboksides),
• Lossi 36,
• Ravila 19,
• Vanemuise 46.

 Tudengitele  mõeldud  nurgakesed on 
vastu  võetud sooja  poolehoiuga ning 
loengute ja   seminaride vahelisel ajal 
 annab mõnigi kord vaba kohta otsida.

Järgmisena saavad tudengi ala 
 Ülikooli 18, Näituse 2, Biomeedikumi 
raamatukogu ja Chemicum. 

Üliõpilane, kui sa pole oma 
 õppehoones tudengi nurka leidnud, 
siis asu  otsima. Eriti uudishimulikud 
 hinged on  oodatud ka teiste õppe
hoonete  nurkadesse – äkki leiate mõne 
vahva idee või uue sõbra! 
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Omal ajal oli üks paik, kus Tartu vaimu hoomata võis, kohvik 
Werner – kunsti- ja kirjandusinimeste kohtumispaik, mida on 
Eesti kirjanduses ehk kõige enam kajastatud.

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Juba 1882. aastal asus praeguse 
Ülikooli tänava majas number 11 
R. Kunstmanni kondiitripood. 

Kolme aasta pärast avas samas majas 
Viini kondiitriäri Johann Werner, kelle 
järgi kutsutakse kohvikut praegugi.

Eriti populaarne oli Werneri kohvik 
Siuruaegadel. Wernerist  inspireerituna 
on ilmunud kaks kogumikku:  August 
Gailiti „Klounid ja faunid“ (1919) ning 
August Alle „Lilla elevant“ (1923). 
 Hiljem kirjutasid Wernerist mälestusi 
Artur Adson, Elo Tuglas, Herbert Salu 
jt. Oli teada, et Tuglasele, Betti  Alverile 
ja mõnelegi teisele sai kirju saata 
 Werneri aadressil.

Mõni mees elaski kohvikus ja 
suitsetas end suitsurääbiseks
Luuletaja Artur Adson ei hoia küünalt 
vaka all ja kirjutab „Siuru raamatus“: 
„Tartus mõni mees  päris elaski 
 kohvikus, nagu näit. Alle ja rida male
haigeid Werneri  taga ruumis; seal taoti 
shahhi ja matti  hommikust  õhtuni ja 
suitsetati end  omaenese tubaka vingus 
suitsu rääbisteks. Mõni mees  elaski 
sellest, et mängis raha  peale malet. 
Ja nood  latrid tolles  Werneris – nood 
 sobisid nii  hästi oma hääli summutavate 

 plüüshiga vooderdatud vaheseinte
ga magusaks keelepeksmiseks.“  Talle 
sekundeerib Herbert Salu: „Tartu 
 kuulsaim kohvik ning  „boheemkonna“ 
kogunemispaik oli Werner,  Jaani 
 tänavas nr. 7 – südalinnas,  kõigile 
„tee ääres“, linna äri ja elukeskuses, 
 ülikooli lähedal, Postimehe lähedal. 
Werneri koogid olid kuulsad linnas ja 
maal. Veel riikliku iseseisvusaja algul 
 puudus sõna „kohvik“, öeldi „kohvi
maja“ või „kaffee“, aga varsti tekkis see 
tarvilik sõna. Artur Adsoni  mälestuste 
järgi olnud sõna arvatavaks loojaks 
kunstnik Mägi, sest kohvik Werner oli 
talle teiseks koduks. []

Siin, Werneri kohvikulaudade taga 
ning paksus tubakasuitsus  hirnuvad 
meie boheemlaste kohvijanused 
 pegasused oma viis tundi päevas ja 
 boheemlaste inspiratsioonilained vahu
tavad kõrgele. Vaim särtsub ja terav
meelsuse sädemed lendlevad.  Vahele 
kostab ka tüsedaid sõnu ja rõvedusi 
ning rämedat „läti naeru“.“

Viini kohviku õhustikuga Werner 
jäi populaarseks ka hiilgeaja möödudes 
ja tihti võis seal näha ülikooli rahvast. 
Professor Gustav Suits kutsus  tudengeid 
Wernerisse eksamit andma, kohvikus 
oli oma laud Johannes Voldemar  Veskil, 
sage külaline oli Paul Ariste. Pärast 
sõda kandis kohvik nime Tartu, kuigi 
rahvasuus oli ta endiselt Werner.

