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Saavutused ja tunnustus 
on osa õnne valemist

K ui ürgmees tappis 
mammuti, valdas teda 
õnnetunne – jälle 

oli ta pääsenud näljasurmast. 
Ta tundis end kõva mehena. 
Tänapäeva inimesed küll 
mammuteid enam ei tapa, kuid 
vajadus midagi saavutada ja 
õnnetunnet kogeda on ikka 
olemas. Kuna veedame võrdle
misi suure osa oma ajast tööd 
tehes, otsime õnne ja rahulolu
tunnet ka töölt. Nii selgitas 
psühholoog ja tööõnne uurija 
Tiina SaarVeelmaa septembri
kuu eelviimases ETV2 saates 
„Plekktrumm“.

Oktoober on vaimse tervise 
kuu. Peagi hakkab suuremat 
osa ööpäevast katma pimeduseloor ja ilmad 
pöörduvad rohkem talve nägu. See on õige aeg 
rääkida vaimsest tervisest. „Kuid miks sellest üldse 
rääkima peab?“ küsivad ehk mõned. 

Paraku kipuvad vaimse tervise mured siiani 
olema tabu, ehkki õnneks neid järkjärgult mur
takse. Ka iga organisatsioon, sh TÜ, võib olla kas 
vaimse tervise riskide maandaja või hoopis nende 
võimendaja. On hulk samme, mida ülikool on juba 
astunud, selleks et ülikoolipere vaimse tervise 

 muresid ennetada ja lahendada. 
Mõttekoja Praxis uuringust 
„Eurostudent VII“ selgus 
 mõtlemapanev olukord:  
veerandil Eesti üliõpilastest 
olid viimase kuu jooksul peast 
läbi käinud surma mõtted. Tõsi, 
uuring ei kirjeldanud vaid TÜ 
üliõpilaste seisundit, kuid oleks 
naiivne arvata, et neid tulemusi 
ei saa kuidagi seostada Eesti 
 suurima ülikooliga – meie alma 
mater'iga.

Selles numbris tulebki juttu, 
mida on ülikool juba teinud, 
et olla vaimse tervise riskide 
maandaja, ja mida saaks veel 
ära teha. Kuid ega ülikool üksi 
pea vastutust enda peale võtma. 

Selle eest, et ei TÜs ega mujal Eestis peaks tead
lased muretsema väikese sissetuleku pärast, peab 
hoolitsema ka riik. Jah, teaduse alarahastus on üks 
töötajate vaimse tervise riskide võimendaja.

Võime piltlikult öeldes tappa mammuteid 
õppides või tööd tehes ja tunda end selle pärast 
kõvade meestena, kuid vajame selle eest ka tunnus
tust. Seejuures peame jääma võimalikult palju 
ise endaks. Nii saabki kokku õnne valem, nagu 
kirjeldas tööõnne uurija Tiina SaarVeelmaa. •

MARI EESMAA
UT toimetaja
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Tallinnas. Ta on töötanud ülikoolis 80 semestrit.

Professor Ain Heinaru on kauaaegne Tartu 

Ülikooli geneetika õppetooli juhataja. Ta on õpeta-

nud geneetikat Tartu Ülikoolis kauem kui 100 

semestrit. Õpetamise käigus on välja kujunenud 

eestikeelne geneetikaalane terminoloogia, paljuski 

koostöös ja diskussioonides heade kolleegidega. 
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GENEEETIKA SÕNASTIK: 
EESTI-INGLISE-EESTI
ISBN 978-9949-03-302-7, 541 lk. Hind kirjastuse e-poes 17 €

Geneetika on tänapäeva loodusteaduste tsentris. Sellest tuleneb asjaolu, et genee-
tika õpetamisel peab tundma põhitermineid kaasnevatest loodusteadustest, alates 
keemiast ja lõpetades evolutsiooniga. Käesolev geneetika sõnaraamat sisaldab neid 
mõisteid ja termineid (üle 7500), mida autorid on kasutanud aastakümneid geneeti-
kaga seotud õppeainete õpetamisel.

Geneetika sõnastiku esimene osa on koostatud eestikeelsete terminite põhjal, 
andes terminile vastava ingliskeelse vaste ja järgneva lühikese sisuselgituse. 
Sõnastiku teises osas on toodud esimeses osas kasutatud ingliskeelsed terminid 
koos nende eestikeelsete vastetega. See võimaldab ingliskeelselt terminilt minna 
üle eestikeelsele terminile ja seekaudu leida termini selgituse sõnastiku esimesest 
osast. Sõnastikust on kindlasti abi geneetika sõnavara sisaldava spetsiifi lise inglis-
keelse kirjanduse lugemisel.
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Rahvus-
mõtte 
auhind
Kuni 30. oktoobrini saab 

esitada kandidaate 
Tartu Ülikooli Rahvusmõtte 
auhinnale. Selle auhinnaga 
tunnustab ülikool isikut, kes 
on edendanud oma loomin-
guga silmapaistvalt eesti 
rahvuslikku ja Eesti riiklikku 
eneseteadvust.

Rahvusmõtte auhinnaga 
tunnustamise ettepanekuid 
võivad teha TÜ nõukogu ja 
senati liikmed, valdkondade, 
instituutide, kolledžite ja 
valdkonnaväliste asutuste 
nõukogud, teiste teadus- ja 
arendusasutuste nõukogud 
ning Eestis registreeritud 
 juriidilised isikud. Kandidaa-
tide ülesseadmise põhjen-
datud esildised tuleb saata 
rektori nimele aadressil 
Ülikooli 18, 50090 Tartu, või 
e-posti aadressil  
rektor@ut.ee. Üles võib 
seada ka varasemate aas-
tate kandidaate, kes ei ole 
valituks osutunud. Auhind 
antakse pidulikult üle 1. det-
sembril rahvusülikooli 101. 
aasta päeval TÜ aulas. 

Rahvusmõtte auhinda 
on välja antud alates 2004. 
aastast. Eelmistel aastatel 
on selle pälvinud kirjanik 
ja etnoloog Ilmar Talve, 
helilooja Veljo Tormis, 
 akadeemik Endel Lippmaa, 
kunstnik Kaljo Põllu jt. •

Narva üliõpilased said 
uue majutushoone
Narvas Paul Kerese tänaval 

avati 2. oktoobril Tartu 
Ülikooli, Sisekaitseakadeemia 
ning Politsei- ja Piirivalve ameti 
(PPA) koostöös valminud 
õppe- ja majutushoone. Vast 
valminud maja suurus on  
9708 m2  ja TÜ üliõpilaste 
kasutada on sellest ligikaudu 
neljandik.

TÜ Narva kolledži haldus-
juht Jaanus Villiko sõnas, et 
kolledž on oodanud uue 
majutushoone valmimist juba 
veidi üle 20 aasta. Pikaaegse 
unistuse täitumise üle väljendas 
heameelt ka ülikooli rektor 
Toomas Asser. „Rahvusülikooli 
kohalolu Narvas on piirkonna 
arenguks vältimatult vajalik, 
just seetõttu on Narva kolledži 
arendamine olnud juba 20  
aastat Tartu Ülikooli südame- 
asi,“ kommenteeris ta. Rektor 
lisas, et ülikool üksi poleks 
suutnud kolledži perele pakkuda 
selliseid elamis tingimusi, nagu 
nüüd koostöös Sisekaitse-
akadeemia ja PPA-ga on 
loodud. „Loodan väga, et 

ühise maja ehituse järel saame 
jätkata ka sisulist koostööd ja 
 kinnistada arusaamist, et just 
haridusel on keskne tähendus 
Ida-Virumaa tuleviku jaoks.“

Tartu Ülikooli üliõpilaste ning 
vajaduse korral ka õppejõudu-
de tarbeks on majutushoones 
30 kahekohalist tuba, kolm 
invanõuetele vastavat tuba,  
15 ühetoalist ja kuus kahe- 
toalist korterit. Majas paikne-
vad veel Sisekaitseakadeemia 
majutus- ja õpperuumid ning ka 
PPA tarbeks ehitatud ruumid. 
Ühiskasutuseks on mõeldud 
selvepesula ning hoone juures 
asub ka eraldi ruum, kus saab 
hoida jalgrattaid.

Sisekaitseakadeemia 
üliõpilas elamu poolel asub 
selle kooli õppuritele mõeldud 
lasketiir. Hoone keskel on aga 
ujula, mida saavad kasutada 
kõik soovijad.

Hoone lepinguline maksu-
mus koos käibemaksuga oli 
18,5 miljonit eurot. Tartu Üli-
kooli osa sellest on 4,5 miljonit 
eurot. •

VAST AVATUD NARVA MAJUTUSHOONESSE SAID ELANIKUD SISSE 
KOLIDA 1. OKTOOBRIL.
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TUDENGID 
PUHKASID VAIMU 
Kes kellele käru 
keeras? Septembri 
eel viimasel nädalal 
toimusid tudengi-
päevad. Kuna kevadel 
jäi festival ära, oli nii 
mõnelgi üliõpilasel 
sees eriti suur hoog. 
Fotole on püütud hetk 
kärurallist. „Käruralli 
on väga sarnane 
tudengi eluga: tuleb 
ületada takistusi, 
teha sõbraga koos-
tööd ja anda endast 
kõik,“ kommenteeris 
tudengipäevade meediajuht 
Kristin Kontro. Lisaks pakuti üli-
õpilastele võimalust lüüa kaasa 
aruteludes, osaleda pelmeeni-

olümpial, pubirallil või hoopis 
moedemonstratsioonil. Toimus 
ka rebasteerimine, mille käigus 
said kõik värsked üliõpilased 

ametlikult Tartu tudengiteks. 
Hüppe tudengiellu sai teha 
Raekoja platsile püstitatud 
tornist batuudile langedes.

SEPTEMBER PILDIS
Mõnikord annavad fotod 

lugusid edasi moel, nagu 
tekstid iialgi ei suuda. Ka 
möödunud kuul jäid pildile 

ülikooliperega seotud hetked, 
mis jutustavad nii praegusest 
koroonaajast kui ka tava-
pärasematest toimetustest. 

Nii mõnigi pilt annab lootust, 
et viiruse leviku kiuste on  
inimeste huumorimeel  
endiselt alles. •

MASKIBALL VÕI 
ÕPPETÖÖ?
Kui Arno isaga 
kooli majja jõudis, 
olid kõigil juba  
sinised näo maskid 
ees. Pildil on 
ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni 
bakalaureusekava 
tudengid, kes sel 
sügisel ülikooliteed 
alustasid.

HÕIVATUD PARKIMISKOHT
Ülikooli raamatukogu pakutavad võimalused 
võivad paista kadestamisväärsed ja meelitada 
kohale nii karvaseid kui ka sulelisi. Rattaparklas 
märgatud õhusõiduki põhjal otsustades on üks 
vaimutoidu järele janunevatest lugejatest pärit 
nähtavasti Sigatüükast või Blocksbergi mäe 
kandist. Lennuameti sõidukiregistris luua kohta 
andmed puuduvad. 

IGAVENE TUDENG
Kooliaasta alguse puhul said Raekoja platsi suud-
levad tudengid pähe ülikooli teklid. Et tuul pea-
katteid ära ei viiks, kinnitati need kujude külge 
kahepoolse teibiga. Ent kui saabus aeg teklid ära 
võtta, selgus, et ühe tudengi pea küljes on müts 
korralikult kinni. Mitu päeva kestnud sihikindla 
tegutsemise peale tuli tekkel lõpuks kuju küljest 
lahti ja armunud tudeng sai korraliku peapesu.

LOSSIST VÄLJA!
Lossi tänaval asuva maailma keelte ja kultuuride 
kolledži õppehoone läheb kapitaalremonti. See-
pärast tuleb kolledži rahval esialgse prognoosi 
järgi pesitseda mõni aasta Liivi tänaval kunagises 
Rahvusarhiivi hoones. Kolledži koordinaator 
Kätlin Luhamägi sõnas, et kolimine kestis kokku 
kolm nädalat – peamiselt seetõttu, et nende val-
duses olevat ülikooli suurim erialaraamatu kogu. 

Selleks aga, et asjad suurema vaevata sihvaka 
hoone kõrgetele korrustele saada, tuli kasutada 
lausa kolimistõstukit. „Nüüdseks oleme end 
kenasti sisse sättinud ja tundub, et väga suuri 
kohanemisraskusi ei ole,“ sõnas Luhamägi. Ainult 
et seletuseta on jäänud üks vahejuhtum, mille 
jäljed viitavad kohalikule kummitusele, kellega 
kolledžipere pole veel trehvanud. „Oleme siiski 
lootusrikkad, sest seletamatutel asjaoludel on 
meil raamatukapid ja diivan iseseisvalt ühest 
toast teise liikunud.“ 
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TÜ teadlased algatavad veel 
viis viirusega seotud projekti
Eesti Teadusagentuuri 

hindamis nõukogu tegi 
ettepaneku rahastada kolmteist 
teadusprojekti, millega soovi-
takse lahendada SARS-CoV-2 
viirusega seonduvaid problee-
me. Projektide elluviimiseks 
eraldatakse 2,14 miljonit eurot. 
Tartu Ülikooli projekte on viis.

Teadlased asuvad välja 
töötama näiteks senisest 
tõhusamaid näomaske ning 
biolagunevaid koostis aineid 
viirusevastaste katete ja 
puhastus vahendite jaoks.

Veel selgitatakse  välja 
viiruse vastaseid aineid, 
mida oleks võimalik kasu-
tada tavatoodetes, näiteks 
desinfitseerimis vahendites. 
Ühes uuringus otsitakse  

lahendusi raskesti puhasta-
tavate pindade viirusevasta-
seks töötlemiseks ja siseõhu 
 puhastamiseks respiratoorse-
test viirustest. Ka töötatakse 

välja patsiendiküsimustiku  
prototüüp ja luuakse andme-
analüütiline tööriist viiruse 
leviku kiiruse prognoosimi-
seks. Peale selle arendatakse 

 roboteid, et vähendada 
pandeemia olukorras 
tervishoiu töötajate töökoor-
must ja nakkusriski haiglates 
ning hooldekodudes.

„Teadusele ei ole omane 
kiirustamine ja praktiliste  
lahendusteni jõudmiseks 
võib minna pikki aastaid,“ 
sõnas teadusagentuuri 
uurimis toetuste osakonna 
juhataja Siret Rutiku. Ta 
tõdes, et mõnikord jäävadki 
teadlaste töö tulemused kas 
rahanappuse või ette võtjate 
huvi puudusetõttu rakenda-
mata. „Loodan väga, et tea-
duse olulisus ja hädavajalik-
kus meie kõigi igapäevaelus 
ei vaja enam tõestamist,“ 
ütles Rutiku. •

Tartu Ülikooli teadlaste 
juba alanud uuringutest ja 
koostööst riigiga saab lähe-
malt lugeda lk 24.
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Tähenduslik keskkond 
ja ökoloogiline kriis
INAUGURATSIOON
TÜ ökosemiootika ja 
keskkonna humanitaaria  
professor Timo Maran
6. oktoobril kell 16.15 ülikooli 
aulas

Semiootika uurib tähendusi, 
tekste,  kommunikatsiooni 

ja märgisüsteeme. Mida 
võiks  semiootikal olla 
 öelda keskkonna muutuse 

ja öko loogilise kriisi kohta? 
Keskkonna probleemid  näivad 
olevat eri viisidel seotud 
keskkonna tähenduslikkuse 
vähenemisega. Keskkonna 
 vaesestumine piirab parata-
matult ka võimalusi, mida see 
pakub tähendusloomeks ehk 
semioosiks. Teisalt on saksa 
semiootik Roland Posner kir-
jeldanud inimtekkelise müra ja 
saastatuse mõju meie  suhtlus- 

ja tõlgendusprotsessidele 
semiootilise reostuse mõiste all.

Ka ökoloogilise kriisi 
 enese lähtekoht on kesk-
konna tähenduse vähenemine. 
Eriti uusaegset modernset 
 kultuuri iseloomustab tugine-
mine abstraktsetele suletud 
 sümbol- ja väärtussüsteemidele 
ning looduse ignoreerimine. 
Keskkonnahumanitaaria on 
viimastel kümnenditel püüdnud 
kultuuri eri viisidel loodusega 
sillata ning anda kesk konnale 
tagasi tema agentsust. Bio- 
ja ökosemiootika lisavad 
siia arusaamad keskkonna 

enese märgi potentsiaalist, 
biokommuni katsiooni 
tähendus põhisusest ning  
inimese mittekeelelise semioosi 
olulisest rollist.   

Timo Maran on omandanud 
Tartu Ülikoolis 1998. aastal 
bakalaureusekraadi zoo-
loogia erialal ning 2000. aastal 
magistri kraadi semiootika ja 
kulturo loogia erialal. Doktori-
kraadi kaitses ta 2005. aastal 
TÜ-s semiootika ja kulturo-
loogia erialal väitekirjaga 
„Mimikri kui kommunikat-
sioonisemiootiline fenomen“. 
Alates 2006. aastast on ta 

töötanud Tartu Ülikoolis, 
seejuures aastatel 2008–2019 
semiootika vanemteadurina. 
Aastatel 2013–2020 toimetas 
Timo Maran kirjastuse Springer 
juures ajakirja Biosemiotics. Ta 
on avaldanud mono graafia  
„Mimicry and Meaning: Struc-
ture and Semiotics of Biological 
Mimicry“ (Springer 2017). 
Alates 2020. aastast on Maran 
ökosemiootika ja keskkonna-
humanitaaria professor, lisaks 
on ta semiootika osakonna 
juhataja. Teadustöö kõrvalt on 
Timo Maran kirjanik ning on 
avaldanud viis luulekogu. •TIMO MARAN
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Väärikate ülikooli 
loengud internetis
Et kaitsta eakaid koroona-

viirusega nakatumise eest, 
jäetakse sügissemestril väärika-
te ülikooli rahvarohked loengud 
ära. Selle asemel saab vaadata 
videoloenguid ning osaleda 
väikestele rühmadele mõeldud 
koolitustel ja õpitubades. 

TÜ õppeprorektori Aune 
Valgu sõnul seatakse priori-
teediks korraldada digioskuste 
arendamise koolitusi väikestes 
rühmades. Peale selle on kavas 
korraldada muu hulgas keele-
kursusi. Täpsemate plaanide 
kohta saab infot regionaalsete 
programmide koordinaatoritelt.

Väärikate ülikooli eelsalves-
tatud avaaktust saavad kõik 
osalejad üle Eesti vaadata alates 
9. oktoobrist kella 12.00-st 

omale sobival ajal aadressil  
ut.ee/et/vaarikate-ulikool. 

TÜ väärikate ülikool on ellu 
kutsutud selleks, et lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest 
pakkuda õppimis võimalusi eri 
sihtrühmadele. Osalema on oo-
datud kõik avatud mõttemaa-
ilmaga vähemalt 50-aastased 
(Tallinnas vähemalt 60-aasta-
sed) huvilised.

Tartu Ülikooli väärika-
te ülikool alustas tegevust 
2009/2010. õppeaastal Pärnus 
ning laienes sealt Tartusse ja 
teistesse Eesti piirkondadesse. 
Sel õppeaastal liitusid väärikate 
ülikooliga ka Võrumaa ja Jõhvi.  
Möödunud õppeaastal osales 
väärikate ülikoolis üle 3000 
õppija. •

TEADLASED ASUVAD VÄLJA TÖÖTAMA TÕHUSAMAID NÄOMASKE.
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Insult eile, täna 
ja homme
INAUGURATSIOON
TÜ kliinilise neuroloogia  
professor Janika Kõrv
4. novembril kell 16.15  
ülikooli aulas

I nsult on sage neuroloogi-
line haigus, kogu maailmas 

 oluline surma ja puude 
põhjustaja. Prognoositakse, 
et rahvastiku vananemise 
tõttu kasvab insuldijuhtude 
arv Euroopas 2035. aastaks 
praegusega võrreldes keskmi-
selt 34%. Insulti haigestutakse 
peamiselt elukaare teises 

pooles, kuid ligi veerand kõi-
kidest insuldijuhtudest tabab 
alla 50-aastaseid. 

Loengul annab professor 
Janika Kõrv ülevaate insuldi 
epidemioloogiliste näitajate 
trendidest, insuldi põhjuste ja 
hilistulemust määravate tegu-
rite otsingutest ning insuldi-
käsitluse arengust.

Janika Kõrv alustas 
insuldialase teadustööga 
1990. aastal, hiljem on tema 
teaduslik huvi olnud seo-
tud ka poliomüeliidijärgse 
sündroomi, seljaaju traumade 

ja mitme muu neuroloogilise 
haigusega. Ta on end täien-
danud Kopenhaageni Ülikooli 
haiglas, University College 
Londoni neuroloogiainstituudi 
juures ja mujal. Muu hulgas 
on Kõrv olnud nii Eesti kui ka 
rahvusvaheliste ravijuhendite 
töörühmade liige. •

Vallatud kurvid ehk 
Miks veresooned 
ummistuvad?
INAUGURATSIOON
TÜ vasoloogia professor  
Jaak Kals 
28. oktoobril kell 16.15  
ülikooli aulas

Veresoontehaigused on 
maailmas surmapõhjuste 

seas esikohal. Seepärast on 
nende haiguste ennetamine, 
varajane diagnostika ja kõrge-
tasemeline ravi üliolulised. 
Eestis suremus veresoonte-
haigustesse väheneb, kuid olu-
korda on vaja veel parandada, 
et jõuda maailma  edukaimate 

riikidega samale tasemele. 
Professor Jaak Kals annab 
loengul ülevaate enamlevinud 
veresoontehaiguste tähtsu-
sest, uudsetest aspektidest ja 
lahendamist vajavatest problee-
midest nii kirurgi kui ka teadlase 
vaatenurgast.

Jaak Kals on alates 2004. 
aastast pidanud Tartu Ülikoolis 
teaduri, lektori, vanemteaduri ja 
dotsendi ametit ning 2019. aas-
tal valiti ta vasoloogia profes-
soriks. Ta on end täiendanud 
teadustöös ja kliinilises prakti- 
kas mitme Euroopa ülikooli 

ning haigla juures, nt  
Cardiffis, Cambridge’is ja 
Uppsalas. 2012. aastal anti 
talle Vabariigi Presidendi noore 
teadlase preemia. Professor 
Kals juhib veresoonte haigustele 
keskendunud uurimisrühma, 
mille eesmärk on muu hulgas 
tuvastada haiguse-eelseid muu-
tusi ja kirjeldada haiguse uusi 
tekkemehhanisme. •  

Kultuuritaust 
majandus(teadus)es – 
mis, miks ja kuidas?
INAUGURATSIOON
TÜ  majandusteaduslike 
sotsiaal- ja kultuuriuuringute 
professor Anneli Kaasa
13. oktoobril kell 16.15  
ülikooli aulas

E rinevat kultuuritausta – 
väärtusi, tõekspidamisi, 

hoiakuid, norme ja tavasid – 
tuleb rahvus vahelises suhtluses 
paratamatult arvesse võtta. 
Samamoodi on kultuuritaust 
oluline näiteks siis, kui ette-
võtted kavatsevad minna 
uutele turgudele või  laiendada 

tootmis tegevust teistesse  
riikidesse. Lisaks on riikide  
majandusedu erinevusele 
selgitusi otsides sageli leitud, et 
kultuuril on loodus- ja inim-
ressursside ning tehnoloogia 
arengu kõrval oluline roll. 
Niisiis on majandusteaduslikus 
analüüsis tähtis arvesse võtta ka 
kultuurilisi iseärasusi.

Professor Anneli Kaasa räägib 
oma inauguratsiooniloengul sel-
lest, kuhu on teadlased kultuuri-
lisi erinevusi uurides praeguseks 
jõudnud, aga ka muudest seotud 
teemadest. 

Anneli Kaasa on alates 
1999. aastast töötanud TÜ  
majandusteooria assistendi, 
lektori, teaduri, dotsendi ja  
vanemteadurina. Mullu  valiti 
Kaasa majandus teaduslike 
sotsiaal- ja kultuuri uuringute 
professoriks. Lisaks on ta 
majandus teooria õppetooli juha-
taja ning majandus teaduskonna 
ase juhataja teaduse alal. •

Mis eristab edukaid 
ettevõtteid 
ülejäänutest?
INAUGURATSIOON
TÜ rakendusliku majandus-
teaduse professor Priit Vahter
22. oktoobril kell 16.15  
ülikooli aulas

Hoolimata tehnoloogia  
kiirest arengust ja suur-

test ootustest selle soodsa 
mõju suhtes on tootlikkuse 
pikaajaline kasv arenenud 
 riikides aeglustunud. See 
järeldus ei kehti aga kõigi 
ette võtete kohta ühtmoodi. 

Kiiresti kasvanud väheste 
tippettevõtete (innovat-
siooniliidrite) ja nende järel 
tulevate ettevõtete vahel 
on  tootlikkuse lõhe tublisti 
suurenenud. Loengus käsitleb 
Priit Vahter Euroopa ette-
võtete andmetele tuginevate 
mikroökonomeetriliste uurin-
gute põhjal valikut keskseid 
tegureid, mis eristavad 
tootlikkuse ja innovatsiooni 
liidreid ülejäänud ettevõte-
test. Priit Vahter on töötanud 

teaduri ja vanem teadurina 
Tartu Üli koolis ning  teadurina 
Birminghami Ülikoolis ja 
kaasprofessorina Warwicki 
Ülikoolis. Mullusest on ta TÜ 
rakendusliku majandusteaduse 
professor ning rahvusvahelise 
ettevõtluse ja innovatsiooni 
õppetooli juhataja. •

ANNELI KAASA JAAK KALS

PRIIT VAHTER JANIKA KÕRV
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T agasiside ehk 
saadu või kogetu  
kohta kirjel

duse, hinnangu või soovituse 
 andmine on kvaliteedi edenda
mise süsteemide väga suur osa. 
Tagasiside toote või teenuse 
tarbijalt annab  väärtuslikku 
teavet arendustööks, aga ka 
kindlustunnet, et ollakse õigel 
teel.

Tagasisidesüsteemide 
puhul on alati oluline teada, 
miks, kellelt ja missugust infot 
 soovitakse. Tagasiside andja 
seisukohast on sama oluline ka 
see, et tema antud teave viib 
tõesti mingi kindla tulemini. 
Sellega seoses on järjest enam 
hakatud rääkima tagasisideringi sulgemisest, mis 
tähendab, et tagasiside andjale öeldakse hiljem, 
milliseid järeldusi tema vastukajast on tehtud ja 
milline on edasine tegevusplaan. See motiveerib 
tagasiside andjat võtma ka tulevikus aega, et täita 
mõtestatult tagasisideküsimustikku või pidada 
sellekohast vestlust. 

Ülikooli õppetöö kontekstis tuleb pöörata 
tähelepanu kaht liiki tagasisidele: sellele, mida 
annab (enamasti) õppejõud üliõpilasele õppe
protsessi jooksul, ja sellele, mida üliõpilane 
annab õpetamise kohta.

Rääkigem esmalt esimesest. Õppeprotsess 
suunab õppijat kindlas suunas – õpi väljundite 
saavutamise poole. Õppejõu kujundatav 
õpikeskkond koos materjalide, ülesannete ja 
tagasisidega edusammude kohta võimaldab 

õppijal teada saada, kui kaugel 
ta õpiväljundite  saavutamisest 
on. Alati ei pea tagasiside 
tulema otse õppejõult. Ta võib 
välja töötada näiteks juhendid, 
mille alusel saaksid õppijad 
ise oma arengut hinnata või 
ka kaasõppijatele sisukat ja 
 arendavat tagasisidet anda. 
Oluline on, et tagasisidet 
saadaks. 

Vormist tähtsam on siin
kohal ajastus – see, et õppija 
jõuaks tagasisidega midagi 
veel enne õppeprotsessi 
lõppu teha. Kindlasti tahab ka 
õppejõud olla kindel, et õppija 
teeb vastu kajast järeldusi, 
korri geerib selle põhjal oma 

õppimis viisi ja on järgmist ülesannet lahendades 
juba õpiväljundile sammukese võrra lähemal. 

Teist liiki tagasiside – üliõpilase  tagasi side 
õpetamise kohta – on kõrgkoolides sageli 
standardiseeritum. TÜs annavad üliõpilased 
õppeainete kohta tagasisidet õppeinfosüsteemis 
kindla küsimustiku alusel.

2019. aasta kevadsemestril kasutusele võetud 
küsimustikus pööratakse tähelepanu õpetamise 
eri tahkudele, mida asjaomaste uuringute järgi 
peetakse hea õpetamise näitajateks. Eks peitu 
selles väike lootus, et mõõdetavatele aspekti
dele hakatakse ka õppetöös rohkem tähelepanu 
 pöörama. Ent kuigi selle tagasiside puhul on 
selge, kes hinnanguid annab ning millist infot 
millisel eesmärgil kogutakse, jääb endiselt 
selgusetuks, mis kogutud tagasisidest edasi 

Tagasiside ülikoolis – 
kellele, kuidas ja milleks?

MARGE VAIKJÄRV
TÜÜE, projektijuht
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Kuidas tagada, et tagasiside toetaks 
õppimist ja õpetamist?

Tagasiside fenomeni on kõrghariduse 
 kontekstis põhjalikult uuritud ja paljud 

nõustuvad, et tagasiside on tähtis. Samas on 
leitud, et alati see õppimist ei toeta. Milles on 
 probleem? Tõsi, uuringutes, mis on  keskendunud 
tagasiside rollile õppeprotsessis, on leitud, 
et peale sisukate kommentaaride on vaja luua 
võimalusi tagasiside rakendamiseks.  Õpetamise 
perspektiivist tähendab see, et õppejõud 
peab juba ainet kavandades mõtlema, kelle 
käest ja millisel kujul saavad õppijad õppe-
protsessis tagasisidet. Lisaks peab õppejõud 
kavandama tagasiside rakendamisega seotud 
õpitegevusi.

Vaikjärv toob esile ka tagasiside teise liigi: õppi-
jate tagasiside õppeaine kohta. Ta küsib, mida on 
tehtud selleks, et õppejõud tagasisidet kasu-
taks. Tartu Ülikoolis võib välja tuua kaks peamist 
tegevust. Esiteks atesteerimine – õppejõud peab 
selleks koostama oma õpetamisest ülevaate, mille 
üks alateema on oma õpetamistegevuse analüüsi-
mine. Teiseks pakume personaliarenduskeskuses 
õppeaine tagasiside tõlgendamise seminare, mille 
eesmärk on toetada saadud tagasiside mõtesta-
mist ja õppeainete arendamist. 

Nimetan siinkohal ka paari ideed, kuidas saab 
õppejõud üliõpilastele näidata, et tagasisidet tõe-
poolest kasutab. Esmalt võib õppejõud üliõpilasi 
tagasiside eest tänada ning rääkida, milliseid uusi 
mõtteid see temas tekitas. Veel võib õppejõud 
semestri alguses õppeainet tutvustades selgitada 
aine ülesehituse põhjuseid: miks õpitakse seda 
just valitud moel. 

Kui tagasisidet väärtustada, sh näidata, kuidas 
seda kasutatakse, siis loodetavasti muutub 
kvaliteetsemaks ka õppijate tagasiside õppeaine 
kohta.

KAIRE UIBOLEHT 
õpetamisoskuste arendamise konsultant, 

personaliarenduskeskus

saab: kuidas tehakse analüüs, millised on 
 järeldused, milliseid tegevusi planeeritakse ja 
kas koostatud tegevuskavasid ka täidetakse.

Jah, analüüsimiseks on välja töötatud 
 juhis, mille leiab ülikooli välisveebist 
 kergesti üles. Kuna analüüsis on oluline 
õppeaine ülesehitus, on tegemist pigem 
analüüsivat arutelu suunavate küsimustega. 
Ülikool pakub õppejõududele ka seminare, 
kus iga osaleja saab õppida analüüsima oma 
aine tagasisidet. Kuid mis saab edasi? Kas 
üliõpilasel on võimalik saada kuidagi teada, 
mida eelmise aasta tagasiside põhjal aines 
muudeti? Kas programmijuht teab? Kas see 
on üldse kuskil kirjas?

Mõlemat liiki tagasiside puhul on vaja ring 
sulgeda. Üliõpilane saab õppeainet hinnates 
öelda, kas õppejõu antud tagasiside aitas tal 
mõista, milles ta peab oma teadmisi ja oskusi 
edasi arendama, kuid see ei näita, kas enne 
lõpphinde kujunemist oli ka aega  korrektiive 
teha. Õppeaine kohta tagasisidet andes ei ole 
aga üliõpilasel üldse võimalik teada saada, 
kas ja mida tema  arvamusega peale haka 
takse. Järgmise õppeaasta  õppijatele on 
see küll hea teave, kuid nemad pole ju selle 
tagasi side andjad.

Õppeainete tagasiside põhjal arengu
plaanide kirjapanemine ja õppijatele avali
kuks tegemine võib näida õppejõududele küll 
liiga aeganõudva ülesandena, mille asemel 
võiks ju tegeleda sisuliste muudatustega, 
kuid tagasiside andjale on see oluline.  •

Alanud akadeemilise aasta sügis semestril 
keskendub TÜ üliõpilasesindus sellele, et 
tutvustada ülikooliperele väljundipõhise õppe 
olemust. Ülikooliaeg on lühike. Tulge arutama, 
kuidas muuta see tõeliselt väärtuslikuks! Lisa-
infot saab aadressil www.tyye.ut.ee/opivaljund. 

TAGASISIDE RINGI SULGEMINE TÄHENDAB, ET TAGASISIDE ANDJALE 
ÖELDAKSE HILJEM, MILLISEID JÄRELDUSI TEMA VASTUKAJAST ON 
TEHTUD JA MILLINE ON EDASINE TEGEVUSPLAAN. 
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Kui elu on nagu film, 
siis ilmselt ei ole see 
väga originaalne

Animafilmitegijad Olga ja Priit Pärn teevad Tartu Ülikoolis ajalugu. 
Ehkki vabade kunstide professuur kutsuti ellu juba 1993. aastal, pole 
siiamaani veel olnud juhust, kus ametis oleks olnud kaks inimest 
korraga. Ent just selline võimalus Pärnadele tänavu avanes ja pikemalt 
mõtlemata võtsid nad ettepaneku vastu.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

„K ui pakutakse, siis 
miks mitte – ma 
olen ise Tartu Üli

kooli lõpetanud,“ sõnab Priit 
Pärn. Samas ringauditooriu
mis, kus nad ühes Olgaga nüüd 
tahvli ees seisavad, kuulas Priit 
55 aastat tagasi anorgaanilise 
keemia loenguid – hariduselt 
on ta bioloog. Alma mater’i 
juurde naasmine professori 
rollis Priidus déjà-vu’d siiski 
ei tekita. „On lihtsalt huvitav 
mõelda ... Selle ajaga võrreldes 
on auditooriumi kõvasti üles 
vuntsitud. Enne oli see keemia
maja, nüüd on ajaloolaste 
maja,“ mõtiskleb ta.

Kui küsin vestluskaaslastelt 
aga professuuri kohta täpse
malt, lähevad nende silmad 

särama ja jutt ei taha lõppeda. 
See, kuidas kahe peale loenguid 
anda, näib neil olevat viimse 
pisi asjani selgeks mõeldud. 
„Üks on mõistus, teine jõud. 
See, mis ajalugu puudutab, on 
rohkem Olga rida,“ kirjeldab 
Priit.

„Kui me loenguid ette 
valmistame, istume koos – 
mina  pakun oma variante, Priit 
oma,“ lisab Olga.

„Osasse loengutesse tuleme 
kahekesi. Proovime ka nii, et 
me provotseeriks üksteist, et asi 
oleks natuke lõbusam,“ jätkab 
Priit.

„Eks see tuleb sellest, et 
mul on oma arvamus ja Priidul 
oma. Võime mõnikord auditoo
riumis isegi vaielda,“ muheleb 
Olga.

„Me oleme praktikud – ei 
ürita asja väga akadeemiliseks 
ajada. On spetsiifilisi asju, 

 milles ma olen 30 aastaga süs
teemi välja arendanud – näiteks 
loo arendamine või joonega 
seotud küsimused. Neist ma 
räägin üksinda,“ sõnab Priit.

Õpetamiskogemust on neil 
kahe peale 40 aasta jagu, kuid 
nad mõlemad tunnistavad, 
et nende loengute kuulajad 
Tartu Ülikoolis on hoopis teist
sugused kui need üliõpilased, 
kellega nad on varem kokku 
puutunud. „Nad erinevad 
nagu öö ja päev!“ sõnab Priit. 
Ta  selgitab, et näiteks  Soomes 
 Turus või Eesti Kunsti
akadeemias osalesid tema 
loengutes üli õpilased, kelle 
eesmärk oli saada filmitegijaks, 
mis tähendas ka seda, et neil 
pidid olema selleks vajalikud 
eeldused. Tartus on aga teisiti. 

„Selle loengu raames 
ei ole võimalik teha filme, 
eriti animafilme, kus on vaja 
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ÕPPEAASTA ALGUSES ANDIS 
KÄRT SUMMATAVET (PILDIL 

ÜLEVAL) VABADE KUNSTIDE 
PROFESSORI AMETI ÜLE 

OLGA JA PRIIT PÄRNALE. 
AJALOOLISE HETKE JÄÄDVUSTAS 

ANIMAFILMITEGIJATE POEG 
MÄRT RUDOLF, KES ON 

ENNAST KUJUTANUD PILDIL 
VASAKUS NURGAS.
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oskust joonistada või teha 
nukke,“  lisab Olga. Niisiis 
on professorid võtnud sihiks 
anda maailma pilti avardavaid 
loenguid. 

„Ma arvan, et selle eesmärgi 
täitmist mõõta ei saa,“ kom
menteerib Priit. Samas mainib 
ta, et kui mõni kuulaja saab 
inspiratsiooni hakata õppima 
filmitegemist, siis on nende 
missioon täidetud. „Me teame, 
et selle ajaga ei saa neist teha 
filmitegijaid. Me saame anda 
nuusutada, kui huvitav see 
maailm on.“

IDEED LEILIRUUMIST
Pärnade sõnul on eraldi 
eesmärk näidata, et ka kaasa
mõtlemist nõudvat filmi saab 
nautida. „Juri Lotman arutas, 
et animafilmi ja mängu filmi 
suurim vahe on vaataja poole 
peal,“ jätkab Priit. Ta  lisab, 
et kui mängu filmi eesmärk 
on luua vaatajale võimali kult 
usutav  illusioon  tegelikkusest 
ja  vaataja tahab seda illusiooni 
 uskuda, siis anima filmi vaada
tes tuleb publikul mõtestada, 
mida tahetakse öelda. „Et miski 
ei ole nii, nagu ma näen – seal 
on peidetud sõnum,“ ütleb 
Priit.

Ent lisaks õpetamisele 
tegelevad Olga ja Priit endiselt 
loominguga. Praegu on neil 
käsil lühianimafilm „Luna 
rossa“ ehk „Punane kuu“. Priit 
kirjeldab, et selle tegemisel 
 katsetavad nad tehnikaga, 
millega jäädvustavad arvutis 
 olevate kolmemõõtmeliste 
 tegelaste liigutused selleks 
spetsiaalsesse kostüümi 
 pugenud näitlejate abil (ing
lise keeles öeldakse selle 
kohta  motion capture). Lõpp

tulemusena valmib aga siiski 
joonisfilm. „Niiviisi ei ole ani
matsiooni Eestis veel  tehtud,“ 
kommenteerib Olga.

Kuidas sellised ideed sünni
vad? Kas filmiidee leidmiseks 
tuleb istuda maha ja hakata 
mõtlema? „Saunas istume tava
liselt!“ kuulutab Olga. „Saunas 
on teada, et seal ei sega sind 
keegi,“ lisab Priit ja jätkab, et 
kui on idee, saab liikuda sellest 
edasi. Filmi tegemist võrdleb ta 
mitu aastat kestva maratoniga, 
kus on palju etappe ja seisma 
jääda ei saa. 

„Enamasti on animafilmi 
tegemine rühmatöö ja ka oma 
uut filmi teeme stuudios Eesti 
Joonisfilm. Stuudio, kus iga 
joonisfilmi etappi teostavad 
oma ala profid, võimaldab teha 
töömahukaid filme kõrge kuns
tilise tasemega, ’’ ütleb Priit. 

Ta selgitab, et ühe filmi
tegelase kujutamiseks ühe 
filmi sekundi jooksul tuleb 
teda joonistada 12 korda. „Ühe  
minuti jaoks on vaja teda 
joonis tada 720 korda ja kui 
tegelasi on kaks, siis tuleb 
 joonistuste arv  korrutada 
kahega.“ Just seepärast 
 rõhutab Priit, et animafilmi 
tuleb  õiglaselt rahastada, et 
teha koostööd stuudiotega, 
sest vastasel juhul hakkavad 

filmitegijad tegema valikuid 
oma võimetest lähtudes.

Anima filmist on saanud 
Olga ja Priidu sõnutsi olu
line osa Eesti kultuurist. 
Priit  võrdleb animatsiooni 

 klassikalise muusikaga – 
 mõlemad paistavad rahvus
vahelisel  areenil silma, kuid 
vajavad oma olemas oluks 
riigi tuge.  „Kahjuks oleme 
olu korras, kus Eesti Filmi 
Instituut on oma tuleviku
plaanides kuni 2024. aastani 
rahaeralduste eelarverealt 
alajaotise „Lühi animatsioon“  
üldse kõrvaldanud. Mida see 
tähendab Eesti ani matsiooni 
tulevikule, näeme õige pea,“ 
sõnab Priit.

On animatsioonile üldse 
tänapäeva maailmas kohta? 
Olga küsib vastu: „Kui sul on 
nutitelefon ja suhtled oma 
sõpra dega, siis kas kasutad 
neid emotikone?“ Vastus on 
jaatav. Priit jätkab, et animat
siooni näeb kas või siis, kui 
arvuti midagi otsib ja hiire 
juures on liikuv ring. 

„Kõik äpid ja mängud 
on animatsioon. Iga mängu 
jaoks on vaja luua maailm, 
mida ei ole olemas. See kõik 
klapib täpipealt animatsiooni, 
lühianimatsiooniga. Halva 
disaini ja halva joonistusega 
äpp on ka halb,“ argumen
teerib Olga. Priit lisab, et ka 
kõikvõimalikud simulaatorid 
on animatsioon. „See on väga 
vale seisukoht, et animatsioon 
on ainult koguperefilmid, mis 

jooksevad kinos ja toovad ...“
„… tuhandeid!“ sekkub 

vestlusesse Priidu ja Olga poeg 
Märt Rudolf.

„See on vale,“ lõpetab Olga 
mõtte.