„Werneris hakkasin käima  esimesest 
kursusest peale, see oli siis 1947.  aastal, 
ja sinna ma jäin,“ teatab luuletaja  Helvi 
Jürisson, kes õppis toona arstiks. „Siis 
oli Werner veel endisaegse kujuga. 
 Tagapool oli piklik saal, kus olid loožid 
ja sai malet mängida. Mu tädipoeg Eno 
Raud tuli samal ajal eesti filoloogiasse 
ja mina seltsisin seetõttu nii arstide kui 
ka filoloogidega. 

Eriti arstiteaduskonna üliõpilastel 
oli kombeks Werneris õppida. Mõni
kord klõbisesid kohvikus ka kondid. 
 Ettekandjad ei teinud numbrit isegi siis, 

Werner  
ja tema stamm kunded

kui lauale tõsteti kraanium ehk pealuu.
Werneris pakuti kooke, aga neid  saime 
endale lubada stipipäevadel.  Harilikult 
tellisime moosipirukaid, need olid 
õuna moosiga tehtud, rasvas keedetud 
ja väga head. Mõnikord joodi  likööri, 
Lõunamaist või piparmündi likööri, 
kuid ka veini ja portveini.  Purjus 
 inimesi oli väga harva näha.“

Stammkunded jäid meelde
Helvi Jürisson kirjeldab värvikalt 
 Werneri külastajaid: „Kord  näidati 
 mulle pisikest ja väga vana daami, kes 
oli kaunis vanamoodsalt riides. See 
oli luuletaja Anna Haava, kes käis seal 
 regulaarselt ning tellis iga kord  kohvi 
ja kooki. Ta oli alati kübara ja pika see
likuga. Üksi, keegi ei istunud tema 
lauas. Silmatorkavalt suure  heameelega 
 lävis Werneris tudengitega inglise 
 keele õppe jõud Artur Hone, kes koha 
 puudusel oli nõus kükitama ja  kohvi 
jooma ka laua kõrval, ja nii tundide 
 viisi. See oli imetlusväärne. Meie selts
konnas istusid tihti Ain Kaalep, Hen
no Rajandi, Udo Kolk, Tatjana Hallap, 
Ea Jansen. Iga päev külastas Wernerit 
üks naiskerjus, kes käis hoolimata il
mast paljajalu. Ta tuli naeratades meie 
laua juurde ja sirutas käe välja. Kui 
lauas  istus Eno Raud, siis pöördus tema 
 poole: „Kas härra Raual on täna veel 
raha järel?“ Räägiti, et sel naisel olnud 
pangas suur arve. Ta ei jäänud kunagi 
pikalt seisma, seetõttu suhtuti temasse 
heatahtlikult.“

Kohvikus käis tudengielu nagu ikka, 
oli noorte inimeste väikesi draamasid, 
kokku ja lahkuminekuid, ja muidugi 
kõlas seltskondlik klatš. „Sosinal  räägiti 
sellest, kes on võimalik nuhk ja kes 
 kindel nuhk,“ märgib Helvi Jürisson.

Poliitikast aga juttu ei  tehtud. 
 „Ilmselt me ei rääkinud sellest 
 vaistlikult ega olnud ka huvi.  Pärast 
sõda oli selline tunne, et siia sa oled 
asetatud ja siit sa ei pääse. Ka  lehti 
ei loetud. Harilikult kõnelesime 

raamatutest. Tavaliselt tuli meie  lauda 
Ain Kaalep, kes rääkis innustunult 
teostest, mis ta oli just läbi lugenud. 
 Jutuks tulid ka noorte inimeste suured 
küsimused, näiteks mis on elu mõte.“

W on ikka sama koha peal
Kohviku tähtsus kahanes mõne ti  pärast 
ülikooli  kohviku  avamist 1957.  aastal. 
 Wernerisse, mis kandis  nõukaajal 
ametlikult  „Tartu“ nime, jäid käima 
peamiselt malemängu huvilised, üli
kooli õppejõud ja  vanemad prouad. 
1983. aastal oli 
 Tartu vanalinnas 
suur tule kahju ja 
 Werneri  sisustus 
 hävis.   Kvartalit 
 tulid  taastama  Poola 
 restauraatorid, kuid 
nende töö jäi  katki ja 
kohvik õnnetult tüh
jaks. Alles mais 1998 
avati uksed uuesti. 
 Vahepealsete  aastate 
jooksul on  vahetunud 
nii  omanik kui ka in
terjöör.  Endiselt võib 
 Werneris, mis nüüd 
on  saanud  peene lisa
tiitli  lounge, näha 
halli päiseid  daame 
 kohvitassi taga 
 jutlemas.  Koogid 
ja saiad on aga 
 ehtsa  Viini kohviku 
väärilised.