Olga ja Priit oma elu animat
sioonita ette ei kujuta. „Aastal 
1990 otsustasin, et ma ei tee 
enam ühtegi filmi,“ räägib Priit. 
Siis oli tema siht olla graafik. 
Ent Nõukogude Liidu lagune
mine ning ida ja läänemaailma 
vahel olemine nakatas teda 
taas filmipisikuga. „See tundus 
huvitav – see kahe süsteemi 
vahel pendeldamine. Hakkasin 
selle ideega mängima, tuli film 
„Hotell E“.“

Olga arvab, et see on tava
line, kui filmide tegemise vahel 
võtab võimust tunne, et ei taha 
neid enam kunagi teha. „Filmi 
tegemine nõuab väga palju 
energiat. Siis tulebki aku laa
dimise periood. See peabki nii 
olema.“ Priit on täheldanud, et 
tavaliselt jääb tal filmide vahele 
kolm või neli aastat. Siis aga 
hakkab ring jälle pihta – film 
tuleb ise tegija juurde ja kopu
tab õlale: „Nüüd. Veel üks.“

„Ühel hetkel tundsin, et filmi 
tegemine on nii suur sõltuvus. 
See on nagu narkootikum,“ 
jätkab Olga. „Kui sa teed filmi, 
siis naudid seda ja see on nii
võrd kihvt. See on väga võimas 
tunne.“

FILMI MOODI ELU
Kumb on rohkem filmi moodi: 
kas film või elu ise? Olga jääb 
mõttesse. „Praegusel ajal elab 
väga palju inimesi virtuaal
maailmas. On inimesi, kes on 
mängusõltlased, palju inimesi 
istub sotsiaalmeedias,“ tõdeb 
ta. „Samuti on väga oluline, 
kuidas igaüks meist seda maa
ilma näeb. Võib mõelda, et sa 
elad päris elus ja vaatad kogu 
aeg oma filmi ...“

Priit jätkab: „Kui hakata 
vaatama oma elu kui filmi, 
siis seal on paar momenti  ... 
Üks on see, et kui sa hakkad 
tundma, et su elu on nagu film, 

siis ilmselt ei ole elu enam väga 
originaalne. Sest mis on film? 
Kui mulle tuleb arusaamine, et 
see on film, siis ma tunnen ära 
midagi, mis on juba tehtud. See 
tähendab, et hakkan kordama 
kellegi poolt etteantut.“ 

Ta lisab, et paljud linateosed 
lõpevad ka õnnelikult, kuid 
elus võib minna teisiti. „Siis 
peab olema ettevaatlik, tuleb 
ise selle happy end’i nimel tööd 
teha.“

Ja kui Olga ja Priit ei peaks 
enam filme väntama, lubavad 
nad teha midagi muud, näiteks 
raamatuid kirjutada ja illust
reerida. „Midagi saab alati 
teha. Aga väga hea asi on ka – 
kuigi seda on väga raske ellu 
viia – mitte midagi tegemine,“ 
sedastab Priit.

„Aga mitte midagi tegemine 
võib olla väga loov, Priit,“ tögab 
Olga.

„Noh, loodame.“ •

ÜHE FILMITEGELASE KUJUTAMISEKS 
ÜHE FILMISEKUNDI JOOKSUL TULEB TEDA 
JOONISTADA 12 KORDA. 

OLGA JA PRIIT PÄRN PÜÜAVAD LOENGU KUULAJATE JAOKS AVADA UKSE ANIMAFILMI MAAILMA JA NÄIDATA 
SELLE KÖÖGIPOOLT.
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VIRGE RATASEPP
TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna 
kommunikatsioonispetsialist

T riatlon hõlmab kolme 
ala: ujumist, rattasõitu 
ja jooksu. Kui täispikal 

triatlonil tuleb läbida 3,8 km 
ujudes, 180 km rattaga sõites 
ning 42,2 km joostes, siis pool
pika triatloni distantsid on  
vastavalt 1,9 km, 90 km ja 
21,1 km. Kooliaasta alguses 
Tallinnas toimunud poolpikast 
triatlonist võttis osa ka TÜ 
pere meditsiini ja rahvatervis
hoiu instituudi segavõistkond 
Pererahvas. Võistkonnana 
osaledes said nad triatloni
alad omavahel ära jagada ning 
sellisel moel kulus neil finišisse 
jõudmiseks kokku viis tundi ja 
54 minutit.

5. septembri hommikul kell 
4.45 kõlas meditsiinieetika 
assistendi Aime Keisi 
äratuskell. Varem oli ta 
käinud Ironmani triatlonitel 
vabatahtlikuks, ent tol 
hommikul oli tema kanda 
võistluse esimene ala: ujumine.
Stardis pidi ta olema juba 
kell kuus varahommikul. 
Veetemperatuur Harku 
järves oli 16,5 °C. See teda ei 
heidutanud – jahedas järvevees 
ujumisest keerulisemaks 
pidas ta hoopis hommikust 
ärkamist. „Nii varastel tundidel 
liigutamine ei ole minu jaoks 
harjumuspärane,“ tõdes Keis, 
kes sai sellegipoolest kell seitse 
alanud 1,9 km ujumisega 
kenasti hakkama.

See, et Keis sattus mees
konna esindajaks esimesel 
alal, ei olnud juhus, sest 
ujumisega on ta sina peal. 

Möödunud  suvel osales ta 
näiteks  Bosporuse väina 
ujumisvõistlusel, kus startis 
2400 inimest. 6,5 km pikkune 
ujumisdistants viis võistlejad 
ühest maailmajaost teise – 
Aasiast Euroopasse. Tänavu 
piirdus Keis avaveeujumisega 
Eestis, osaledes Väikese Väina 
ujumisel Muhust Saaremaale 
ja traditsioonilisel seitsme 
 kilomeetri pikkusel seitsme 
silla ujumismatkal Emajões.

MAAILMA TIPUD 
ÜLETASID KIIRUST
Kui Keis Ironmanil ujumise 
lõpetas, ootas teda vahetusalal 
keskkonnatervishoiu dotsent 
Hans Orru, kelle ülesanne oli 
läbida 90 km pikkune ratta
rada. Rattaga tööl käies sõidab 
Orru muidu keskmiselt kolm 
kilomeetrit päevas. „Ironmani 
jaoks tegin eraldi trenni ka, sest 

Peremeditsiini 
„raudmehed“ ootavad 
sportlikke ettevõtmisi

Ligi kahe kilomeetri jagu varahommikust ujumist, umbes sama 
pikk rattasõit kui Tartust Mäoni ja kõige tipuks veel paarkümmend 
kilomeetrit jooksu ei kohutanud kolme TÜ teadlast. Vastupidi – 
septembri algul Tallinnas toimunud Ironmanil olid nad ühtse tiimina 
stardis ja saavutasid segameeskondade seas 21. koha.

see on ikkagi pikim rattasõit 
mu elus,“ sõnas Orru ja lisas 
tarkusetera: „Pikal distantsil 
tuleb võtta endale jõukohane 
tempo, siis ei lähe liiga vara 
raskeks.“ 

Tempost vähem tähtis ei ole 
ka oskus rajal meelt lahutada. 
„Kui ma Laagri asulas kergest 
tõusust üles sõitsin, sõtkusid 
maailma tipud minust mööda. 
Autojuhtidele sõidukiiruse 
hindamiseks üles seatud tabloo 
näitas neile kiirustamise eest 
muudkui mossis nägu. Siis 
tulin mina ja tabloole ilmus kiri 
„31 – tubli!“,“ meenutas Orru 
meeleolukat seika, mis tuju 
rõõmsaks tegi.

Pärast rattasõitu tuli joosta 
21,1 km ehk poolmaraton. 
Selle ülesande võttis enda 
kanda peremeditsiini professor 
Ruth Kalda, kes muuseas on 

 pälvinud 2017. aastal Tartu 
Ülikooli sportliku töötaja tiitli. 
Tema initsiatiivil Ironmani 
võistlusele mindigi. 

Jooksuvõistlused ei ole 
 Kalda jaoks võõrad – spordi
üritustel on ta osalenud 
juba aastaid. Ühe meelde
jäävamana tõstab ta esile 
2017. aastal  toimunud rahvus
vahelise mäestikuultrajooksu 
 Barcelona Trail Race, kus 
esindas koos võrdleva poliitika 
vanemteaduri Piret Ehiniga 
UTartu naiskonnas oma alma 
mater’it. Kahepeale joosti 
kokku 76 km ja saavutati oma 
arvestuses esikoht.

Kogemused andsid talle 
kindlust, et Ironmani rajal 
läheb kõik hästi. „Nii  läkski, 
kuigi olin alguses pisut ette
vaatlikum, sest ei olnud ammu 
rahvajooksul käinud. Ma ei 

 osanud esmalt lihtsalt arves
tada, kui kiire tempo  valida. 
Rõõm jooksust püsis aga fini
šini ja lõpus jäi jõudu isegi üle. 
Väga tore oli oma meeskond 
tubli ajaga finišisse viia,“ jagas 
Kalda muljeid.

ÜKSI POLEKS LÕPUNI 
JAKSANUD 
Kalda, Keis ja Orru tunnis
tavad kui ühest suust, et 
üksi oleks poolpika  triatloni 
 läbimine käinud ilmselt 
üle jõu. „Osaleda triatlonil 
võistlus alasid jagades oli väga 
hea  kogemus. See ei vähenda 
kuidagi emotsiooni, mille 
sa raskest pingutusest saad. 
Jagatud rõõm  öeldakse olevat 
veel kõige suurem rõõm,“ tõdes 
Kalda ja lubas, et see esma
kordne meeskondlik mõõdu
võtt ei jää Pererahvale kindlasti 

ÜKS MEESKOND NII TÖÖL KUI KA SPORDIRAJAL. RUTH KALDA, 
AIME KEIS JA HANS ORRU SAID TRIATLONI LÄBIMISE EEST KAELA 
PEOPESASUURUSED MEDALID.
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Ülikoolipere vaimse 
tervise edendamiseks 
saab teha veel enam

Iga organisatsioon võib olla vaimse tervise riskide maandaja 
või võimendaja. Tartu Ülikool on loonud võimalusi, mis riske 
maandavad, kuid on ka aspekte, mis neid võimendavad.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee 

Juba see, et ülikoolis töö
tab nõustajakaplan, kes 
pakub töötajatele psühho

loogilist abi ja annab nõu 
hingelistes küsimustes, ning 
et on loodud üliõpilasi toetav 
nõustamiskeskus, on märk 
vaimse tervise väärtustami
sest, ütles üliõpilaspsühholoog 
Tõnu Jürjen.

TÜ akadeemilise pere 
vaimse tervise seisukorra kohta 
andmeid ei ole, sest neid ei 
koguta süsteemselt. Ka TÜ 
üliõpilaste vaimse tervise kohta 
pole täpset teavet, kuid Jürjeni 
sõnul saab tudengite vaimsest 
heaolust aimu mõttekoja Praxis 
tehtud uuringust „Eurostudent 
VII“, mille tulemused avaldati 
sel aastal.

Uuringust selgus, et keh
vema emotsionaalse seisundi 

tõid esile nooremad tuden
gid, väiksema sissetulekuga 
õppurid ning erivajaduse ja 
pikaajalise terviseprobleemiga 
üliõpilased. 

Kõigist vastanutest pea poo
led nimetasid sagedast või 
püsivat liigmuretsemist ja 
väsimus tunnet. Iga kümnes 
vastanu tõi esile  tähelepanu 
ja  keskendumisvõime 
pideva languse. 30% 
õppijatest mainis pidevat 
või sagedast kurvameel
sust. Veerandil vas
tanutest olid enda 
sõnul viimase kuu 
jooksul peast läbi 
käinud kordu
vad surma ja 
 enesetapu mõtted.

„Kuigi selliste 
üksikute näitajate 
põhjal ei saa ühe 
inimese vaimse tervise 
kohta lõplikke järel
dusi teha, osutavad 

need sellele, et vaimne heaolu 
kõrgkoolis kiratseb,“ sõnas Jür
jen. „Ehk aitavad need andmed 
murda müüti, et noortel ja  
 
 
 

viimaseks. „Pererahvana on 
jõudu rohkem,“ lausus ka 
Orru, kes sai innustust näiteks 
 varasemate aastate debütanti
delt Raivo E. Tammelt ja Tanel 
Padarilt ning tänavu esimest 
korda täispikal triatlonil 
osalenud Märt Avandilt. „Kui 
nemad selle ära teevad, siis 
miks mitte ka meie?“ küsis ta.

Teadlased kinni tasid, et 
ühine ettevõtmine suurendas 
ühtekuuluvus tunnet. „Minul 
on alati see põhimõte: kõik hea, 
mida elu pakub, tuleb ära proo
vida. Kes ei tee, sellega ei juhtu 
ka midagi. Ühine eesmärk 
paneb liikuma ja suurendab 
kollegiaalsust. Sain Ruthist ja 
Hansust märksa rohkem teada 
kui pikki aastaid koos tööta
des. Lisaks oli kogu kollektiivi 
toetus väga võimas. See kõik 
süvendas teadmist, et me ei käi 
koos ainult tööl, vaid oleme ka 
üks meeskond,“ rääkis Aime 

Keis. Kalda sõnul ei ole tege
likult vahet, milline tegevus 
kolleege positiivselt seob – see 
võib olla mälumängusarjas osa
lemine, raamatuklubi, koorilaul 
või muu. „Tähtis on, et ühiselt 
midagi ette võetakse. Seeläbi 
avastad oma kolleege hoopis 
teisest küljest,“ sõnas ta. Kõige 
olulisem on Kalda arvates see, 

et sünniks idee.„Keegi peab 
olema eestvedaja, sealt edasi on 
vaja vaid pealehakkamist. Idee 
peab olema ka muidugi piisa
valt hullumeelne ja panema 
proovile, siis tekib ka hasart. 
Oluline on ettevalmistus 
perioodil ja ka võistluse ajal 
sidet hoida ning üksteist 
motiveerida. Unustada ei tasu 
sedagi, et ühise eesmärgi saa
vutamist tuleb tähistada, kas 
või maitsva õhtusöögiga,“ jagas 
Kalda.

Teadlased arvavad, et ka 
ülikool võiks meeskondlikke 

spordiüritusi korraldades 
ühte kuuluvustunnet rohkem 
 toetada. „Paar korda aastas 
võiks selliseid sündmusi ikka 
olla. Mulle endale meeldivad 
lisaks jooksule näiteks kõik
võimalikud maastikul orien
teerumised ja matkad,“ rääkis 
Kalda.

Orru meenutas hea  sõnaga 
ülikooli algatust, millega 
 innustati rattaga tööl käima, 
ning leidis, et just selliseid 
lihtsaid igapäevategemistega 
seotavaid aktsioone võiks olla 
rohkem. 

„Ja miks mitte siduda 
sportlik üritus heategevusega,“ 
lisas Keis. Ta on heategevuslike 
ürituste suur austaja, sest nende 
kaudu saab laiemalt teadvus
tada probleeme ja toetada 
nõrgemaid. Keisi südameasi on 
näiteks rinnavähiteadlikkuse 
edendamine ja naiste toeta
mine ravi ajal. „Mul on sellega 
seoses ka üks piisavalt hull 
mõte, aga sellest on veel vara 
kõva häälega rääkida. Võin vaid 
öelda, et see on seotud triatloni 
ja heategevusega,“ vihjas Keis 
tulevikuplaanidele. •

ÜLIKOOLI TÖÖTAJAD SPORDIVAD MEELSASTI

Töökeskkonna peaspetsialist Tiina Linder 
sõnas, et ülikoolipere liikmete seas on palju 

neid, kes pööravad oma tervisele tähelepanu. 
Huvi olemasolu peegeldab näiteks see, et tema 
käest on küsitud palju nõu terviseedendus- 
kulude hüvitamise kohta. 

„Ülikoolis on hulk aastaid järjest toimunud 
spordipäevi, varem lausa kolm korda aastas: 
kevadel, sügisel ja talvel. Ei saa öelda, et ülikooli 

töötajate osalus neil oleks väga suur, aga alati on 
olnud umbes 200 osalejat,“ ütles Linder. 

„Ka oleme korraldanud aastaid sportlike 
 töötajate ja üksuste valimisi, mis on samuti  
näidanud, et meie töötajad on aktiivsed tervise-, 
harrastus- ja ka võistlusspordi tegijad.“

Artiklis mainitud jalgrattakampaanias osales 
2019. aastal Linderi sõnutsi 233 töötajat 24  
üksusest. •
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KUI RAIVO E. TAMM, TANEL PADAR JA  
MÄRT AVANDI TEEVAD SELLE ÄRA, SIIS MIKS 
MITTE KA MEIE?
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nutikatel õppijatel muresid 
pole.“

Üks stressiallikas on üli
kooli  õpingute kõrvalt töötami
ne, sõnas TÜ üliõpilas esinduse 
(TÜÜE) aseesimees Trine 
Tamm. Seejuures ei ole tööta
mise põhipõhjus rahapuudus. 
Üliõpilased pigem tahavad ise 
õpingute ajal töötada, kuid see 
tuleneb osalt ka ühiskondlikust 
survest – eeldusest, et saad 
tööle ainult siis, kui sul juba on 
töökogemus, nentis Tamm.

Ta tõdes, et vaimse tervise 
murede tekkimisel on peale 
töötamise teisigi tegureid: 
perekond, isiklik elu jne. Siiski 
saab ka ülikool astuda samme, 
et üliõpilaste vaimne tervis 

õpingute ajal ei kannataks. 
TÜÜE koostabki parasjagu 
koostöös  personaliarendus 
ja nõustamiskeskusega 
vaimse tervise probleemide 
 ennetamise tegevuskava, mis 
hõlmab peale üliõpilaste ka 
akadeemilist ja tugipersonali.

Et tudengite probleeme 
ennetada, on võetud eesmär
giks teadvustada paremini 
võimalust pöörduda üliõpilaste 
nõustamiskeskusesse. Samuti 
soovitakse koolitada tuutoreid 

ja õppejõude, et nad oskaksid 
märgata üliõpilaste muresid 
ning nende tekkimise ohtu.

„Tudeng hakkab ise abi 
otsima alles siis, kui asi on juba 
väga hull,“ tõdes Tamm.

Lisaks soovitakse juurutada 
mitmekesine ja  tudengisõbralik 
õppesüsteem, kus väikse 
 mahuga õppeaineid oleks 
võima likult vähe, et  üliõpilane 
ei peaks ühel semestril regist  
reeruma üleliia paljudele 
 ainetele, ning kus  õpiväljundeid 
hinnataks kogu semestri vältel, 
et eksamisessioonile ei jääks 
liiga suur koormus, selgitas 
Tamm.

Tegevuskavas on peale 
 ennetustöö ka probleemide 
tagajärgede lahendamine ning 
heaolu tagavad ja  toetavad 
tegevused, näiteks pääs spordi
klubisse soodustingimustel. 
Tamme sõnul püütakse 
tegevuskava koostades lähtuda 
ka „Liikuma kutsuva kooli“ 
programmi  põhimõtetest. 

„Pikaajaline eesmärk on see, 
et meil ei oleks ühtki tudengit, 
kes oleks läbi põlenud, aga ma 
saan aru, et see on utoopia,“ 
nentis Tamm.

Personalile mõeldes 
on  tege vus kavva lisatud 
kovisiooni rühmade kohtu
mised, kus samal ametikohal, 

kuid näiteks eri valdkondades 
tegutsevad töötajad saavad 
jagada oma kogemusi ning 
teatud metoodika alusel leida 
oma küsimustele ja muredele 
teiste toel lahendused, rääkis 

personali arenduskeskuse juha
taja Piret Tatunts. Esimesed 
kovisioonirühmade kohtumi
sed on juba toimunud. 

Tatunts lisas, et oluline on 
kasvatada töötajate teadmisi 
sellest, milliseid võimalusi TÜ 
vaimse tervise edendamiseks 
pakub, olgu nendeks koolitu
sed, konverentsid, nõustaja 
kaplani teenus vms.

VAIMNE TERVIS POLE 
ENAM NII SUUR TABU
„Minu töö on nagu velskri
punktis, kus puututakse kokku 
esmatasandi probleemidega,“ 
ütles TÜ nõustajakaplan Tõnu 
Lehtsaar. Ta on oma sõnul 
töö käigus kokku puutunud 
veidi üle nelja protsendiga TÜ 
töötajatest. See määr ei tohiks 
tema arvates ulatuda üle viie, 
sest ülikool on õppe ja teadus
asutus, mitte teraapiaasutus või 
nõuandla. Tõsisemate vaimse 
tervise muredega inimesed 
peaksid kindlasti pöörduma 
pere või eriarsti poole, sõnas ta.

Sellegipoolest soovib 
Lehtsaar, et kõik, kes tema abi 
vajavad, julgeksid temaga ühen
dust võtta. Nõustaja kaplani 
poole võib pöörduda seoses 
tööprobleemidega, konflik ti
dega, isiklike probleemidega 
nagu otsustamisraskused, 
keerulised suhteolukorrad, aga 
ka religioos sete küsimustega.

„Mina ei ole messias ega 
imetegija ja mul ei ole  mingit 
võluvahendit, mis kellegi 
mured täiesti ära võtaks,“ ütles 
Lehtsaar. Tema juures vestlusel 
käinud on aga enamasti maha 
rahunenud, sest neis on tekki
nud teadmine või tunnetus, kui
das käituda selles olukorras, mis 
neile kitsikust valmistas, rääkis 

ta. Lehtsaar tajub, et vaimse 
tervise mured ja nende lahenda
miseks abi otsimine on endiselt 
teatud määral tabuteema, kuid 
mitte enam üldlevinud. Tema 
arvates on see seotud pigem 
inimeste enda hoiakutega. Ta 
tõi näiteks olukorra, kus tekkis 
töötajatevaheline  arusaamatus: 
kui pakuti võimalust tulla 
asja arutama nõustajakaplani 
juurde, siis tehti omavahelises 
konfliktis järeleandmisi ja mure 
lahenes.