Kirjanik  Madis 
Kõiv on  kirjutanud 
Werneri teemal 
 näidendi  „Lõputu 
kohvi joomine“, 
 mille  esietendus oli 
Draama teatris 2008, 
ja  tutvustus  kõlab 
nii: „Aeg  kulgeb, 
 riigikorrad  kukuvad, 
sõjad tulevad ja 
 lähevad, riidemoed 

 muutuvad. Linn põleb, ka kohvik  põleb, 
ja  ehitatakse uuesti üles. W kohvik on 
ikka sama koha peal, ikka  räägitakse 
seal  jutte,  jagatakse uudiseid ja  loetakse 
 luulet. Alati istub seal nurgas üks mees 
– Stammgast – ja joob kohvi. Pommi
plahvatused ja sissevälja sagivad sõja
väelased ei saa kunagi ühe  kannu 
 aromaatse kohvi ega maitsva veini 
vastu.“

Katkend raamatust „Tartu Ülikool ja 
legendid“, Menu Kirjastus 2012. Aval
datud kirjastuse loal. 

Kaja Kärner, „Kohvikus" (1957). Tartu Kunstimuuseum.

Foto: Tiia Kõnnussaar
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Mälumängust on Emajõe Ateenas saanud tõeline rahvasport: Tartus on võimalik pea igal õhtul 
veeta aega mälumängu mängides. Mängivad professorid ja tudengid, korporandid ja vilistlased. 
Mis inimesi selle nakatava harrastuse juures köidab?

SILJA PAAVLE
ajakirjanik

Enamasti satutakse  mälumängu 
juurde juhuslikult – nii läks 
ka korp! Ugala liikmetega, kes 

mängust kuuldes otsustasid end proo
vile panna. Näiteks Tallinna Strateegia
keskuse välisprojektide kompetentsi
keskuse juht Aado Altmets tunnistab, 
et „alguses ei  läinud väga hästi, aga tei
sest mängust  alates tulemused para
nesid ja tekkis  hasart.“ Tartu Ülikooli 

Eesti geograafia  kaasprofessori  Taavi 
Pae meelitasid  selle harrastuse juur
de aga ülikooli algus aastate võrkpalli
trenni kaaslased, kes korraldasid 
 „Mälukat“, mis kuulub siiamaani 
 tudengite kevad ja sügispäevade 
 kavva. Loomuliku jätkuna tulid Tartu 

„Mälumängu kaotaja on tegelikult 
mälumängu võitja!“

Üliõpilaste Mälumänguklubi, mis 
 alustas tänavu 23. hooaega, ning  Tartu 
meistrivõistlused mälumängus, mis 
käivad juba 51. hooaega.

Ajakirja Akadeemia peatoimetaja 
Toomas Kiho kutsus kilvaturniiridele 
sõber, kes oli sattunud lokaali Vein ja 
Vine vineriinidele. Nüüdseks on Kiho 
saavutanud kõrgeid kohti Tartu linna 
meistrivõistlustel üksikmälumängus 
ning alates sellest aastast lööb seal 
kaasa ka oma võistkonnaga.

Tartu eri paigus toimuvad mälu
mängud on erinäolised, väga erineva 
taseme ja stiiliga, kuid siin  nimetatuid 
ühendab akadeemilisem  lähenemine. 
„Pulli võib teha mujal, mälumäng on 
ikka tõsine asi, kuigi pisikese huumo
riga pooleks,“ kostab Kiho. Tema jaoks 
on mälumäng omamoodi treening. 
„Mõned käivad jooksmas, mõned 
mälumängul. Mulle jooksmine ei 
meeldi, minu teema on ajugümnas
tika,“ muheleb ta.

Seltskond on väärtus omaette
Tartu Üliõpilaste Mälumänguklubis 
käivad juba aastaid kõrvuti mängimas 
paljude erialade inimesed, nii üliõpi
lased kui ka õppejõud. „Viimane kord 
saime oma tudengitelt näiteks punktiga 
pähe,“ muigab Pae. 

Iga mäng on koostaja nägu ning pee
geldab ka huvialasid ja põlvkondlik
ku kuuluvust. Parimad mängud on just 
nimelt need, kus mõtlemist jagub eri 
valdkondadest ja iga põlvkonna esinda
jate jaoks.