„See on pikantne lugu, mis 
ilmestab suhtumist, et ükskõik 
mis, aga nõustaja juurde ma ei 
lähe,“ sõnas Lehtsaar.

KURJA JUUR ON 
ALARAHASTUSES
TÜ ametiühingu esimees 
Ruth Tammeorg tunnustas 
 ülikooli selle eest, et töötajatel 
on võima lus oma muredega 
nõustaja kaplani poole pöör   du
da, kuid lisas, et  probleemide 
 allikat need vestlused ei kõr
valda.

Tammeorg tõi näiteks 
praeguse puuduliku teadus
rahastuse süsteemi, kus ei ole 
harvad need olukorrad, mil 
projekt lõpeb ja inimesed ei saa 
enam palka või kaotavad suure 
osa töökoormusest. „Igaüks 
saab aru, et väikse koormusega 
saadav palk ei taga inimväärset 
elu ja et inimene on stressis, 
kui tal ei ole elatusvahendeid,“ 
ütles ta.

Teadusrahastusega seotud 
probleemistik on lai ja seda on 
vaja teadvustada nii riigi tasan
dil kui ka ülikoolis endas, rääkis 
Tammeorg. Ta juhtis tähele
panu uuele arengukavale, kus 
on öeldud, et ülikooli töötajad 
on ühiskonna arengu  nõunikud, 

kellelt oodatakse aktiivset 
kaasarääkimist ühiskonnaelus. 
Pakutavad hüved nagu palga
kindlus ja hingetõmbe võimalus 
on ametiühingu hinnangul aga 
jäänud tagaplaanile.

Üliõpilaspsühholoog Tõnu 
Jürjen lausus, et töötajad vaja
vad organisatsioonis selgeid 
sihte, täpset asjaajamist ja toe
tavat suhtlemiskultuuri. Töö 
ja puhkeaja vahel peab olema 
mõistlik tasakaal ning mõnes 
valdkonnas ei pruugi töötasu 
olla rahuldav, sõnas ta. „Mitte 
et palk üksi inimest õnnelikuks 
teeks, kuid see võiks toetada 
ülikoolile pühendumist,“  
märkis Jürjen.

Üliõpilane vajab aga sellist 
õppetöö korraldust, kus 
ootused õppijatele on suured, 
aga lubatud on ka eksida, et 
kogemusest õppida, viitas 
Jürjen lahkunud Marju Lepajõe 
mõttele.

Jürjeni sõnul ühendavad 
ülikooli töötajaid ja üliõpilasi 
paar olulist vajadust: et nende 
panus oleks tähenduslik ning 
et nad tunneksid end olulisena 
ja saaksid aegajalt kontrollida, 
kas nad liiguvad õiges suunas. 
Viimast saab teha arengu
vestluse või sisuka tagasi  
sidega. •

NII TÖÖTAJAD KUI KA ÜLIÕPILASED VAJAVAD, ET NENDE PANUS OLEKS 
TÄHENDUSLIK NING ET NAD TUNNEKSID END OLULISENA.
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TÕNU LEHTSAAR
TÜ töötajate  

nõustaja- kaplan

VÄIKSE KOORMUSEGA SAADAV PALK EI 
TAGA INIMVÄÄRSET ELU JA INIMENE ON 
STRESSIS, KUI EI OLE ELATUSVAHENDEID. 
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A lates kevadest, kui 
SARSCoV2 levik 
lääneriikides päeva

korda tõusis, on teadlased üle 
maailma võtnud luubi alla kõik
võimalikud viirusega seotud 
küsimused. Irja Lutsari sõnutsi 
ilmub koroonaviirust käsit
levaid teadusartikleid praegu 
sedavõrd palju, et kõiki lugeda 
ei jõua. „Keegi on öelnud, et on 
ka publitseerimise pandeemia,“ 
märkis ta. Enda kursishoidmi
seks on ta teiste teadusnõukoja 
liikmetega teinud kokkuleppe, 
et iga liige hoiab silma peal oma 
erialaga seotud artiklitel – on 
ju teadmised need, mis võiksid 
aidata koroonakriisi lahendada. 

Kvantiteet ei tähenda alati 
kvaliteeti, kuid Eesti teadla
sedki pole jäänud koroona

viiruse iseeneslikku kadumist 
ootama. Kui avada kas või TÜ 
kodulehele loodud eraldi rub
riik, kuhu koondatakse uudi
seid ja andmeid  COVID19ga 
seotud uuringute kohta, võtab 
projekti nimekirjade hulk silme 
eest kirjuks. 

Grandikeskuse juhataja 
Taivo Raud andis mõista, et 
TÜ uurijate juba alustatud 
projektid on vaid jäämäe tipp 
kõikidest ideedest, mida tead
lased on koroonakriisi lahen
damiseks välja  pakkunud ning 

 millele on otsitud rahastust ja 
tuge nii Eestist kui ka mujalt 
Euroopast. Ideede elluviimi
seks vajalikust toetusest ühe 
osa on teadlased saanud võimu

kandjatelt. Nimelt on teadus
prorektor  Kristjan  Vassili 
sõnutsi Vabariigi  Valitsus 
suunanud COVIDiga seotud 
uuringutele 9 miljonit eurot. 
Selle summa suurust ilmestab 
tõsiasi, et tervele teadussek
torile kokku eraldatakse circa 
200 miljonit eurot aastas. Seega 
on koroonaviirusega seotud 
uuringuteks määratud raha 
teadlastele suur tugi, mis või
maldab pakkuda infot, et aidata 
riigil pandeemiast võimalikult 
edukalt üle saada.

Kuigi sotsiaalminister Tanel 
Kiik on Universitas Tartuensi
sele öelnud, et koroonaviiruse 
mõistmiseks paluti ekspertidelt 
abi juba aasta alguses, esitasid 

Koroonaviirus 
kannustab teadlasi 
andma endast kõik

Koroonaviiruse levik võib inimesi küll füüsiliselt lahutada, kuid 
teadlastevaheline ideevahetus on tihedam kui varem – olukorra 
lahendamiseks tehakse tööd olenemata nädalapäevast või 
kellaajast, sõnas valitsuse juures tegutseva teadusnõukoja juht,  
TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar.

võimukandjatele ettepane
kuid uuringute tegemiseks ka 
teadlased oma algatusel. Kuna 
pakkumisi oli palju, koondas 
Kristjan Vassil ideed kokku ja 
märtsi keskel edastas ülikool 
valitsusele konkreetse tervik
pakkumuse. „Kui see kriis 
puhkes, võttis ülikool aktiivse 
hoiaku, et me ei vaata toimu
vat lihtsalt pealt. Ülikool läks 
 riigile appi,“ lisas Taivo Raud. 
Alguses pakuti abi näiteks 
proovide analüüsimisel, aga 
ka viirusega seotud andmete 
kogumisel, haldamisel ja ana
lüüsimisel. 

KÕNEKAS REOVESI
Kõiki ettepanekuid pole vastu 
võetud – näiteks polnud riigil 
kevadel tarvis kasutada ülikooli 
pakutud võimalust uurida osa 
koroonaviiruse proove ülikooli 
laborites. Hulk projekte on aga 
tänu kiirele toetuse andmisele 
töös. Teiste seas äratab praegu 
tähelepanu antimikroobsete 
ainete tehnoloogia professori 
Tanel Tensoni juhitav reo
veeseireuuring, mille tarbeks 
on Vassili sõnutsi eraldatud 
868 000 eurot.

Tenson rääkis, et reovee
seireuuringuks andis tõuke 
tema varasem töö antibiooti
kumide resistentsuse uurimi
sel, mille käigus on luubi alla 
võetud reoveepuhasteid läbivad 
ravimijäägid. Lisaks innustas 
reoveeseirega katsetama keva
dine info Hollandi teadlastelt, 
kes avastasid, et reovees võib 
märgata koroonaviiruse jälgi 

juba enne viiruse olemasolu 
 tuvastamist mingis kindlas 
piirkonnas. „Siis tekkiski mõte, 
et võiks Eestis ka proovida,“ 
sõnas Tenson ja lisas, et idee 
sündis tegelikult kahasse 
Keskkonnaministeeriumi vee
osakonnaga.

Esimesed reoveeproovid 
võeti Eestis aprillis, kuid veel 
septembri keskpaigaski täpsus
tati koostöös teiste osapooltega 
meetodit. Seepärast ei soostu
nud Tenson ka intervjuu ajal 
uuringu tulemusi lähemalt 
tutvustama. „Konkreetsetele 
nakkuskolletele viidata võib 
olla praegu liiga ennatlik ja 
tekitada tarbetut muret,“ viitas 
ta juhtumile, kui majandus 
ja taristuminister Taavi Aas 
manitses Haapsalu ja Viljandi 
elanikke ettevaatlikkusele, 
öeldes, et varajased reoveeseire 
andmed näitasid neis paigus 
koroonaviiruse levikut.

„Ütleme nii, et minu jaoks 
on seire käivitunud ootama
tult hästi. Meie leiud kattuvad 
Tervise ameti teabega – seal, 
kus on koroonaviirus tuvas
tatud, sealt leiame seda ka 
reovees. Samas tuvastame ka 
selliseid märke, mida ei oska 
oodata – märke, mis viitavad 
viiruse varjatud levikule,“ 
avaldas Tenson. „Leidudest 
räägime Terviseametile ja 
nemad saavad selle põhjal oma 
 ressursse suunata ja soovitada 
teatud piirkondades testi
mist suurendada.“ Ta lisas, et 
tulemustest teavitatakse ka 
teiste TÜ seireuuringutega 

 tegelevaid teadlasi, kel võiks 
sellest infost abi olla – nii 
saavad näiteks koroonaviiruse 
levimust uurivad teadlased 
võtta luubi alla piirkondi, kus 
viirus võiks levida. 

EDASIARENDAMINE
Kuid nagu öeldud, polnud 
uuringumeetod intervjuu 
tegemise ajal veel täielikult 
valmis. Septembri kesk paigas 
oli Tensoni meeskonnani 
jõudnud proove 20 reovee
puhastusjaamast, kuid ta kirjel
das, et siht on koguda võima
luse ja vajaduse korral proove 
ka eri piirkondade, linnaosade 
ja asutuste kaupa. „Näiteks 
saime kevadise Kuressaare pu
hangu ajal jälgida hästi sealsete 
nakatunute dünaamikat,“ tõi 
Tenson näite tehtud katsetest.

Veel loodab Tenson, et 
aja jooksul on võimalik luua 
meetod, mis mitte ainult ei 
 tuvastaks koroonaviiruse 
leviku olemasolu, vaid võimal
daks ka mõista, kui palju on 

„KUI SEE KRIIS PUHKES, VÕTTIS ÜLIKOOL 
AKTIIVSE HOIAKU, ET ME EI VAATA 
TOIMUVAT LIHTSALT PEALT."
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 piir konnas nakatunuid. Kuna 
reoveeseire räägib võimalikest 
nakatunutest üle Eesti, on 
uuringu tulemustest kasu ka 
teistele koroonaviiruse levikut 
uurivatele teadlastele. 

Peremeditsiini ja 
rahvatervis hoiu instituudi juht 
Ruth Kalda veab eest koroona
viiruse levimuse uuringut 
„COVID19 aktiivne seire“, 
mille eesmärk on selgitada välja 
viiruse tegelik levik ja epidee
mia kulg. 

Selle käigus tehakse koos
tööd uuringufirmaga Kantar 
Emor ja meditsiinilaboriga 
Synlab. Juhuvalimisse sattu
nud inimestele saadetakse 
osalemis kutse, misjärel tuleb 
neil nõustumise korral täita 
oma tervise kohta ankeet ja 
anda koroonaviiruse proov. 

„Saame oma uuringuga näi
data seda, mida Terviseameti 
andmed ei näita,“ selgitas Ruth 
Kalda. „Me suuname  proove 
andma kõiki inimesi – ka neid, 
kes ei tunne end haigena. 
Vaatame tegelikku seisu – kui 
palju on terveid, kui palju hai
geid –, aga ka seda, kui palju on 
terveid, kes kannavad haigust 
edasi. Tavapärastes uuringutes 
see välja ju ei tule.“ 

Kuigi esiti tehti Kalda 
sõnutsi valitsusele ettepanek, et 
koroonaviiruse levikut uuritaks 
sel moel nii üle Eesti kui ka piir
konniti, siis kevadel piirkondli
keks uuringuteks siiski vajadust 
ei tekkinud. Piirkondlikke 
uuringuid on tehtud  sügisel 
IdaVirumaal ja Harjumaal, kus 
viirus on silmapaistvalt levinud.

Ühes uuringulaines on ees
märk  küsitleda ja testida 2400 
inimest. „Kindlale piirkonnale 
keskendumine võimaldab 

testida seal suure hulga inimesi 
ja selgitada välja viiruse levimus 
selles piir konnas. Muidu jagak
sime selle 2400 Eesti peale ära 
ja saaksime öelda üleeestilise 
levimuse. Piirkondlik uuring on 
palju täpsem ja annab olukorra 
kohta adekvaatsemat infot,“ 
lausus Kalda. 

Ühe sellise uuringu laine 
maksumus on Kalda sõnutsi 
umbes 221 000 eurot. 

KASULIK TEAVE
Hinnast hoolimata on uuring 
andnud aga riigile olulist 
teavet. Kalda sõnutsi oli and
metest konkreetne abi näiteks 
suvel, kui kaaluti piirangute 
leevendamist.

Niisamuti annavad uurin
gu tulemused aimuse sellest, 
kelle seas viirus levib. Kalda 
kirjeldas, et kevadega võrreldes 
näitavad sügisesed uuringud, 
et haigestunute seas on veidi 
rohkem noori. Koroonaviiruse 
levimuse uuringuid tasub Kal
da hinnangul kindlasti jätkata.

Meditsiiniteadlaste sõnu
meid vahendab valitsusele ka 
kuueliikmeline teadusnõu
koda, kuhu kuuluvad peale 
selle juhi Irja Lutsari TÜ 
matemaati lise statistika profes
sor Krista  Fischer, TÜ kliini
kumi infektsioon haiguste arst 
 Pilleriin Soodla, TÜ rakendus
viroloogia uurijaprofessor 
Andres Merits, TÜ kirurgiliste 
haiguste professor ja Põhja
Eesti Regionaalhaigla ülemarst 
Peep Talving ning Tervise 
Arengu Instituudi teadus
sekretär Kristi Rüütel.

Irja Lutsar ütles, et nõu
kojas osalemise ettepaneku 
tegi talle Jüri Ratas. „Sotsiaal
ministeerium palus, et ma 
räägiksin ühel valitsuse 
istungil koroonaepideemiast 
üldisemalt. Ettekande lõpus 
tegi pea minister mulle selle 
ette paneku,“ meenutas ta. 
Lutsar jätkas, et esiti ei teadnud 
ei tema ega ka peaminister, 
milline roll võiks nõukojal olla. 
„Aga sellest sain ma küll väga 

hästi aru, et valitsus ja nõu koda 
peavad hakkama koostööd 
tegema ja see on nüüd meie asi 
selle koroonaviirusega toime 
tulla.“

Lutsar luges kokku, et sep
tembri lõpuks oli ta valitsuse 
ees sõna võtnud juba üle 20 
korral. „Me oleme ikka väga 
paljude arutelude juures olnud. 
Need arutelud on tulnud 
niimoodi, nagu epideemia 
on kulgenud. Riigi esimese 
kinnipaneku ajal teadus
nõukoda veel ei olnud ja neis 
otsustes me ei osalenud, aga 
teiste, märtsi lõpu piirangute 
juures olime küll väga tugevalt. 
Nende kehtestamise otsus ei 
tulnud kergelt valitsusele ega 
ka teadusnõukojale ja oli vaja 
kompromisse leida.“ 

Üheks keerukaimaks üles
andeks nimetas Lutsar mõelda 
otsuste tagajärgedele – sellele, 
milline mõju on ühel või teisel 
piirangul. „Otsused selle kohta, 
mis see õige on, ei tule kergelt 
ja ega me ole selgeltnägijate 
koda. Väga paljudes asjades ei 
ole teised riigidki nii või teist
moodi teinud. Võibolla nüüd 
on natuke kergem – vähemalt 
üks riik, Rootsi, läks teist teed 
ning me näeme, millised on 
nende lähenemise plussid ja 
miinused.“

Valitsuse liikmetega toimu
vate arutelude kohta kom
menteeris Lutsar, et nõukoja 
liikmete ülesanne on selgitada 
teaduslikke seisukohti. „Ja 
 valitsuse liikmetel on ühis
kondlik või poliitiline tunnetus 
kahtlemata parem kui teadus
nõukojal. Eks need on olnud 
ühised arutelud – kindlasti me 
ei ole oma mõtteid valitsusele 
peale surunud. Meie teeme 

ettepanekuid, aga valitsus 
otsuseid.“

Lutsari sõnutsi pole tunda, 
nagu riigivalitsejad teadlasi ei 
usaldaks. „Mõni kord on tehtud 
otsuseid, mida teadusnõukoda 
ei ole soovitanud. Neist otsus
test ei saa alati aru, näiteks on 
ilmselt kõigil teada otselendude 
asi – kaks nädalat lendasime 
Rootsi, siis katkestati jälle ära. 
Sel ei olnud teaduslikku alust. 
Sellel on mingi muu alus, aga 
ma ei tea, mis see alus on.“

KIBELEVAD AVASTAMA
Universitas Tartuensisega 
rääkinud teadlastelt jäi kõlama 
soov aidata riiki probleemide 
lahendamisel ka tulevikus. 
Ühiskonnas toimuva teemal 
kaasa mõtlemine ja võimu
kandjatega koostöövõimaluste 
otsimine on teadusprorektor 
Kristjan Vassili sõnutsi üks 
ülikooli olemasolu peamistest 
põhjustest. „Meil on ühiskonna 
ees tugev mandaat ja kohustus, 
et neist teadmistest, mis on 
ülikooli seinte vahel avaliku 
raha eest tekitatud, oleks ka 
avalikkusele kasu.“

Seda, kuidas paljud ülikooli 
teadlased on juba viiruse 
puhangu algusest peale 

 töötanud ööd ja päevad 
lahenduste leidmise nimel, 
tihti isegi teadmata, kas nende 
projekte rahastatakse, tõi esile 
mitu intervjueeritut. „Tahak
sin  rõhutada ennekõike seda, 
et olen väga paljude inimeste 
käest küsinud nõu ja abi ning 

mitte ükski ei ole öelnud „ei“ 
või et on laupäeva õhtu või 
pühapäeva hommik ja ta täna 
puhkab. See, millise pühendu
musega Tartu Ülikooli teadla
sed asjaga tegelevad, on olnud 
minu jaoks täiesti uskumatu,“ 
sõnas Irja Lutsar.

Samas arvavad ülikooli 
esindajad, et juba sissetöötatud 
uuringutega jätkamise võiksid 
oma õlule võtta teised asja
omased riigiasutused. „Üli
kooli teadlased ei pea tegelema 
rutiinsete seiretega, mis võivad 
olla tasuvad või olulised, kuid 
mis on triviaalsed. Meie man
daat on uue teadmise loomine,“ 
kommenteeris Kristjan Vassil, 
kes peab tähtsaks, et niipea kui 
uuringu meetod ja süsteem 
on valmis, oleks mõistlik lasta 
teadlastel keskenduda uute 
teadmiste avastamisele. 

On ehk võimukandjatega 
juttu olnud sellestki, et edaspidi 
koostööd teha? „Eks see on nii, 
et kui sa tuletõrjevoolikust vett 
jood, siis sa ei mõtle selle peale, 
et tulevikus tahaks võibolla ka 
mustikakisselli, aga mitte surve 
all olevat vett. Me pole nende 
aruteludeni jõudnud, sest meil 
on vaja praegused asjad töösse 
saada,“ vastas Vassil. 

29. septembril kiitis valitsus 
heaks 2021. aasta riigieelarve 
eelnõu. Selle järgi jätkatakse 
koroonaviirusega seotud seire
uuringute rahastamist. •

Loe täispikka artiklit veebist: 
www.ajakiri.ut.ee.

„ME EI OLE OMA MÕTTEID VALITSUSELE 
PEALE SURUNUD. MEIE TEEME 
ETTEPANEKUID, AGA VALITSUS OTSUSEID.“ 

PRAEGUSEKS ON TÜ OSALUSEGA PROJEKTIDE KOGUMAHT LIGIKAUDU 
6,5 MILJONIT EUROT. FOTOL UURITAKSE, MIDA LEIDUB REOVEES.
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Õigusteaduskonna Tallinna osakond otsib uut ruumilahendust, sest 
praegune maja on kehvas seisus ega kõlba tänapäeva tingimustele 
vastavaks õppetööks enam kuigi hästi.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

P raegu toimub õigus
teadlaste õppetöö 
 Tallinnas Kaarli puies

tee 3 asuvas majas, mis kuulub 
Tartu Ülikoolile. Kantsler 
Kstina Vallimäe sõnul asuti 
ruumimurele lahendust otsima 

pea poolteist aastat tagasi. 
Maja elektrisüsteem on vana, 
korralikku ventilatsiooni ei 
ole, lisaks on hoones palju eri 
tasapindu, aga puudub lift, et 
tagada pääs majja ka liikumis
piirangutega inimestele, kirjel
das Vallimäe.

Euroopa õiguse  dotsent 
 Carri Ginter sõnas, et 
 liftist tunnevad puudust ka 

 vanemaealised õppejõud, kes 
ei jaksa enam trepist neljandale 
korrusele astuda. „Ja ka ratas
toolis inimesel võiks täna päeval 
ikka olla võimalik ülikoolis 
käia. Meil on aasta 2020, mitte 
1995,“ lisas ta.

Üliõpilane Maarika Mari
puu rääkis, et maja aknad on 
õhukesed ja soojustamata, mis
tõttu hakkab näiteks neljanda 

korruse loengusaalis kiiresti 
külm.

Ginter täiendas veel, et 
venti latsioonisüsteemi puudu
mise tõttu muutuvad loengu
saalid kiiresti umbseks. „Kui 
teed aknad lahti, siis on külm 
ja lärm, aga kui paned aknad 
kinni, siis on umbne ja palav,“ 
kirjeldas ta.

REMONT ON KALLIS
Ühe võimalusena kõigi nende 
probleemide lahendamiseks on 
kaalutud Kaarli puiestee maja 
rekonstrueerimist. Vallimäe 
 sõnul peaks aga enne üle 

vaatama õigusteaduskonna 
ruumivajadused tervikuna, 
sest praeguse hoone juurde
ehitusvõimalused on piiratud. 
Hoone asub Tallinna vana
linna muinsuskaitsevööndis ja 
vaatekoridoris, mis tähendab, 
et juurdeehitise kavandamisel 
tuleb arvestada muu hulgas 
naaberhoonete kõrguse ja paik
nemisega. Kõik uued tehno
süsteemid, sh ventilatsioon, tu
leb suure tõenäosusega rajada 
hoone sees, kuid selle tagajärjel 
võib kahaneda kasulik pind, 
selgitas Vallimäe. 

„Kaarli puiestee majaga on 
kaks peamist muret: esiteks 
oleks vaja suuremat pinda ja 
teiseks nüüdisaegseid tingimusi 
õppetööks. Neid korraga vanas 
majas lahendada on keeruline,“ 
sõnas ta.

Kui maja rekonstrueerida, 
tuleb välja vahetada katus ja 
elektrisüsteem ning paigal
dada ventilatsioonisüsteem. 
Et see tähendaks väga suuri 
väljaminekuid, on mõistlikum 

otsustada üüripinna kasuks, 
sõnas sotsiaalteaduste  
valdkonna dekaan Raul 
Eamets.

Siiski ei ole Kaarli puiestee 
maja rekonstrueerimise mõt
test veel loobutud. Vallimäe 
hinnangul peaks õigusteadus
kond üle vaatama rahvarohkete 

loengute õppevormi ja kaaluma 
nende loengute kolimist veebi.

Ginter tõdes, et praegu on 
väga raske vastata, millised on 
õigusteadlaste õpperuumide 
vajadused, sest koroonaviiruse 
leviku tõttu toimub  paljuski 
kaugõpe. Kas vajatakse 
suuri auditooriume, kus saab 
inimesi hästi hajutada, või 
hoopis väikseid ruume, kus 
oleks vähem rahvast koos; kas 
auditooriume on üldse vaja või 
läheb kogu õppetöö ühel hetkel 
taas  veebi – on palju lahtisi 
 küsimusi, mistõttu kinnis vara
otsuseid ongi Ginteri sõnul 
praegu keeruline teha.

MAJAS ON KITSAS
Koroonaajal on Kaarli puies
tee majas Ginteri sõnul veel 
keerulisem õppetööd teha, sest 
lisandunud on inimeste hajuta
mise vajadus. Maarika Maripuu 
ütles, et kohati peab loengus 
hajutamisnõudest hoolimata 
kaasüliõpilastega ligistikku 
istuma.

Dekaan Eametsa sõnul on 
Tartu Ülikoolis olnud kaks 
juhtumit, kus rahvarohkes 
loengus on viibinud koroona
viiruse kandjad, kuid õnneks 
teised üliõpilased viirusega ei 
nakatunud. „Tuleb ilmselt us
kuda meie teadlasi, kes ütlevad, 
et see on pigem pidude haigus, 

RATASTOOLIS INIMESEL VÕIKS TÄNAPÄEVAL 
IKKA OLLA VÕIMALIK ÜLIKOOLIS KÄIA. MEIL 
ON AASTA 2020, MITTE 1995.

Õigusteaduskonna Õigusteaduskonna 
Tallinna osakond  Tallinna osakond  
vajab uusi ruumevajab uusi ruume
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MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

T allinna–Helsingi 
tunneli  ehitamiseks 
 tuleks läbindada  umbes 

600 miljonit aastat tagasi tekki
nud  ediacara  ladestu liivakivi ja 
aleuroliidi  kiht. Need kivimid 
on aga vähe tsementeerunud ja 
nõrgad, olgugi et on Eesti  
sette kivimitest kõige  vanemad. 
Ediacara ladestusse jääb 

 PõhjaEesti jaoks väga oluline 
põhjaveekiht, mida kasuta
takse veevarustuses just 
 rannikualadel, kus muid puhta 
joogivee ammutamise võima
lusi on vähe või puuduvad need 
sootuks. 

Ediacara liivakivim eraldab 
maapõues soolast ja magedat 
vett – see on justkui vete vahe
line sein, mis takistab neil 
segu  neda ja nõnda magedal veel 
reostuda. Nii on see PõhjaEesti 
elanikkonna  joogiveevarustuse 

seisu kohast eriti tähtis. 
Tallinna– Helsingi võimaliku 
tunneli alal on ediacara ladestu 
kivimid äärmiselt nõrgad, mis
tõttu põhjavee reostumise oht 
on suurem, ütles TÜ geoloogia 
vanemteadur Argo Jõeleht, kes 
oli üks uuringut teinud TÜ 
teadlastest.

Hüdrogeoloogiliste uurin
gute käigus tõdeti, et Viimsi 
poolsaart, kus on palju vanu 
puurkaeve, ohustab PõhjaEesti 
piirkondadest kõige enam 

ÜKS TEADLASTE EESMÄRKE OLI VÄLJA SELGITADA, MILLISEID UURINGUID OLEKS RIIGIL VAJA VEEL TEHA.

TEADUS

Võimaliku tulevase Tallinna–Helsingi tunneli seni kaalutud 
marsruudid ei pruugi olla sobivad, sest ehitus võib reostada Viimsi 
poolsaare põhjavett, selgus Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Eesti Geoloogiateenistuse ühisest maapõueuuringust.

Tallinna–Helsingi 
tunnel võib rikkuda 
viimsilaste joogivee

aga võibolla oli see lihtsalt 
õnnelik juhus, et teised loengus 
ei nakatunud,“ sõnas ta.

Eamets lausus aga, et praegu 
ei ole kaalutud ajutise le pinnale 
kolimist või loengute viimist 
suurematesse auditooriumi
desse, näiteks konverentsi
keskustesse. Pigem järgitakse 
kõikidele ülikooli  üksustele 
 antud soovitust, et suure 
osalejate  arvuga loengud tuleks 
pidada veebis.

KASV ON TALLINNAS
„Väga paljud inimesed on 
sellesse majja armunud ja 
selle pärast väga mures: kas see 
parseldatakse maha või mis 
plaan on,“ rääkis Ginter. Ta 
lisas, et kui soovitakse üüri
pinnale kolida, siis sõlmitakse 
leping tõenäoliselt kümneks või 
rohkemaks aastaks, mistõttu 
peab otsus olema väga hästi läbi 
mõeldud. 

Õigusteaduskonna Tallinna 
osakonna ruumilahendused 
peaksid olema kooskõlas nende 
loodava arengukavaga, sõnas 

kantsler Kstina Vallimäe. 
Õigusteaduskonna uus arengu
kava on alles koostamisel, 
praegune kehtib aastani 2022.

Uue arengukava visandi ko
haselt töötatakse selle nimel, et 
üliõpilaste hulk kasvaks õigus
teaduskonnas tulevikus pigem 
Tallinnas kui Tartus,  eriti kui 
arvestada, et Tallinnas on ka 
tasuline ehk osakoormusega 
õpe, sõnas dekaan Eamets.

„Tallinnas on inimesed, töö
kohad ja raha. Seega pikemas 
plaanis peaks Tallinna ruumi
vajadus olema suurem kui 
praegu,“ lisas Eamets.

Niisiis käivadki läbirääkimi
sed üüripinna leidmiseks, kuid 
konkreetsetest objektidest on 
veel vara rääkida, kinnitasid nii 
kantsler kui ka dekaan.

Üheks valikuks  pakuti 
Tondil asuvaid kunagisi 
kasarmuhooneid, kuid neist 
õigusteadus kond loobus.

Ginter avaldas arvamust, 
et kesklinnast  mujale minna 
oleks logistiliselt keeruline 
ja ka keskkonna vaenulik. 

 Kesklinnast, kus paljud 
 õppejõud ja ka tudengid kas 
advokaadibüroodes, kohtutes 
või mujal töötavad, on Tondile 
sõita raske, sest mugavat ja 
kiiret ühistranspordiühendust 
ei ole.

„Mõistan, et mõned tahaks 
näha eelkõige ilusat maja, 
aga tänapäeval tuleb mõelda 
ka keskkonnamõjule – kas 
paneme õppejõud autoga edasi
tagasi läbi ummikute rallima 
või leiame koha, kuhu pääseb 
kergesti ühissõidukitega ning 
kus on mugav lõunat söömas 
käia ja inimestega kohtuda,“ 
rääkis Ginter.

Eametsa sõnul tuleb üüri
pindade pakkumisi pidevalt 
juurde, sest äriruumide üüri
turg on praegu Tallinnas väga 
ebakindel. Ülikooli eelis on 
aga see, et ta on pikaajaline ja 
usaldusväärne üüriline.

Kui õnnestub sõlmida 
soodne tehing, plaanib ülikool 
koondada kogu oma tegevuse 
pealinnas ühte hoonesse. Seega 
ei otsita lahendust ainult õigus
teaduskonnale, vaid kogu Tartu 
Ülikooli Tallinna esindusele, 
sõnas Eamets.

Niisiis ei ole praegu veel 
midagi konkreetset otsusta
tud, sest on neid, kes peavad 
oluliseks Kaarli pst 3 majja 
jäämist, kui ka neid, kes näevad 
parimat lahendust  üüri pinnale 
kolimises. Et praegune 
 koroonaviiruse levikust tingi
tud olukord mõjutab nii kinnis
varaturgu kui ka igapäevaelu ja 
õppetöö korraldust, ei osanud 
ükski asjaosaline nimetada 
kindlat päeva, millal lõplik 
otsus langetatakse. 

Töö parima lahenduse leid
miseks aga käib. •

KAARLI PST 3 MAJAS ON KITSAS JA KÕIK RUUMID POLE ÕPPETÖÖKS 
PARIMAD, NAGU NÄITEKS PILDIL OLEV L-KUJULINE LOENGUSAAL.
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 põhjavee sooldumine, sest mere
vesi võib pinnase aluskorrast 
puur kaevudesse tungida.

Jõeleht ütles, et Viimsi 
poolsaar on oma geoloogiliste 
tingimuste tõttu isegi ilma 
tunneli ehituseta ohustatud 
piirkond, sest vee tarbimine on 
seal suurem, kui looduslikud 
varud võimaldavad, st toimub 
ületarbimine. Lisaks takistab 
paks savikivi sademe vee jõud
mist liivakivikihtidesse, kus 
on veevarustus, ja nii ei täiene 
veevarud piisavalt nagu mujal 
Eestis, kus sademevesi jõuab 
ringiga tagasi põhjavette. 

Sestap tuleb tunneli 
 projekteerimisel põhjaveega 
seotud küsimustele  pöörata 
suurt tähelepanu, sõnas Jõeleht.

EHITUS ON 
TEHNILISELT RASKE
Merevee sissetungi puur
kaevudesse on aga  võimalik 
hoolika kavandamisega vältida. 
Puurkaevudel on sõltuvalt 
veetarbimisest mõju raadius, 
mis võib ulatuda kuni saja 

meetrini, kuid kaevud võivad 
olla üksteisest  kilomeetrite 
 kaugusel – sel  juhul jäävad 
nende vahele piisavalt laiad 
läbipääsu koridorid, kust saaks 
tunneli läbi viia. Kaevude 
vältimine on aga isegi lihtne 
ülesanne võrreldes murega, et 
suurel kiirusel sõitev rong ei 
saa teha järske pöördeid, rääkis 
Jõeleht. 

Ka raudtee tõusunurk ei 
tohi olla liiga suur – kui see 

on kahek sa meetrit kilomeetri 
kohta, mis on piisavalt lauge, 
siis peaks raudtee hakkama juba 
Aegna saare kandis pinnases 
tõusma. Praegu on Viimsi pool
saare asustus peamiselt ranni
kul, mis tähendab, et poolsaare 
keskosa oleks iseenesest hea 
koht, kus rong saaks maa peale 
tõusta, kuid eespool mainitud 
tõusunurga tõttu võib see siiski 
olla liiga vara, selgitas Jõeleht. 

Teine võimalus on tuua rong 
maa peale Iru kandis, kuid sealt 
edasi Tallinna poole on asustus 
tihe, mis muudab raudtee 
 ehitamise jällegi keerukamaks, 
ütles Jõeleht. Niisiis peab ta 
 arukaks mõtet, et raudtee 
kulgeb tervenisti metroos ja 
 Ülemistele ehitatakse maaalu
ne raudteejaam. 

„PõhjaEesti pinnases on 
sinisavi, kuhu on hea tunnelit 
ehitada,“ sõnas ta. „Ka näiteks 

Peterburi metroo on uuristatud 
samasugusesse sinisavisse.“

TEADUST KAASATAKSE 
RIIGIJUHTIMISSE
Läbi viidud uuring on hea alus 
ka Eesti ja Soome riigile, kes 
peavad tegema tunneliehitu
sega seotud otsuseid, sõnas 
Majandus ja Kommuni kat
siooniministeeriumi trans
pordi arengu ja investeeringute 
osakonna peaspetsialist Eva 
Killar. Ta lisas, et rongi niivõrd 
sügavalt maaalusest tunnelist 
juba Viimsis maa peale tuua ei 
oleks ka majanduslikult mõtte
kas, sest terava tõusunurga tõttu 
peaks vedur olema väga võimas 
ja seetõttu liiga kulukas.

Killar nõustus metroo 
mõttega, kuid lisas, et kauba
vedudeks see hea lahendus 
ei ole, sest kaubaterminali 
 ehitamine maa alla ei oleks 
mõistlik. 

Tema hinnangul oleks üks 
võimalus ehitada kauba terminal 
Iru liiklus sõlme  juurde, mis on 
Tallinna kesklinnast ja Ülemis
test kaugemal. Seal võiks rong 

MEREVEE SISSETUNGI VIIMSI ELANIKE 
PUURKAEVUDESSE ON VÕIMALIK HOOLIKA 
KAVANDAMISEGA VÄLTIDA.

mõistlike  lahenduste abil maa 
peale jõuda.

Tunneli geo tehni lisel 
model leerimisel tõdeti, 
et tunneli rajamine Eesti
poolses osas on muutuvate 
geoloogiliste tingimuste tõttu 
ülimalt keeruline. Läbin
damistehnoloogia valikul 
tuleb arvestada erinevate 
kihtide erisuguseid füüsikalis 
mehaanilisi ja hüdrogeoloo
gilisi omadusi ning mäerõhu 
suuri muutusi. Tallinna–Hel
singi tunneli puhul on arvu
tuslik mäerõhk kuni 6,1 MPa, 
mis on ligi neli korda suurem, 
kui seni seda tüüpi kaevanda
misel kasutatud kombainide 
konstruk tsioonilised para
meetrid võimaldavad.

Ka kaevetööd oleksid 
Viimsi poolsaarel Jõelehe 
 sõnul keerukad, sest seal asu
vad  sügavad jääaegsed kruusa 
täis orud, millest läbi puuri
mine oleks töölistele ohtlik.

Jõeleht ütles, et Soome 
poolel oleks kaevata palju 
lihtsam, sest maapõues on 
pinnakatte all, kavandatava 
tunneli sügavuses graniit. 
„Kogu Helsingialune on 

 tunneleid täis ja auguline 
nagu Šveitsi juust,“ sõnas ta. 

Graniit, mis on kristalne 
kivim, on vettpidavam ja 
püsivam ning seda on lihtsam 
läbindada kui Eestipoolset 
mitmekihilist pinnast.

Liivakivi uuristamisel on 
varingu ja vee sissetungimise 
oht kristalsete kivimitega 
võrreldes palju suurem, sõnas 
Jõeleht. 

Mitme asutuse  ühisuuring 
tehti RITA programmi 
raames, mille eesmärk on suu
nata  riiki kasutama teadus
töödest saadud andmeid ja 
tegema teaduspõhiseid otsu
seid, sõnas RITA programmi
juht Liina Eek.

Tallinna–Helsingi tunneli 
kavandamisega seonduva 
maapõueuuringu üks sihte 
oli välja selgitada, milliseid 
uuringuid oleks riigil vaja veel 
teha.

Tunneli rajamiseks peaks 
algatama riigi  eriplaneeringu, 
kuid seni ei ole seda veel teh
tud. Eriplaneeringu raames te
hakse põhjalikud keskkonna
mõju ja muud uuringud 
ammu enne, kui võimalikku 
tunnelit ehitama hakatakse.

Praegu planeerimisprotsess 
veel ei käi, vaid koostatakse 
Eesti ja Soome vahelist ühiste 
kavatsuste memorandumit, 
mille üks teema on ka tunnel, 
rääkis Killar. Kuna aga Soome 
arendab pigem oma sise kui 
välisühendusi, siis on Killar 
kindel, et lähima viie aasta 
jooksul ei hakka riigid tunneli
projekti ellu viima. „Aga mine 
tea, see sõltub ka poliitikutest. 
Ja kui selleni jõutakse, siis on 
kõnealune uuring väga tänu
väärne,“ ütles Killar. •

SOOME POOLT ON TUNNELI KAEVAMINE LIHTSAM, SEST SEALSES 
MAAPÕUES ON PEAMISELT GRANIIT.
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ANNA-GRETE 
JUCHNEWITSCH
biomeditsiini magistriõppe 
üliõpilane

K okku külastas ta 
Suurbritannias üle 30 
hooldekodu ja rääkis 

sadade eakatega. Inglismaalt 
saadud kogemus on kindlasti 
üks suur ajend, miks soovib 
praegu Tartu Ülikoolis õppiv 
Norman leevendada eakate 
suhtlemisvaegust. Selleks lõi 
ta ühes õpingukaaslastega 
majandus teaduskonnast aasta 
tagasi ettevõtte  CommuniCare.

Kevadel valiti nende 
meeskond äriideede konkursil 
„Ajujaht“ parimaks sotsiaalseks 
ettevõtteks. Norman usub, et 
ettevõtte ja tiimi edu põhjus on 
südamega asja juures olemine.

Palun räägi CommuniCare’i 
olemusest. Millised on teie 
ambitsioonid ja eesmärgid?

CommuniCare on  sotsiaalne 
ettevõte, mille platvormil 

 koondame vabatahtlikke, 
keda koolitame ja suuname 
kodu koha hooldekodusse 
leevendama sealsete elanike 
suhtlus vaegust. Statistika järgi 
käivad eakate lähedased neil 
külas keskmiselt 2,3 korda 
aastas. Seega pole eakatel 
piisavalt palju inimesi, kellega 
suhelda. Meie pakume aga 
hooldekodudele koolitatud 
vabatahtlikke, kes saavad vana
inimestega  suhelda ja hoiavad 
hooldekodudes head meeleolu. 
 Ambitsioonid on meil suured. 
Soovime tegeleda võimalikult 
paljude Eesti hooldekodudega. 
Praegu on meil programmis 

kõik Tartu hooldekodud. 
 Oleme võtnud eesmärgiks 
laieneda Skandinaaviasse.

Inglismaal elades suhtlesid 
hooldekodus elavate eakatega 

ja mõistsid, kuivõrd  üksildasi 
inimesi seal leidus. Oled 
öelnud, et Eestis on olukord 
veelgi halvem. Mis on selle 
sinu meelest tinginud?

Inglismaal on rahastus palju 
parem ja neil on võimalik saata 
hooldekodudesse rohkem  
hooldajaid. Ühtlasi on neil 
võimalus oma hooldajaid 
palju kvaliteetsemalt koo
litada.  Ehkki Eestiski on 
kiir koolitused,  puudutatakse 
sotsiaalset suhtlust siin pigem 
vähe. Usun, et Eesti praegune 
halvem olukord on tingitud 
valitsuse otsustest. 

Mis eristab teid varasematest 
sarnastest ettevõtmistest?

Varasemad ettevõtted on 
tegutsenud liiga laialt ja võtnud 
eesmärgiks leevendada kõikide 
eakate suhtlusvaegust. 

Tudengid leevendavad 
eakate üksildust

Kui Norman Vester neli aastat tagasi Inglismaal õppis, 
tärkas temas soov teha veidi head. Ta leidis võimaluse käia 
vabatahtlikuna hooldekodudes ja rääkida juttu seal elavate 
inimestega. See kogemus pani teda mõtlema eakate üksilduse üle.

Sotsiaalsetel ettevõtetel on 
raskem alustada kui tavalistel 
ettevõtetel ning nende ambit
sioonid kipuvad olema liiga 
suured, mis on üldjuhul küll 
hea, aga niimoodi kaob fookus. 
Meie fookus on aga puhtalt 
hooldekodudel ning seni, kuni 
me hooldekodude teenust 
 aktiivselt käima ei saa, ei 
liigu me ka eraisikute aitamise 
juurde. Proovime ka hoida oma 
hinna võimalikult madalal, sest 
saame aru, et liiga suurt hinda 
küsida poleks jätkusuutlik. 