Seltskond on väärtus omaette, sest 
nagu ütleb Pae: ta on mälumängu
õhtutelt juurde saanud suure hulga 
sõpru ja tuttavaid. „Paljude erialade  
inimestega poleks ma suure tõenäo
susega muidu kunagi kohtunud.“ Hea 
mälumäng on Pae sõnul selline, kus 
ei esitata viktoriiniküsimusi, vaid on 
võimalik küsimuses esitatud faktide 
põhjal vastus välja nuputada. Hea 
mälumängumeeskond koosneb aga 

erinevate teadmistega inimestest. Tema 
enda lemmikud on kõikvõimalikud 
Eestiga seotud teemad. „Mälumängust 
jääb ikka erinevaid fakte meelde ning 
need muudavad teadmiste üldpilti,“ 
ütleb Pae. Toomas Kiho meelest on 
mälumängu tõeline väärtus aga see, 
kui oskad sealt saadud fakti paigutada 
oma seniste teadmiste vahele õigesse 
konteksti. „See kinnitab, et ülikoolis ja 
elus omandatud teadmised on läinud 
asja ette,“ lausub Kiho.

Alandlikkuse kool
Edu aitavad saavutada ka tasapisi 
omandatavad õiged võtted.  „Tegelikult 
kooruvad mälumängudes välja omad 
tehnikad. Näiteks õpid mõistma küsi
muse koostamise mõtet, lugema küsi
muse stiili või urgitsema küsimust lahti 
küsija isikust lähtuvalt,“ kirjeldab Pae. 
Temagi hinnangul käib huumor hea 
mälumängu juurde, olgu üldteema nii 
tõsine kui tahes.
„Mälumängurlus annab  kasuliku 
ja nutika ajaveetmisvõimaluse,“ 
sõnab Aado Altmets. Tema on Ugala 
võistkonna koosseisus Tartu linna 
meistri võistlustel mänginud 1998. 
aastast alates. „Saad ka mõningase 

kuuluvustunde: kuulud ju Eesti mälu
mängurite sekka, kes teevad ilma üsna 
kõrgel tasemel.“ Altmetsa sõnul saabki 
Tartus end tõeliseks mälumänguriks 
 nimetada vaid see, kes on osalenud 
Tartu linna meistrivõistlustel. „See 
on kõige klassikalisem ja stiili  puhtam 
mälumäng.“ 

Just akadeemilisus on põhjus, miks 
korp! Ugala liikmed on ka  vilistlastena 
jäänud ühtedele võistlustele aastateks 
truuks, ehkki mängijad on töökohus
tuste tõttu mööda Eestit laiali ning 
ülekolmapäeviti toimuva mängu 
kalendrisse mahutamine nõuab teine
kord tükk kombineerimist. „Tunneme, 
et oleme läbi selle mälumängu endiselt 
ülikooli ja akadeemilise ilmaga seotud,“ 
sõnab Altmets. 

Mälumänguharrastusega alusta
miseks aga muud vaja polegi, kui leida 
endale sobiv mäng, võtta kaasa sõbrad 
ja lihtsalt hakata pihta. Isegi kui alguses 
tulemused hiilgavad ei tundu  – eks ole 
see ka väike alandlikkuse kool –, tuleb 
kõik muu juba iseenesest. 

„See, kes kaotab, saab tegelikult 
kõige targemaks. Mälumängu kaotaja 
on tegelikult mälumängu võitja,“ teatab 
Taavi Pae.      

Valik Tartu mälumängudest
Vineriin lokaalis Vein ja Vine. Esmaspäeviti kell 19. Võistkonnaliikmete arvu 
 piirangut pole. Osavõtutasu 2 eurot inimese kohta. Lisainfo Facebooki grupist „Vein 
ja Vine“ ning „Nautimuse mälumäng“.

Naiivi mälumäng. Teisipäeviti kell 19 baaris Naiiv. Võistkonnaliikmete arvu 
 piirangut pole. Osavõtt tasuta. Lisainfo Facebooki grupist „Naiivi mälumäng“.

Tartu Üliõpilaste Mälumänguklubi. Üle nädala kolmapäeviti kell 18.15 pubis 
Chaplin. Võistkonnaliikmete arvu piirangut pole. Osavõtt tasuta. Lisainfo Facebooki 
grupist „Tartu Üliõpilaste Mälumänguklubi“.

Tartu linna meistrivõistlused mälumängus. Üle nädala kolmapäeviti kell 18.15 
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Et hooaja arvestusse läheb seitse parimat 
mängu, pole hilja liituda ka novembris. Võistkonna suurus kuni neli liiget. Osavõtu-
tasu 110 eurot võistkonnale hooaja kohta, tudengitele soodustused. Lisainfo Face-
booki grupist „Tartu lahtised meistrivõistlused mälumängus“.

Tartu muusikaviktoriin. Neljapäeviti kell 20 baaris Naiiv. Võistkonna suurus kuni 
viis liiget. Osavõtt tasuta. Lisainfo Facebooki grupist „Tartu muusikaviktoriin“.

Mälumäng on tõsine asi, kuigi pisikese huumoriga pooleks. Fotol ragistatakse ajusid „Vineriinil".

Foto: Silja Paavle
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Punktid, kriipsud ja nullid
Elektronkella näidikul vilgub koolon. 

Iga sekund üks vilgatus. Kui seda 
mõnda aega jälgida, salvestub mällu 

pilt vilkuvast koolonist.
Inglise keel tiksub meie ümber. 

 Tiksub päevast päeva. Tiksub muu 
 hulgas koos kooloniga tundide ja 
 minutite vahel.

Nii tik(s)ubki inglise kellakoolon  eesti 
keelde.

Aga meil on siin hoopis teisiti. Meie 
nimelt oleme kokku leppinud, et kella
ajas kasutame punkti. 

Infotund toimub 29.08 kell 12.00 Veski 
auditooriumis.

Testi saab teha 5. juulil kl 12.00 või 
14.15 valitud arvutiklassides.

Aktus algab 15. juunil kell 15.00 pea
hoone ees.

Palume registreeruda seminarile hiljemalt 
26. novembril kl 10.00.

Kui räägime ajavahemikust, on meil lisaks   tarvis 
pikka kriipsu. Sealjuures jätame kriipsuesise ja 
taguse tühikuta ning paneme kriipsu tihedalt 
 kellaajaga kokku.

Neljapäeval kella 16.15–18.00 esineb doktori
seminaril külalisprofessor.

Kohvipausile olete oodatud kl 14.30–14.45.
Täistunnivahemike kirjutamisel võime lasta 

punktidel ja nullidel puhata, vaja on pikka kriipsu.

Ülikooli veebipood on avatud kl 12–16.
Lõunasöök kestab kl 13–14.
Ülikooli üritustel oleme erandlikult pannud 

punktid-nullid siiski rakkesse ka täistundide 
 korral, et osalejad ei jääks akadeemilist veerand
tundi eeldades hiljaks.

Doktoritöö kaitsmine algab kl 15.00 senati 
saalis.

Neljapäeval kella 14.00–16.00 peab ülikooli 
muuseumis loengu külalisprofessor.

Ärgem laskem siis koolonil endale pähe 
 tiksuda, valigem kriipsule õige pikkus ja andkem 
nullidele vahel puhkust. 

Keelenurka kirjutab Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi

Õigekirjamõlgutusi
Väärindagem!

Plaan kultuuri pealinnaks saamise 
puhul väärindada Toomemäel 
asuva katedraali ligi 750 aasta 

vanuseid müüre gurmee restoraniga  
on andnud nii Tartu kui ka ülikooli 
rahva hulgas tublisti jutuainet ja appi 
on tõtanud kollektiivne aju. Näiteks on 

ühismeedias pakutud klaasrestorani 
hoopiski Tartusse  Peetri 92 krundile 
endise 95. Krasnojarski jalaväepolgu 
Püha Georgiuse Võidukandja polgu
kiriku hoone kõrvale. 

Või vaadakem südalinna poole: 
teenimatult unarusse on jäänud 19. 

sajandi lõpus – 20. sajandi alguses 
ehitatud kunagine kepsakas pumba
maja Liivi tänava otsas Toomemäe külje 
all, mis tõttöelda ju samuti väärinda
mist vääriks. 

Tänavakunstnikud on asunud 
hoonet juba ka usinasti väärindama. 

Foto: Freepik.com

Leia oma  
talvine rõõm 
meenepoe 
tootevalikust

shop.ut.ee

  Endise 95. Krasnojarski jalaväepolgu Püha Georgiuse 
Võidukandja polgukiriku hoone ootab suuremat tähelepanu. 

  Kunagine pumbamaja Toomemäe külje all on 
tänavakunstnikelt juba väärindamist leidnud, aga ega küll küllale 
liiga tee. 
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Fotod: Tiia Kõnnussaar
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