Kuidas leiate tee potentsiaal-
sete vabatahtlikeni? 

Turundusplaani oleme 
loonud koostöös mentoritega. 
Meil on värbamisprogramm, 
mille põhjal käime koolides ja 

eri linnades infotunde  andmas. 
Räägime oma visioonist, 
 missioonist ja sellest, mida 
teeme. Nii muudame inimes
tele palju lihtsamaks selle, 
kuidas olla vabatahtlik. Samuti 
turundame end palju sotsiaal
meedias, nii looside kui ka 
aruteludega. Võib öelda, et  
suhteliselt intensiivne 
turundus kampaania käib 
pidevalt, sest ettevõtte kvaliteet 
sõltub vabatahtlike arvust.  

Mitu vabatahtlikku teil  
praegu on? 

Tartumaal on 200 registree
runud vabatahtlikku, kellest 
püsivabatahtlikke on umbes 40. 
Ühendust on võtnud umbes 800 
inimest. Kuna uute turgudega 
läheb aega, siis Harjumaale, 

Läänemaale ja Saaremaale 
pole me veel jõudnud täielikult 
laieneda. 

Kas inimesed, kes on teiega 
liitumisest huvitatud, peavad 
läbima ka konkursi? Milliseid 
turvameetmeid kasutate, et 
tagada eakatele usaldusväärne 
keskkond?

Oodatud on kõik üle 
18 aastased inimesed, me ei 
diskrimineeri mingil moel. 
Võib olla ka ise pensionär. 
Õigupoolest on meil olnud ka 
ligi 60aastaseid vabatahtlikke. 
Peaasi, et on missioonitunne ja 
tahe inimesi aidata. 

Kandideerida ei tasu aga 
neil, kellel on kriminaalne taust 
või hooldekodudesse sobima
tud harjumused, sest kõikidele 
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PAREM LÄBI KUKKUDA KUI ÜLDSE MITTE PROOVIDA. MAJANDUSTEADUSKONNA ÜLIÕPILASED (VASAKULT) 
NORMAN VESTER, SIIM AKSEL AMER, VADIM KONOV JA ANDRE-LOIT VALLI LÕID IDUETTEVÕTTE EAKATE 
ÜKSILDUSE LEEVENDAMISEKS.

EESTI EAKAD ON KÜLLATKI ÜKSI - 
STATISTIKA JÄRGI KÄIVAD LÄHEDASED NEIL 
KÜLAS KESKMISELT 2,3 KORDA AASTAS. 
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TÜÜE on Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. Kõlab loogiliselt, et 
esindus esindab üliõpilasi, kuid sageli on TÜÜE tegemised 
jäänud tudengitele nähtamatuks. Teeme need nüüd puust ette ja 
punaseks.

SILJA MADISON
TÜÜE turundus- ja 
kommunikatsioonispetsialist

Ü liõpilasesinduse 
liikmed on mõistagi 
peaasjalikult üliõpi

lased, kes kogevad parajasti 
tudengielu koos kõigi selle 
võlude ja valudega. Ent terve 
tudengkonna esindamiseks 
ainult enda kogemusest ei piisa. 
Esinduse liikmed on kõigi 

 üliõpilaste  silmad, kõrvad ja 
suu, mis aitavad tudengeid 
näha ja kuulda ning võimen
dada nende häält seal, kuhu see 
muidu ei kostaks.

Üliõpilaste esindajad 
osalevad nende nimel diskus
sioonidel nii ülikooli sees 
kui ka väljaspool seda. Nad 
moodustavad igas valdkonnas 
ja instituudis oma üliõpilas
kogu, mis esindab tudengeid 
selle valdkonna või instituudi 
nõukogus. 

Valdkondade üliõpilas
kogude esindajatest moodus
tub volikogu, mis on üliõpilas
konna kõrgeim esinduskogu. 
Volikogu valib üliõpilaskonna 
juhatuse, kes juhib üliõpilas
esinduse igapäevast tööd, 
paneb paika prioriteedid ning 
teeb koostööd esinduse tööta
jate ja liikmetega. 

Esindajad kuuluvad ka  
TÜ senatisse, mis on ülikooli 
kõige kõrgem  akadeemiline 
otsustuskogu, ja Eesti 

TÜÜE tegemistest 
puust ja punaseks

inimestele teeb asutus tausta
kontrolli. Seni pole meil olnud 
ühtegi hooldekodu, kes oleks 
vabatahtlikule ei öelnud. 

Kuidas on teid senini vastu 
võetud? Millised on olnud 
suurimad raskused?

Vastuvõtt on olnud hea nii 
ühinguväliste inimeste kui 
ka vabatahtlike seas. Hoolde
kodude juhatused on olnud 
meiega väga toredad ja oleme 
saanud sooja vastuvõtu osali
seks. Kõige keerukam osa on 
läbi rääkimised omavalitsuste
ga. Kuna mõned hoolde 
kodud kuuluvad täielikult 
omavalitsustele, on ka nemad 
meie kliendid. Nagu teistelgi 
firmadel, on ka meil avalikult 
sektorilt raskem saada raha 
kui erasektorilt. See on üks 
raskus, millegi siiani silmitsi 
seisame ja mida peame meeles 
pidama, kui laieneme teistesse 
riikidesse. 

Kuidas on projekti mõjutanud 
koroonaaegsed piirangud?

Oleme üks nendest idu
ettevõtetest, mis on koroonast 
tugevasti mõjutatud. Kõik 
hooldekodud pandi kevadel 

päevapealt kinni, mis tähendab, 
et meie käive ja tegevus läksid 
nulli ning me ei teadnud, mida 
edasi teha. Seega hakkasime 
liikuma uute ideede poole. 

Umbes viimased viis kuud 
oleme tegelenud digitaal 
lahendusega. See on meie 
väljatöötatud ja katsetatud 
eaka sõbralik rakedus –  
videoplatvorm, mida on 
võimalik kergesti  kasutada.  
Kavatseme selle turule tuua 
järgmise aasta esimeses 
pooles. 

Mida soovitaksid teistele 
noortele, kes mõlgutavad  
mõtteid iduettevõtlusest?

Mässajamentaliteet 
on kindlasti üks nendest 
 asjadest, mis startup’i põhja 

laseb. Peab olema vastuvõtlik 
kriitikale ning valmis muut
ma oma ideed, kui see ei ole 
piisavalt hea. 

Mida kiiremini mõistad, 
et idee ei ole hea, seda kiire
mini saad liikuda uue projekti 
poole. Selles pole mingit häbi, 
kui ette võte ei õnnestu ning 
kasumit ja käivet ei tule. See 
kõik on osa ettevõtlusest ja 
läbi kukkumine ise on väga 
hea õppetund. Parem läbi 
kukkuda kui mitte midagi 
proovida.  •

VÕIVAD MUUTA SUHTUMIST

„CommuniCare alustas eelmise aasta sügisel 
meie Starter Tartu äriideede arendamise 

programmis. Norman ja tema tiim paistsid kohe 
silma enesekindlusega, kuigi nende idee luua 
 võrgustik, mis aitab leevendada hooldekodu 
asukate suhtlemisvaegust, oli sel hetkel lihtsalt 
idee, nagu paljudel teistel alustavatel tiimidel,“ 
meenutas Startup Labi juht ja tiimi mentor 
Maret Ahonen ettevõtte algusaega. Ta kiitis, et 
 noorte empaatiavõime, soov toetada eakaid ja 
usk  sellesse, et nad suudavad luua noorte vaba-
tahtlike võrgustiku, olid erakordselt tugevad. 

Oma idee elujõulisust asusid meeskonna-
liikmed kohe ka katsetama: võtsid ühendust 

huvirühmade esindajatega, sealhulgas ametnike ja 
hooldekodude juhtidega, aga suhtlesid ka hoolde-
kodude elanike ja nende lähedastega. 

Millist tulevikku Ahonen ettevõttele ja 
meeskonnale ennustab? ,,Nende võimekust, 
pühendu must ja praegust tegevust jälgides 
on väga  võimalik, et CommuniCare’i teenus 
rakendub edukalt ja nad suudavad suhtumist 
eakatesse märkimis väärselt muuta. Tulevikus 
kujuneb hoolde kodudes vabatahtlikuna tööta-
mine normiks, sest inimlik kontakt pakub rõõmu 
nii vanurile kui ka noorele,“ sõnas Ahonen. Ta 
avaldas arvamust, et vaba tahtlikuna võiksid kaasa 
lüüa kasvõi terved kollektiivid koos. •

SELLES POLE MINGIT HÄBI, KUI ETTE VÕTE EI 
ÕNNESTU NING KASUMIT JA KÄIVET EI TULE. 
SEE KÕIK ON OSA ETTEVÕTLUSEST.

IGA ÜLIÕPILANE VÕIKS TAHTA KUULUDA TÜÜE-SSE JA PIDADA SEAL TEGUTSEMIST AUASJAKS.
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 Üliõpilaskondade Liitu. Seega 
on üliõpilased esindatud 
mitmel pool ja kui ühes kohas 
jäävad esindajate käed mure 
 lahendamiseks lühikeseks, 
leitakse lahendus teises kohas. 

Üliõpilaskogu liikmeks 
saavad kandideerida kõik TÜ 
üliõpilased ja kõigil tudengitel 
on võimalik valida nende seast 
omale esindajad. Valimised 
toimuvad kevaditi.

TÜÜE TEHTUD TÖÖ
2019. aastal asendus ülikooli
seadus kõrgharidusseadusega. 
See muudatus võimaldas 
kõrgkoolidel paljudes küsimus
tes rohkem iseseisvalt otsuseid 
langetada. Seetõttu hakati 
muutma TÜ õppekorraldus
eeskirja ning ohjad haaras ka 
üliõpilasesindus, kes tegi ette
paneku võimaldada õppimist 
akadeemilise puhkuse ajal. 
Koostöös ülikooli juhtkonna ja 
senatiga võetigi see ettepanek 
möödunud aasta 26. aprillil 
vastu. 

Samal senati istungil kinni
tati veel üliõpilasesinduse 
ettepanekud sättida korraliste 
eksamite ajad eri päevadele, 
võimaldada akadeemilist puh
kust magistri ja doktoriõppe 
esimesel aastal ning tühistada 
hinne F mõjuval põhjusel. 

Ka eriolukorra ajal oli üli 
õpilasesindus tudengitele abiks. 
Suur osa kevad semestrist läks 
selle peale, et koguda tagasi
sidet õppekvaliteedi  kohta, 
edastada üliõpilaste  muresid 

programmijuhtidele ning 
vahendada suhtlust ülikooli 
juhtide ja üliõpilaste vahel. 

Mitmes õppeaines aidati 
üles seada üliõpilassõbralik 
hübriidõpe. TÜÜE kiitis ka 

õppejõude, kes keerulises olu
korras hästi kohanesid.

Et kaugõppele üleminek 
oleks kergem, korraldas 
üliõpilas esindus koostöös 
arvuti teaduse instituudiga 
sülearvutite laenutamise 
üliõpilastele. Ka sel sügisel on 
TÜÜE valmis üliõpilasi nende 
muredes nõu ja jõuga aitama.

ESINDAJA ELU
Esindajaid on kaht tüüpi: 
need, kes tulevad, proovivad ja 
lähevad, ning need, kes peavad 
ametit pühendunult. 

Taavo Tähtjärv on 
 farmaat sia    tudeng, kes liitus 
TÜÜEga juba 2018. aastal. 
Esimesel õppeaastal esindas ta 
kaastudengeid oma instituudi 
üliõpilaskogus, järgmisel juba 
nii instituudi kui ka valdkonna 
tasandil ning sel õppeaastal 
kuulub ta TÜÜE järelevalve
komisjoni, mis teeb järelevalvet 
üliõpilaskonna põhikirjas 
sätestatud eesmärkide täitmise 
üle.

„Esindajaks peaks hakkama 
iga üliõpilane, kes julgeb oma 
arvamust avaldada ja kelle 
sees tuksub maailmaparandaja 
süda,“ sõnas Tähtjärv. Ennast 
peab ta samuti väikestviisi 
maailmaparandajaks, sest 
 soovib kaasa aidata üliõpilaste 

elu paremaks muutmisele. 
Tähtjärv leiab, et kuna maailm 
areneb kiiresti ja koos sellega 
ka ülikool, siis peavad üli
õpilased ise olema nähtavad 
ja kuuldavad, et muutused 
oleksid neile soodsad. 

„Peame ise seisma oma 
ideede eest ja ma ei tea 
üli koolis selleks paremat 
võimalust, kui olla üliõpilas
esindaja,“ lausus ta.

Olles TÜÜEs juba 
kolman dat aastat, teab Täht
järv, et esindus on arenenud 
ja ennast mitmeski ülikooli 
struktuuriüksuses kuuldava
maks teinud. 

„Oleme suutnud tõestada, 
et tudengite arvamus on ka 
tähtis ja sellega peab arvesta
ma,“ sõnas ta. 

Tähtjärv unistab sellest, 
et iga üliõpilane tahaks 
 TÜÜEsse kuuluda ja peaks 
seal tegutsemist auasjaks.

TUDENG KÜSIB

Millal on sobilik psühholoogi poole pöörduda?

ANDRES KÄOSAAR
õppeosakonna nõustamiskeskuse psühholoog

Füüsiline keha on meile loomulik ja käegakatsutav. Seetõttu 
on füüsilistele vaevustele ja hädadele ajaloos ka rohkem 

tähelepanu pööratud. Kui lähed arsti juurde, julged seda ikka 
jagada oma sõprade ja perega, isegi ülemusega. Kuid avaldada 
mõnele mitte nii lähedasele sõbrale, et plaanid  psühholoogi 
juurde minna, näib kuidagi sobimatu: „Mida ta minust siis 
arvab?“, „Äkki ta arvab, et ma olen hull?“, „Ainult peast segi 
inimesed käivad ju psühholoogi juures …“

Võib oletada, et see valehäbi tuleneb iganenud seisukohast, 
nagu tähendaksid vaimse tervise mured seda, et inimesel on 
midagi viga või et ta on haige. Inimmõistus ja selle toimimine 
on olnud alati mõistatuslik, kuid viimastel sajanditel oleme ka 
läänemaailmas hakanud rohkem aru saama, kui tugevad on keha 
ja mõistuse seosed ning kui oluline on tähelepanu pöörata ka 
mõtteprotsessidele ja vaimsele rahulolule. 

Samuti levib järjest rohkem teadmine, et vaimse tervise 
muresid on võimalik lahendada, ennetada ja ravida ning inimesi 
saab toetada, et nad end paremini tunneksid. Meil on võimalused 
ja oskused aidata neid, kelle keha tundub korras olevat, aga vaim 
on muserdatud, me suudame neid probleeme analüüsida ning aru 
saada, mis inimest vaevab ja kuidas teda paremuse poole suunata.

Kui katus on pea kohal, toit laual, käed-jalad otsas ja kõrg-
haridus omandamisel või diplom juba käes, võib enese kehvasti 
tundmine näida kui tänamatuse märk. Inimese jaoks on aga 
kõik subjektiivne. Objektiivselt väiksena tunduv mure võib olla 
subjektiivselt suur ja raske koorem, mis tõmbab tuju nulli ja pärsib 
toimetulekut.

Psühholoogi poole on sobilik pöörduda siis, kui tunned, et 
sind vaevab miski, millele sa ei oska päriselt nime anda; kui saad 
küll aru, mis sind vaevab, aga ei oska sellest kuidagi üle saada; kui 
tunned, et ei ole ühtegi sõpra, kellele oma mõtteid ja muresid 
kurta; kui sooviksid, et keegi ilma eelarvamuste ja väljakujunenud 
seisukohtadeta sind lihtsalt kuulaks ja mõistaks; aga tingimata ka 
siis, kui sul on juba suuremad ja rusuvamad mured, ent sa ei oska 
nendega midagi ette võtta.

Meie nõustamiskeskuses unistame tulevikust, kus iga inimene 
käib vähemalt kord aastas psühholoogi juures, et oma mõtted ja 
elu läbi mõelda ning objektiivset toetust saada. •

ESINDAJAID ON KAHT TÜÜPI. ON NEED, KES 
TULEVAD, PROOVIVAD JA LÄHEVAD, NING 
NEED, KES PEAVAD AMETIT PÜHENDUNULT.

Joosep Heinsalu alustas 
2019. aastal sotsiaalteaduste 
valdkonna üliõpilasesinda
jana ja jätkab seal selgi 
õppe aastal. Lisaks kuulub ta 
haridusteaduste instituudi 
üliõpilas kokku. Ta on kindel, 
et kui poleks niisugust kindla 
struktuuri ja  liikmeskonnaga 
organisatsiooni nagu TÜÜE,  
siis poleks tudengite esinda tus 
ning probleemide lahenda
mine nii tõhus nagu praegu. 

Heinsalu lisas, et töö esin
duses arendab hästi   ana  lüü si  
ja argumenteerimis oskust 
ning et esindaja on infoväljas, 
kuhu tal muidu oleks väga 
raske pääseda.

TÜÜE tegemistega kursis 
olemiseks soovitab Heinsalu 
vaadata esinduse kodulehte 
www.tyye.ut.ee ja hoida 
silm peal sel aastal toimuval 
ürituste sarjal „TÜÜE  
esitleb“.  •

VOLIKOGU KOOSOLEKUTEL 
TOIMUVAD HÄÄLETUSED.
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Olen alati imetlenud suuri festivale, kontserte ja muid sääraseid 
sündmusi. Kui asusin õppima kultuurikorraldust, sattusin ikka ja jälle 
suurte ürituste korraldamisel kaasa lööma.

MARLEEN VITSUT
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 
kultuurikorralduse  
neljanda aasta tudeng,  
oratooriumi „Kristus“ 
projektijuht

T eadsin juba esimesel 
kursusel, et ei taha 
korraldada oma lõpu

tööna mõnda väikest kontserti 
või raamatuesitlust, silme ette 
kangastus pigem midagi suurt. 
Nii jõudiski teise kursuse sügisel 
minuni Kaari Sillamaa teos, 
oratoorium „Kristus“.

Kaari Sillamaa ja tema 
 kaunite kunstide kooliga olen 
olnud seotud juba pea kümme 
aastat. Alustasin lasteteatri 
õpilasena, siis sai minust noorte
teatri õppur, hiljem juba assis
tent ja nüüd olen projektijuht.

2012. aastal, kui olin Kaari 
juures noorteteatris, oli meie 
hooaja kavas oratoorium 
 „Kristus“. Osalesin selles koori
lauljana. Kahjuks juhtus tol 
korral kontserdi helisalvestusel 
apsakas, mistõttu ei ole sellest 
esitusest alles mitte ühtegi hea
tasemelist salvestist. Kaari unis
tus oli aga oma suurteos lõpuks 

ometi nii video kui ka helipildis 
korralikult ära salvestada. 

Üks asi viis teiseni ning kui 
2018. aasta sügisel Kaariga 
 kokku sain, võtsime pärast 
omavahelist arutelu ja kaalumist 
ühiselt vastu otsuse, et maksku, 
mis maksab, aga oratoorium 
tuleb uuesti lavale tuua!

UNISTUS LÕPUTÖÖKS
Peale selle, et sain aidata Kaaril 
tema unistust täita, lõikasin ka 
ise ettevõtmisest kasu. Pärast lü
hikest arutelu  Viljandi kultuuri
akadeemia õppe jõududega 
lubati mul  oratooriumi   
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kontsertide korraldamine vor
mistada lõputööna.

Otsustasin kohe kaasata oma 
töö lihtsustamiseks meeskonda 
praktikantidena teisigi aka
deemia tudengeid ja ka vilistlasi, 
kes olid mulle sellel korralda
mise teekonnal suureks abiks. 
Astunud projektijuhi kinga
desse, oli minu ülesanne pidada 
läbirääkimisi potentsiaalsete 
solistide ja lugejatega, otsida 
projektile rahastus, sponsorid, 
sobivad kontserdipaigad, toimiv 
meeskond ning teha kõike 
muud, mida ühe suurprojekti 
edukaks lavaletoomiseks vaja 
võib minna.

Nii oligi meil 2019. aasta 
sügiseks koos 120pealine 
seltskond, mis koosnes dirigent 
Raul Talmarist, Politsei ja Piiri
valveorkestrist, kolmest koorist 

ning solistidest Kaire Vilgatsist, 
NeleLiis Vaiksoost, Getter 
Jaanist, Madis Arrost ja teistest 
osalejatest.

Iga päev tõi uusi võite ja ülla
tusi. Vahepeal tundus, et astun 
oma korraldustöös kaks sammu 
edasi ja viis tagasi. Emotsionaal
selt oli see nagu sõit Ameerika 
mägedel. Teos pidi algse kava 
kohaselt lavale jõudma   
2020. aasta aprillis.

UUED PLAANID
Korraldus oli täies hoos, logis
tilised plaanid paigas, esimene 
ühendkooride proovgi dirigen
diga läbi tehtud, ning siis tulid 
koroonaviirus ja eriolukord.

Üsna ruttu sai selgeks, et 
aprillis me kontserdituuri ei 
korralda. Tuli langetada otsus, 
kas jätta see ära või lükata edasi. 

Kriisikoosoleku tulemusena 
 otsustasime siiski, et suur töö on 
tehtud ja kontsertide  ärajätmine 
ei ole hea lahendus. Sellele otsu
sele järgnes arvukalt telefoni
kõnesid ja ekirju, et leida 
kiiresti uus aeg, mis kogu meie 
suurele seltskonnale sobiks, 
nii et me kedagi planeeritud 
esinejatest ei kaotaks. Lõpuks 
õnnestus septembrisse määrata 
uued kontserdiajad, mis sobi
sidki kõigile varem kinnitatud 
artistidele, kooridele, orkestrile 
ja  dirigendile.

Nüüd, kui lavale on jõudnud 
kõik neli kontserti Tallinnas, 
Tartus ja Viljandis, on tunne 
hea! Olen seda projekti juhti
des kindlasti õppinud olema 
kannat likum ja reageerima 
kiiresti muutustele.

Oluline on jääda rahulikuks 
igas olukorras ning püüda näha 
asju emotsioonideta. Sel viisil 
oled sa ise hiljem rahul ja on 
rõõmus ka artist või teine 
 inimene, kellega koos töötad. 
Kindlasti ei väida ma, et kõik 
läks täpselt nii, nagu alguses 
 plaanitud oli, kuid peamine on, 
et laval olnud artistid ja saalis 
olnud publik jäid rahule.

Kui on suurelt alustatud, siis 
tuleb ka suurelt edasi minna. 
Usun, et Eesti kultuurimaas
tikul saab ka tulevikus minu 
korralda tud sündmusi näha 
ja kuulda. Seniks naudin oma 
viimast õppeaastat TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia tudengina 
ja tegelen „Kristuse“ oratooriu
mi kontsertide aruandluse ja 
paberi majandusega. •

2019. AASTA SÜGISEKS 
OLI KOOS 120-PEALINE 

OSALEJATE SELTSKOND. KONTSERT PÄLVIS MEEDIAS 
LAIEMAT TÄHELEPANU.

ÜKS SOLISTIDEST OLI NELE-LIIS 
VAIKSOO.
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Sõit Ameerika Sõit Ameerika 
mägedel mägedel 
suurejoonelise  
diplomitöö nimeldiplomitöö nimel

TUDENGID
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SILVIA LUIK
loodusmuuseumi ja 
botaanikaaia ürituste 
koordinaator

„K as oled mõelnud, 
milline näeb 
välja ühe linnu 

kevadine argipäev? Päikese 
soojendav kiir sütitab tiivulisi 

Muusika, linnulaulu ja 
kirjasõna sümbioos

Loodusfestivali tippsündmusena toimus augustis TÜ botaanikaaias 
Linnujämm. Ühel sumedal laupäevasel õhtupoolikul olid kokku 
tulnud nii muusikud-heliloojad, kirjanikud kui ka poeedid, et 
esitleda linnulaulust inspireeritud uudisloomingut. Laval jämmisid 
koos artistidega ööbik, aed-põõsalind, punarind ja salu-lehelind.

KOLUMNAVASTA

kuulutama tähtsaid sõnumeid 
– mõned laulavad sirelipõõsa 
oksal, teised õunapuu ladvas,“ 
kirjeldas Linnujämmi õhtujuht 
ja bioloog Veljo Runnel linnu
rahva kevadisi meeleolusid. Kui 
tiivulistele endile on sõnumid 
selged, siis kas ka meil, inimes
tel, on võimalik nende mõtetest 
ja laulust päriselt aru saada?

ISEMOODI LAUL
Heliloojadinterpreedid ja 
 kirjanikudpoeedid said kuu 
aega enne Linnujämmi valida 
inspireerivaima linnulaulu, 
mida vastavalt oma soovi järgi 
tõlgendada. Muusikud mängi
sid helide ja kõlaga ning poee
did seadsid sõnu ritta.  Valikus 

olnud lindudel – ööbikul, 
aedpõõsalinnul, punarinnal 
ja salulehelinnul – on igaühel 
omamoodi laul. 

Lavale astunute teosed 
erinesid väga žanrilt ja tõlgen
duselt. Kuulajale võis tunduda 
linnulaulule kõige ligilähedase
mana elektronmuusika heli
looja ja modulaarsüntesaatorite 
entusiasti Ekke Västriku teos, 
mis sündis otse laval. Västrik 
püüdis linnu laulu kuulamise 
kogemust edasi anda modu
laarsüntesaatoril  instrumendi 
enda otsuste vastu võtmise 
tulemusel.

Ka helilooja Malle Maltise 
teos sündis otse laval – tema 
kandis selle ette arvuti ja  

MIDIkontrolleriga. Maltis 
võttis alusmaterjaliks salu 
lehelinnu laulu, teised loodus
helid, sünteesitud elektroonili
sed helid ja löökpillid ning pani 
teose justkui osadest kokku. 
Teda  kannustas soov saada 
teada, kuidas salu lehelind 
laulab, ja salvestise kuulamisel 
inspi reeris teda just laskuva 
 motiiviga fraas. Mulle kui 
 kuulajale osutus see teos kõige 
huvitavamaks ja kütkestava
maks – muusikaliselt tihe 
faktuur ja varieeruv komposit
sioon haarasid kaasa.

ÖÖBIK JA TRAKTOR
Samuti kui Malle Maltise 
teosele pakkusid meeliülen
davaid kuulamiskogemusi nii 
bluusi kitarrist Andres Rootsi 
kui ka akordionist Maimu 
Jõgeda tõlgendused punarinna 
laulust. Võrumaalt Ööbikuorust 
pärit Jõgeda seletas, et valis 

 punarinna välja endalegi ülla
tuslikult. Tema laulust leidis  
Jõgeda melanhooliat, posi
tiivsust ja variatiivsust, mis 
inspireeris kirjutama lugu 
„Kuma“. Jõgeda loos on kuulda 
ka Rootsi Boda regioonist pärit 
polska rütmi mõjutusi.  Kuulajal 
tekkisid mõttes pildid sume
dast suveööst metsaveerel, kus 
okste vahel välgub punarinna 
hallipunakirju kuub. Jõgedale 
omase erilise põhjamaiselt 
karge helikeelega teos andis 
kuulajale aega enesesse vaadata 
ja mõtiskleda.

Elavalt andis ööbiku
laulu edasi luuletaja Berit 
Petolai,  kelle luulelugu 
„Ööbik ja Belarus MTZ50 
traktor“ oli  ilmestav dialoog 
kahe  kontrastse tegelase 
vahel ning  sidus omavahel 
looduse,  masinad ja inimhinges 
 toimuva. Petolai sõnas, et valis 
inspiratsiooni allikaks ööbiku 

sellepärast, sest sel kevadel 
oli teda kuulda harva. Pigem 
kraaksusid varesed „koroo
koroonanana“, ja kevad ilma 
ööbiku lauluta pole päris õige 
kevad.

KOKKUPÕRKED
Kindlasti tuleks veel esile tõsta 
Mathura luulelugu „Minu laul 
aedpõõsalinnu vastu kajana“, 
mis ilmselt on  inspiratsiooni 
saanud ka Lõuna Siberis  elavate 
tõvalaste kõrilaulu  tehnikast. 
Samuti ei saa mainimata jätta 
Maarja Pärtna proosateksti 
„Punarind ja saagolatv“, mis tõi 
esile kaks erinevat, ent sarnase 
saatusega liiki ning käsitles krii
tiliselt traditsioonide ja looduse 
kaitse kokkupõrkeid.

Esimest korda toimunud 
Linnujämm osutus populaar
seks sündmuseks –  positiivset 
vastukaja oli kuulda nii esi
nejatelt endilt kui ka publiku 
seast. Sügise saabudes hakka
vad Linnujämmi staarid küll 
lõunamaale minema, ent uuel ja 
loodetavasti helgemal kevadel 
on taaskohtumine jälle mõne
võrra armsam.

Kontserti saab järelvaadata 
UTTVst. 

Loe täispikka artiklit veebist: 
www.ajakiri.ut.ee. •
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Sotsiaalsed geneetikud

AIN HEINARU
geneetika emeriitprofessor

T egelikult nii need 
loodus teadlased iga 
päev oma  sotsiaalses 

 keskkonnas müttavadki. 
 Imelik küll, kuid nad on 
sellise  süsteemiga valdavalt 
rahul. Neile sobivad näiteks 
konkurentsi põhine teadus
rahastus, õppe ja teadus
kohtade avalik rahvusvaheline 
konkurss, ajaliselt määratud 
ametikohad. See on süsteem, 
kus sinu sotsiaalse edukuse 
 garantiiks saab olla valdavalt 
vaid sinu enda teadmiste ja 
edukuse tase. Aga mida on 
sellised geneetikud taas
iseseisvunud Eesti ühiskonnas 
head või halba teinud?

TÜ molekulaar ja raku
bioloogia instituut (TÜMRI) 
loodi 1990. aastal. Initsiaatori d 
ja täideviijad olid 11 noort, 
võimekat ja ambitsioonikat, 
vähemalt aastase rahvus
vahelise teadustöö kogemusega 
loodusteadlast koos TÜ rektori 
professor Jüri Kärneriga. 

TÜMRI loodi ülikooli uues 
struktuuris täiesti uut tüüpi 
õppe ja teadusinstituudina, 
mille tegevuse põhialused 
lähtusid sellistest eesmärkidest 
nagu õppe ja teadustegevuse 
iseseisev finantsiline jätku

Biopragmaatilisi geneetikuid on ühiskonna kontekstis tavatsetud negatiivselt nimetada 
sotsiaaldarvinistideks, sest nende arusaamade järgi peab ka sotsiaalses (ühiskondlikus) 
tegevuses järgima darvinistliku evolutsiooni põhimõtteid, st konkurentsi, isikliku ego 
esiletõstmist, tugevamate võitu nõrgemate üle ehk olelusvõitlust jne.
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23. OKTOOBRIL TOIMUB INSTITUUDI HOONES TÜMRI 30 AASTA JUUBELIKONVERENTS. 

IL
L

U
S

T
R

A
T

S
IO

O
N

: K
R

IS
T

E
L 

S
E

R
G

O
 (

O
L

E
 O

L
E

V
U

S
 A

 R
T

)

suutlikkus (ka juriidilise 
 isikuna), teadustöö kõrge 
rahvusvaheline tase, rahvus
vaheline teaduskoostöö 
(europrojektid, stažeeri
mised, ühisuuringud), ühtsed 
kvaliteedi nõuded (avalikul 
konkursil) teaduritele ja 
õppejõududele, koostöö 
Eesti Teaduste Akadeemiaga 
(Eesti Biokeskus, Keemilise 
ja Bioloogilise Füüsika Insti
tuut) ning üliõpilaste väljaõpe, 
kaasa arvatud doktoriõpe. 
See mudel, arvestades meie 
ajaloolist pärandit, kus õpe 
toimus ülikoolides, aga teadust 
tehti akadeemias, oli vägaväga 
revolutsiooniline. 

Loetleme seniseid saavutusi.
TÜMRI on andnud Eesti 

kõrghariduse heaks 37 pro
fessorit, kaks rektorit, kolm 
teadus prorektorit ja kaks 
dekaani;

TÜMRIst on välja kas
vanud kuus akadeemikut, 
11 insti tuutide direktorit, 
neist üks Helsingi ja üks 
Cambridge’i ülikoolis, ning 
üks Eesti Teaduste Akadeemia 
president;

TÜMRI lõpetajad on 
andnud suure panuse Eesti 
ühiskonna arengusse: üks 
haridusminister, üks Haridus
ministeeriumi teadusosa 
konna juhataja, riigikontrolör 
ja president;

TÜMRI enam kui tuhande 
lõpetajaspetsialisti baasil on 
moodustunud Eesti geeni
varamu, TÜ tehnoloogia
instituut, TTÜ geenitehno

loogia instituut, TÜ  genoomika 
instituut, Tartu Biotehnoloogia 
Park, sadade  kaupa erafirmasid 
ja geeni testide tegijaid riiklikes 
laborites. Kaitstud on ligi 200 
doktorikraadi.

TÜMRI on eraraha abiga 
ehitanud valmis teadus
korpuse (Eesti Biokeskuse 
ja TÜ  Citrina hoone, mille 
ehitus kulud kattis heategevus
fond Citrina Foundation UK 
Limited) ning õppe ja teadus
laboreid (selleks annetas raha 
Austraalias elanud Helgi Nirk).

Geneetikud töötavad õhina
põhiselt uute teadus avastuste 
nimel. Huvi saada uusi tead
misi on inimesele omane. 
Mõned geneetikute  saavutused 
on ühiskonnatundlikud, 
mistõttu on need eetiliste 
tõeks pidamiste tõttu tugeva 
kontrolli all või isegi  keelatud. 
Nimetagem siin inimese 
kloonimise võimalusi, kahju
like geenide insenergeneetilist 
kõrvaldamist või inimese 
geneetilist disainimist.

On valdkondi, mille üle ka 
geneetikud ei soovita  laialdast 
diskussiooni edendada. 
Geneeti lises kontekstis on 
ühiskondlikud tabuteemad 
näiteks rassid, intelligentsus, 
seksuaalsus ja agressiivsus. 
Mida hakata peale teadmisega, 
et ka kuritegevus on valdavalt 
geneetiliselt määratud ning 
ega inimene ise ole selles 
süüdi, et tal on halvad geenid? 
Veelgi hullem lugu inimkonna 
 arengus ja meie tulevikuprob
leem on DNApõhise tehis

intellekti loomine ja inim
intellektiga ühilda mine. 

Vaja on klaarida veel mõned 
tõed. Geneetika on bio loogia. 
Geneetiliselt on inimene bio
loogiline objekt, kes on ajaloo 
jooksul kliimamuutuste mõjul 
tavatsenud mööda maailma 
rännata ja moodustada lokaal
populatsioone, mida tavatse
takse nimetada rahvasteks. Eri 
rahvastel on erinevad geenisa
gedused, nad on geneetiliselt 
hetero geensed ja oma erisus
tega.

Rahvus aga ei ole bioloogi
line mõiste – see on sotsiaalne 
mõiste. Rahvuse  määravad keel, 
kultuur ja talletatud ühis
kondlikud mängu reeglid, nt 
seadused ja ühiskondlik mälu. 
Maailma sündinud lapsel ei ole 
tegelikult rahvust, selle määrab 
sotsiaalne ümbrus ning see 
pole geneetiliselt päritav – küll 
aga on see sotsiaalselt säilitatav 
ja järgitav. Seda saab nime
tada ka epigeneetiliseks ehk 
geneetikaüleseks süsteemiks. 
Sotsiaal darvinismi polegi selles 
kontekstis olemas.

Üllataval kombel on just 
loodus teadlased ühed suurimad 
eesti keele arendajad. Ainu üksi 
geneetikas on uusi eesti
keelseid termineid loodud üle 
7500.  TÜMRI kui geneetikute 
taimelava on Eesti üks maamär
ke – geneetika ja molekulaar
bioloogia kontekstis kindlasti, 
kuid selle teadlased ja õppejõud 
on mänginud suurt rolli ka 
Eesti sotsiaalmajanduslikus ja 
kultuurilises arengus. •
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IN MEMORIAM

MALL TAMM
15.07.1940–16.08.2020

Anglistika osakond mälestab 
kurbusega oma endist lektorit 
Mall Tamme.

Mall Tamm sündis Koerus, 
kuid suur osa tema lapsepõlvest 
möödus Tallinnas, kus ta oman-
das ladusa vene keele oskuse, 
sest perekond üüris oma majas 
tube Nõukogude sõjaväelastele. 
Keskkooli lõpetas Mall Tamm 
Türil, kus tal oli väga hea inglise 
keele õpetaja, kes mõjutas teda 
suuresti eriala valikul. 

1964. aastal lõpetaski ta  Tartu 
Ülikooli inglise filoloogina.

Pärast ülikooli lõpetamist 
suunati Mall Tamm tööle Tartu 
5. Keskkooli, kaks aastat hiljem 
kutsus aga tollane inglise keele 
kateedri juhataja Oleg Mutt ta 
ülikooli õppejõuks.  Esialgu õpetas 
ta vene filolooge, edaspidi inglise 
filolooge. Ta saadeti täiendama 
end Maurice Thorezi nimelisse 
võõrkeelte instituuti Moskvas, 
kus ta tutvus esimest korda 
sünkroontõlke õpetamisega. 
Pärast Moskvast tagasi tulekut 
hakkas ta õpetama suulise tõlke 
valikkursust.

Oluline etapp Mall Tamme 
karjääris oli Moskva olümpiamän-
gude Tallinna purjeregatt. Tema 
ülesanne oli olümpia jaoks ette 

valmistada 300 tõlki. Ka ta ise 
tegutses  olümpiamängude ajal 
tõlgina, vahendades nii võistlejaid 
kui ka kohtunikke. Siingi tuli talle 
kasuks mitte ainult inglise keele, 
vaid ka  suurepärane vene keele 
oskus, sest eesti keel olümpia-
mängude ametlike keelte hulka ei 
kuulunud. 

Olümpiamängudest algas ka 
Eestis aktiivsem tegevus inglise 
keele suulise tõlke alal. Enne seda 
oli rahvusvahelisi üritusi väga 
vähe. Neil aastail tõlgiti küll pea-
miselt inglise-vene ja vene-inglise 
keelesuunal; eesti keel omandas 
suurema tähtsuse alles 1980. 
aastate lõpul.

Mall Tamm tegutses ka 
giidina, juhtides ekskursioone nii 
inglise kui ka vene keeles, esialgu 
Tartus, hiljem Leningradis. Juba 
nõukogude ajal käis ta tõlgina ka 
välismaal – kahel korral kruiisil 
mööda  Vahemerd, samuti Indias 
ja Aafrikas. Sellegipoolest ei 
lubatud teda täienduskursus tele 
Suur britanniasse. Sinna õnnes-
tus tal saada alles  Gorbatšovi 

 uutmispoliitika ajal aastal 1986.  
Tõlkeõpetus omandas Tartu 
Ülikoolis suurema tähtsuse 
 pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse 
taastamist, eriti ajal, kui Eesti 
valmistus astuma Euroopa Liitu. 
Mall Tammel oli oluline roll selles, 
et kujundada välja suulise tõlke 
magistriõppekava, mis hakkas 
tööle 1999. aastal. Väga paljud 
praegu Euroopa institutsioonides 
töötavad tõlgid on tema õpilased.

Mall Tamm läks  pensionile 
2005. aastal, kuid tegeles tõlke-
õpetusega ka pärast seda, näiteks 
korraldades kursusi kohtutõlki-
dele ja riigiametnikele, kellel oli 
vaja tõlkeoskusi, sest Eesti oli 
avanenud maailmale ja igal pool 
tekkis uusi kontakte. Ka tegutses 
ta kuni viimaste aasta teni aktiiv-
selt rahvusvaheliste konverent-
side ja muude ürituste tõlgina. Ta 
on tõlkinud president Lennart 
Merit ja Arnold Rüütlit ning 
olnud mitu aastat Tartu linnapea 
Urmas Kruuse tõlk.

Kaks aastat tagasi tabas teda 
raske haigus, kuid isegi oma elu 
viimastel kuudel tõlkis ta mõttes 
raadiosaateid, mida kõrvaklappi-
dega kuulas. Me jääme  mäletama 
Mall Tamme kui rõõmsameelset 
ja energilist õppejõudu, kes on 
jätnud püsiva jälje Eesti tõlke-
tegevuse arengusse. 

Tartu Ülikooli anglistika 
 osakond
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115. sünnipäeva kontsert 
„Siin mu rõõmumaa“ (piletid 
müügil aadressil Fienta.com ja 
enne kontserti kohapeal);  
20. oktoob ril kell 19.00 
kontserdisari „Liederkreis“. 
Esinevad Elina Nechayeva 
(koloratuursopran) ja Ralf 
Taal (klaver), (piletid müügil 
Piletilevis ja enne kontserti 
kohapeal);  
22. oktoobril kell 16.15 
 rakendusliku majandus teaduse 
professori Priit  Vahteri 
inaugu ratsiooniloeng;  
28. oktoobril kell 16.15 vaso-
loogia professori Jaak Kalsi 
inauguratsiooniloeng;  
31. oktoobril kell 16.00 
koorijuht Vaike Uibopuu 
80. sünnipäeva kontsert. 
Üles astuvad Tartu  Ülikooli 
Akadeemi line Naiskoor, 
Tartu Ülikooli Kammerkoor, 
Tartu  Ülikooli Akadeemilise 
Naiskoori vilistlaskoor, Tartu 
Ülikooli Akadeemilise Nais-
koori Tallinna vilistlaskoor ja 
kammernaiskoor Liivitar.

TÜ RAAMATUKOGUS: kuni 
17. jaanuarini 2021 on avatud 
Karl Morgensterni 250. sünni-
aastapäevale pühendatud 
näitus „Tartu klassik“, kus on 
väljas ülikooli raamatukogu 
ja muuseumi asutaja isiklikust 
arhiivist pärit dokumendid, 
kunstiteosed ja raamatud.

ÕPETATUD EESTI SELTSIS: 
14. oktoobril kell 16.15 Igor 
Kopõtini ettekanne „Rahvuse 
kool: rahvusarmee kont-
septsioon ja praktika Eestis 
1918–1940“, 28. oktoobril 
kell 16.15 Joosep Susi ette-
kanne „Mis on (eesti) luule 
21. sajandil?“. Õpetatud Eesti 
Seltsi kõnekoosolekud toimu-
vad aadressil Jakobi 2–224.

15. ja 16. oktoobril tähista-
takse arstiteaduskonna  
388. aastapäeva. 15. oktoobril 
toimub Biomeedikumis või 
 videosilla kaudu TEADUS-
KONVERENTS, kus tutvusta-
takse meditsiiniteadlaste,  
 

üliõpilaste, arst-residentide ja 
arstide  teadustöövaldkondi. 
16. oktoobril on 
 AU TASUSTAMINE , kus tun-
nustatakse teaduskonverentsi 
parimaid osalejaid ja antakse 
üle TÜ arstiteaduskonna 
medalid.

16. ja 17. oktoobril toi-
mub Narva kolledžis neljas 
rahvusvaheline TEADUS-
KONVERENTS „Uralo-indo-
germanica“. Konverentsile 
oodatakse keele-, kirjandus-, 
rahvaluule- ja muusikatead-
lasi, ajaloolasi, etnograafe, 
etnolooge ning arheolooge. 
Konve rentsi eesmärk on 
 Uurali ning indoeuroopa 
 keelte ja kultuuride võrdlev 
või kõrvutav uurimine.

24. oktoobril kell 12.00 on 
TÜ peahoones Jüri Kuke 
MÄLESTUS KONVERENTS, 
kus käsitletakse olulisi lähi-
ajaloo sündmusi ja praegu 
toimuvat.

DOKTORITÖÖD

2. oktoobril kell 14.15 kaitses 
EGON URGARD biomeditsiini 
tehnoloogia erialal doktori-
tööd „Potential therapeutic 
approaches for modulation of 
inflammatory response path-
ways“ („Võimalikud terapeu-
tilised lähenemisviisid põleti-
kuliste protsessidega seotud 
signaaliradade moduleerimi-
seks“). Kaitsmine toimus 
Nooruse 1–121. Juhendajad 
prof Ana Rebane, juhtivteadur 
Margus Pooga, vanemteadur 
Tarmo Annilo ja  peaspetsialist 

Anu Reigo, oponent dots 
Kehinde Ross (Liverpooli 
John Mooresi Ülikool, Suur-
britannia).

5. oktoobril kell 15.15 kaitses 
INDREK TEINO rakubioloogia 
erialal doktoritööd „Studies 
on aryl hydrocarbon receptor 
in the mouse granulosa cell 
model“ („Arüülsüsivesinike 
retseptor hiire munasarja 
granuloosarakkudes“).  
Kaitsmine toimus Riia 23b–
105. Juhendaja prof Toivo 

Maimets, oponent prof Jason 
Matthews (Oslo Ülikool, 
Norra).

13. oktoobril kell 10.15 kaitseb 
SOFIA RAQUEL ALVES 
OLIVEIRA biomeditsiini 
tehnoloogia erialal doktori-
tööd „HPLC analysis of bac-
terial alarmone nucleotide (p)
ppGpp and its toxic ana logue 
ppApp“ („HPLC põhine regu-
laatornukleotiidide (p)ppGpp 
ja ppApp  tasemete analüüs 
bakterirakus“).  Kaitsmine 

TEATED

OKTOOBRIS TÜ AULAS:  
6. oktoobril kell 15.15 öko-
semiootika ja keskkonna-
humanitaaria professori Timo 

Marani inauguratsiooniloeng; 
13. oktoobril kell 16.15  
majandusteaduslike sotsiaal- ja 
kultuuriuuringute professori 

Anneli Kaasa inauguratsiooni-
loeng;  
17. oktoobril kell 18.00 Tartu 
Üliõpilassegakoori  
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toimub Nooruse 1–121 ja 
videosilla kaudu.  Juhendajad 
prof Tanel Tenson ja vanem-
teadur Vasili  Hauryliuk, opo-
nent prof Jörg Stülke (Göttin-
geni Georg Augusti Ülikool, 
Saksamaa).

13. oktoobril kell 11.15 kaitseb 
BIRGIT VIRU loodusgeograa-
fia erialal doktoritööd „Snow 
cover dynamics and its impact 
on greenhouse gas fluxes in 
drained peatlands in Estonia“ 
(„Lumikatte ajalis-ruumiline 
muutlikkus Eestis ja selle mõju 
talvisele kasvuhoonegaaside 
emissioonile jääksoodes ja 
kõdusoometsades“). Kaits-
mine toimub TÜ senati saalis 
ja videosilla kaudu. Juhendajad 
prof Jaak Jaagus ja prof Ülo 
Mander, oponent kaasprof 
Annalea Lohila (Soome 
 Meteoroloogiainstituut).

13. oktoobril kell 14.00 kait-
seb KATI BRASCHINSKY 
arstiteaduse erialal doktori-
tööd „Epidemiology of 
primary headaches in Estonia 
and applicability of web-based 

solutions in headache epide-
miology research“ („Esmaste 
peavalude levimus Eestis ning 
internetipõhise lahenduse 
kohaldatavus peavalude epi-
demioloogia alases uurimis-
töös“). Kaitsmine toimub 
Ravila 19–1006. Juhendaja 
lektor Mark Braschinsky, 
oponent prof Erling Andreas 
Tronvik (Norra Teadus- ja 
Tehnikaülikool).

13. oktoobril kell 14.15 kaitseb 
ARDI TAMPUU informaatika 
erialal doktoritööd „ Neural 
Networks for Analyzing 
Biological Data“ („Tehisnärvi-
võrgud bioloogiliste andmete 
analüüsi miseks“). Kaitsmine 
toimub Narva mnt 18–1019. 
Juhendaja prof Raul Vicente, 
oponendid dr Oliver Stegle 
(Euroopa Molekulaarbioloogia 
Laboratoorium, Saksamaa) 
ja prof Aušra  Saudargiene 
( Leedu Terviseteaduste 
 Ülikool).

13. oktoobril kell 15.00 kait-
seb IULIIA BURDUN loodus-
geograafia erialal doktoritööd 

„Improving groundwater table 
monitoring for Northern 
Hemisphere peatlands using 
optical and thermal satellite 
data“ („Põhjapoolkera soode 
põhjaveetaseme seire täien-
damine optiliste ja termiliste 
satelliidiandmete abil“). Kaits-
mine toimub TÜ senati saalis 
ja videosilla kaudu. Juhendajad 
teadur Valentina Sagris ja prof 
Ülo Mander, oponent prof 
Margaret Kalacska (McGilli 
Ülikool, Kanada).

28. oktoobril kell 14.15 
kaitseb TRIINU VIHMANN 
 materjaliteaduse erialal 
doktori tööd „Ionic liquids: 
synthesis and application 
in lubrication and litho-
graphy“ („Ioonsed vedeli-
kud: süntees ja rakendused 
lubrikatsioonis ja lito graafias“). 
Kaitsmine toimub   
W.  Ostwaldi 1–A106. 
 Juhendajad vanemteadurid 
Uno  Mäeorg ja vanemteadur 
Kristjan Saal, oponent Karine 
Mougin (Mulhouse’i Materjali-
teaduse Instituut, Prantsus-
maa).

STIPENDIUMID

TARTU RAEFONDI 
 STIPENDIUMID – kuni   
üheksa 700-eurost 
 stipen diumi.  Stipendiumi 
 võivad oma õppe- ja 
 teadustöö toetuseks taotleda 
Tartust pärit edukad üli            - 
õ pilased, kelle keskmine hinne 
on vähemalt 4,0.   
Välisüliõpilase  stipendiumi 
 saavad taotleda TÜ 
 õppe kavade alusel Tartus 
õppivad välis üliõpilased.

TARTU RAEFONDI 
 PREEMIA – üks 2700-eurone 
preemia. Preemia on mõel-
dud TÜ õppejõule, teadus-
töötajale või õppejõudude 
või teadustööta jate rühmale 
tunnustuseks Tartu linna aja-
lugu, haldust, infrastruktuuri 
ja huve käsitleva silmapaistva 
teadus-, õppe- või arendustöö 
tulemuse eest, samuti selle-
suunalise teadus- ja õppetege-
vuse arendamise eest.

CWT ESTONIA ( KALEVA  
TRAVELI)  REISI - 
STIPENDIUM – stipendiumi-
fond kuni 10 000 eurot. 
Stipendiumi võivad  taotleda 
kõik TÜ magistrandid ja 
doktorandid oma õppereiside 
toetuseks.  

HEA TAHTE FONDI 
 ÕPETAJAKOOLITUSE 
 STIPENDIUM – üks 1350-  
eurone  stipendium. 

 Stipendiumile saavad kandi-
deerida kõikide õpetajakooli-
tuse õppekavade edukad täis-
koormusega üliõpilased, kes 
vajavad majanduslikku tuge. 

ANDREAS JA ELMERICE 
TRAKSI STIPENDIUM – 
stipendiumifond kuni 13 500 
eurot. Stipendiumile saavad 
kandideerida meditsiinitea-
duste valdkonna arstiteadu-
se õppekava magistrandid, 
doktorandid ja teadustööd 
 tegevad arst-residendid, 
 samuti sotsiaalteaduste 
valdkonna magistrandid ja 
doktorandid, kelle uurimistöö 
teema on seotud poliitilis- 
riikliku valdkonnaga.

PROFESSOR LEMBIT 
 ALLIKMETSA  STIPENDIUM 
– kaks 1000-eurost stipen-
diumi. Stipendiumile saavad 
kandideerida TÜ meditsiini-
teaduste valdkonna arsti-
teaduse õppekava põhiõppe 
väljapaistvate õppe- või 
teadustöö tulemustega 
üliõpilased alates kolmandast 
õppeaastast. 

HEIDI-INGRID  MAAROOSI 
STIPENDIUM – üks 
1000- eurone stipendium. 
Stipendiumile saavad kandi-
deerida meditsiiniteaduste 
valdkonna põhiõppe üliõpi-
lased, kes on jooksval aastal 
esinenud arstiteaduskonna 
konverentsil ettekandega (k.a 
stendiettekandega) kliinilise 
meditsiini valdkonnas ja kellel 
on head tulemused õppe- ja 
teadustöös.

PROFESSOR ÜLO  LEPPIKU 
STIPENDIUM – üks 

3000- eurone stipendium. Sti-
pendiumi võivad taotleda TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna 
arst-residendid ja doktorandid 
neuroloogiaalase uurimistöö 
toetuseks.

LIISA KOLUMBUSE STIPEN-
DIUM – kolm 3000-eurost 
stipendiumi. Stipendium on 
mõeldud meditsiiniteaduste 
valdkonna edukatele dokto-
rantidele arstiteaduslike uuri-
mistööde ja õpingute toetami-
seks. Stipendiumi määramisel 
võetakse aluseks üliõpilase 
õppeedukus, eri alane ja 
teadus tegevus ning selle täht-
sus rahva tervishoiule.

PROFESSOR ATKO-MEEME 
VIRU STIPENDIUM – üks 
2000-eurone stipendium. 
Stipendiumile saavad kandi-
deerida alla 40-aastased TÜ 
doktorandid, noorteadlased ja 
õppejõud, kes teevad uurimis-
tööd liikumis- ja spordi-
teaduste valdkonnas.

FRED KUDU STIPENDIUM 
– üks 960-eurone stipen-
dium. Stipendiumile saavad 
kandideerida kõikide TÜ 
õppekavade ja õppeastmete 
edukad üliõpilased, kellel on 
kergejõustiku edendamisel 
väljapaistvaid tulemusi.

PROFESSOR OLEVI KULLI 
MÄLESTUSFONDI STIPEN-
DIUM – üks 1500-eurone 
stipendium. Stipendiumile 
saavad kandideerida kõikide 
Eesti avalik-õiguslike üli-
koolide taimede ökofüsio-
loogia,  metsaökoloogia ja 
ökosüs teemide ökoloogia 
eriala põhiõppe viimase aasta 

üliõpilased, magistrandid, 
doktorandid ja järeldoktoran-
tuuris õppivad noorteadlased, 
et taotleda toetust rahvus-
vahelistel teadusnõupidamistel 
osalemiseks ja erialaga seotud 
välisteadusasutuste juures 
töötamiseks.

VOLDEMAR  JAANBERGI 
STIPENDIUM – viis 
2000- eurost stipendiumi. 
Stipendiumile saavad kandi-
deerida majandusteaduskonna 
magistrandid, doktorandid 
ning doktorikraadi kaitsnud 
kuni 41-aastased teadurid ja 
õppejõud.

REET MONTONENI STIPEN-
DIUM – üks 1000- eurone 
stipendium.  Stipendiumile 
saavad kandideerida sotsiaal-
teaduste valdkonna psühho-
loogia eriala edukad magist-
randid ja doktorandid, kes on 
spetsialiseerunud või spetsiali-
seerumas kliinilisele lapse-
psühholoogiale.

CORPORE KOMMUNIKAT-
SIOONISTIPENDIUM – 
kaks vähemalt 1000-eurost 
stipendiumi.  Stipendiumile 
saavad kandideerida TÜ 
ühiskonnateaduste instituudi 
kommunikatsioonierialade 
 bakalaureuse- ja magistri-
astme üliõpilased.

ANU RAUA STIPENDIUM – 
üks vähemalt 1000-eurone 
stipendium. Stipendiumile saa-
vad kandideerida TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia rahvusliku 
käsitöö osakonna üliõpilased, 
kes on silma paistnud ainelise 
kultuuripärandi uurimise ja 
kasutamisega.
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Taotluste esitamise tähtaeg on 
1. november 2020. 

2020/2021. ÕA ERNST 
JAAKSONI MÄLESTUS-
FONDI STIPENDIUM – 
üks 18 000 euro suurune 

 stipendium. Stipendiumi 
eesmärk on toetada välis-
maal kraadiõppes õpinguid 
või teadusuuringuid jätkavaid 
eesti rahvusest doktorante, 
teadureid ja õppejõude, et 
kasvatada tugev akadeemiline 

järelkasv TÜ  teadlaskonnale. 
Stipendiumi saaja peab 
olema TÜ doktorant või 
doktorikraadi kaitsnud kuni 
41- aastane TÜ teadur või 
õppejõud. Taotluste esitamise 
tähtaeg on 1. veebruar 2021.

TUNNUSTUSAVALDUSED

TÜ tänukirja pälvisid   
90. sünnipäeval humanitaar-
teaduste ja kunstide vald-
konna emeriitdotsent HEINO 
LIIV; 70. sünnipäeval kliinilise 
meditsiini instituudi kirurgia-
kliiniku lastekirurgia lektor 
KARIN VARIK;  
65. sünnipäeval bio- ja 

 siirdemeditsiini instituudi 
immunoloogia vanemteadur 
TAMARA VOROBJOVA ja 
genoomika instituudi sekretär 
KRISTA LIIV;  
60. sünnipäeval bio- ja siirde-
meditsiini instituudi immu no  - 
   loogia osakonna spetsialist 
KAJA  METSKÜLA ja kliinilise 

meditsiini  instituudi sise    kliiniku 
laborant ANNE KRIPS;  
50. sünnipäeval loodus -
muuseumi  zooloogiliste 
 kogude peaspetsialist 
 MARGUS OTS;  
tänukirja pälvis aula 
 administraator  
RITA HADE .

ÕNNITLUSED

75 REIN RÕÕM, loodus- 
ja täppisteaduste 

valdkonna emeriitprofessor – 
17. oktoober

70 MART VÄÄRTNÕU, 
füüsikalise ja 

elektrokeemia vanemteadur – 
5. oktoober
KOIT MAURING, 
sensortehnoloogiate labori 
vanemteadur – 11. oktoober
ALEKSEI TREŠTŠALOV, 
laserspektroskoopia labori 
spetsialist – 31. oktoober

65 LIINA SOOBIK , 
inglise keele õpetaja – 

30. oktoober

60 SVETLANA 
MATJUS,  sisekliiniku 

endokrinoloogia assistent – 
1. oktoober
NINA RAUD,  
inglise keele lektor – 
16. oktoober

55 MARKUS VETEMAA , 
Eesti mereinstituudi 

direktor ja kalanduse 
juhtivteadur – 5. oktoober
RIHO MEIER,  
ökofüsioloogia õppetooli 
insener – 14. oktoober
TERJE VELLEMAA , 
teadusarvutuste keskuse IT 
peaspetsialist – 31. oktoober

50 KAIDO REIVELT, 
koolifüüsika keskuse 

juhataja – 29. oktoober
ANNIKA VOLKE , 
nahahaiguste kliiniku 

dermatoveneroloogia 
assistent – 30. oktoober

45 JAAN MASSO, 
rakendus-

ökonomeetria vanemteadur – 
2. oktoober

40 SIIM SUUTRE , 
anatoomia ja 

histoloogia dotsent – 
14. oktoober
HELINA LEPPIK , silmakliiniku 
sekretär – 26. oktoober

35 SERGEY OMELKOV, 
tahkisefüüsika 

vanemteadur –  
22. oktoober
KERSTI KUUSEMÄE , 
raamatukogu sekretär – 
24. oktoober

ÜLIKOOLI LEMMIKSÕNAD. AVAMA

Avatust ja avatud olemist peetakse pigem 
heaks tooniks. Eesti keeles on selleks 

palju võimalusi. Avada saab ust ja akent, audi-
tooriumi ja õppeklassi, koosolekut ja konve-
rentsi, raamatut ja faili, kontot, kotti, suud ja 
silmi. Avamine võib olla ka kujundlik: näiteks 
on ühel uks alati avatud, teise ees on maailm 
 avatud, kolmas mängib avatud kaartidega ja 
neljas avab südame. Mõnikord tundub siiski, et 
oleme liiga palju avama hakanud ja unustanud, 
et meie ees olev sõnavalik on palju mitme-
kesisem.

Üks peamisi viimase aja ilminguid on see, et 
avatakse kõike seda, mida vanasti alustati.

 � Ehitushange avaneb 16. mail.  Ehitushange 
algab 16. mail.

 � Riikidevaheline liikumine avatakse taas. 
Riikidevahelist liikumist alustatakse taas.

 � Eile avati läbirääkimised kolme kandidaadiga. 
Eile algasid läbirääkimised kolme kandidaadiga.

 � Teenus on Balti riikides avatud eelmisest 
aastast.  Teenuse pakkumist alustati Balti 
riikides eelmisest aastast ~ eelmisel aastal. ~ 
Teenust hakati Balti riikides pakkuma eelmisest 
aastast ~ eelmisel aastal.

Sageli mõeldakse avamise asemel ka millegi 
võimalikkust ja saamist:

 � Registreerimine on avatud 10. novembrini. 
 Registreerida saab 10. novembrini. ~ 
Registreerimine kestab ~ käib 10. novembrini.

 � Avame teadustaristu kasutuse võimaluse ka 
ülikoolivälistele huvirühmadele.  Võimaldame 
teadustaristut kasutada ka ülikoolivälistel 
huvirühmadel.

 � Haigete külastamine ei ole enam kõigile avatud. 
  Haigete külastamine ei ole kõigil enam 
võimalik. ~ Kõik ei saa enam haigeid külastada.

Abstraktsemas kontekstis avatakse seda, mida 
varem tavatseti tutvustada, uurida,  selgitada, 
arutada vm:

 � Konverentsil peeti ettevõtlust avav ettekanne. 
 Konverentsil peeti ettevõtlust tutvustav 
ettekanne.

 � Ka maade küsimus on vaja uuesti avada.  
Ka maade küsimus on vaja uuesti arutusele 
võtta.

 � Rahastusteemat avab lähemalt peaesineja. 
 Rahastusteemat tutvustab ~ käsitleb ~ 
vaatleb lähemalt peaesineja.

 � Raamatu eesmärk on avada teatri 
kultuuriteaduslikke tahke.  Raamatu 
eesmärk on vaadata lähemalt ~ vaadelda ~ 
analüüsida ~ uurida teatri kultuuriteaduslikke 
tahke.

Mõni sõna kipub vahel igale poole ja  hakkab 
liiga palju korduma. Nii on sõnaga avama. 
Et aga avatus pääseks mõjule sobivas kohas, 
 proovigem teinekord vähem avada. •

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI. 
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15 16 17 31

TEADUS-
KONVERENTS

15. ja 16. oktoobril 
tähistatakse arsti-

teaduskonna 388. aasta-
päeva. 15. oktoobril toimub 
Biomeedikumis või videosilla 
kaudu teaduskonverents. 
16. oktoobril tunnustatakse 
parimaid ja antakse üle arsti-
teaduskonna medalid.

NÄITUS

17. jaanuarini 2021 on 
TÜ raamatukogus 

avatud Karl Morgensterni 
250. sünniaastapäevale 
pühendatud näitus „Tartu 
klassik“, kus on väljas ülikooli 
raamatukogu ja muuseumi 
asutaja isiklikust arhiivist 
pärit dokumendid, kunsti-
teosed ja raamatud.

TEADUS-
KONVERENTS

16. ja 17. oktoobril 
toimub Narva 

kolledžis teaduskonverents 
„Uralo-indogermanica“. 
Konverentsi eesmärk on 
Uurali ning indoeuroopa 
keelte ja kultuuride võrdlev 
või kõrvutav uurimine.

17

KOORIKONTSERT

17. oktoobril kell 18.00 
toimub TÜ aulas 

Tartu Üliõpilassegakoori 115. 
sünnipäeva kontsert „Siin 
mu rõõmumaa“, dirigent 
Küllike Joosing. Esineb ka 
Nõmme Muusikakooli Süm-
fooniaorkester, dirigent Riivo 
Jõgi. Piletid müügil aadressil 
Fienta.com ja kohapeal.

KONTSERT

31. oktoobril kell 
16.00 on TÜ aulas 

koorijuht Vaike Uibopuu 80. 
sünni päeva kontsert. Esine-
vad sünnipäevalapse jaoks 
olulised koorid: TÜ akadee-
miline naiskoor, kammer-
koor, akadeemilise naiskoori 
vilistlaskoor jt.


