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Lõpp tühja tünni tüminale!

20.
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jaanuari Posti
pärast seda, kui Saaremaal
mehes ilmunud
juhtunud liiklusõnnetuses mitu
arvamusloos
inimest elu kaotas.
„Rahvuskultuuri surm“ võrd
Kurioossel kombel võitlesid
les kolumnist Andi Hektor
samad poliitikud, kes nüüd
valitsuserakondade emotsio
soovivad saata purjus juhid
naalselt ülesköetud trummi
vanglasse, alles hiljuti selle
põrinat rahvuskultuuri ja
eest, et alkoholiaktsiis langeks
emakeele kaitseks pigem tühja
ja inimestel oleks võimalik
tünni tüminaga.
sama raha eest rohkem kesva
„Vaatan kõiki neid sõnavõtte
märjukest osta.
eestluse ja keele kaitseks – see
Tuule muutlikkusega oleme
kõik on demagoogia, kui ei
harjunud. Kahjuks hakkame
järgne ratsionaalseid tegusid
üha enam harjuma sellegagi, et
ja probleeme ei lahendata,“
muutumisaldis on ka otsustaja
MERILYN MERISALU
kirjutas ta. Alles äsja tähistasi
te meel. Tähtsamaks saab see,
UT peatoimetaja
me suurejooneliselt emakeelse
kes teeb kõvemat häält või kust
kõrghariduse 100. aastapäeva,
saab rohkem raha.
ent kuidas elab kõrghariduse ja
Muidugi tuleb tähtsatest
teaduse rahastus?
teemadest ja muredest rääkida. Peabki rääkima.
Viimased aastad on haritlas- ja teadlaskonnale Aga ainult jutuks ei tohi see jääda. Tuleks lõpe
pakkunud rohkem meelehärmi kui rõõmu. Suure tada tühja tünni tümitamine ja täita see millegi
hurraaga sõlmitud teadusleppest taanduti, sest
kasulikuga.
raha on vähe ja see tuleb kulutada kuhugi mujale.
Usaldagem selle täitmise juures päris asja
Kui lubaduste katteks veidi lisaraha leitaksegi,
tundjaid, mitte „asjatundjaid“. Kõige halvem on
on tavaks suunata see sinna, kus saab kasu kokku teadmatus ja otsustamatus. Kui need on meie
lugeda kiiresti ja rahas, kaugemale tulevikule
igapäevased saatjad, siis satume segadusse,
mõtlemata. Rahvusülikoolile soovitakse õnne,
väsime kiiresti ja kaotame usalduse nende vastu,
rahvusteadused jäetakse sisuliselt vaeslapse rolli. kellega meid just usaldus siduma peaks. Parem
Tundub, et tegudeni jõutakse alles siis, kui juh
on olla konkreetne, eriti kui konkreetset otsust
tub midagi traagilist. Nii võeti karistusseadustiku
toetavad (teaduslikud) faktid. See peab paika nii
uuendamise küsimus riiklikult luubi alla alles
poliitikas kui ka igapäevaelus. •
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EESTI NSV-S:
VÕIM, KULTUUR, ARGIELU
ISBN 978-9949-03-205-1, 424 lk. Hind kirjastuse e-poes 18 €
Raamat keskendub sellele, kuidas nõukogude režiim püüdis hoida kodanike püüdlusi
ja ihasid lubatud raamides. Autor seostab laiemad poliitilised protsessid ja üksikisiku
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ERITEENUSED
ÕPPEJÕULE
Ülikooli raamatukogu pakub
akadeemilistele töötajatele
õppetööks kasulikke personaalseid teenuseid.
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ESIMENE RAAMAT, MIS PROOVIPROJEKTI RAAMES TÜ RAAMATUKOGUST
ERIALARAAMATUKOKKU VIIDI, OLI THOMAS HARDY LEAHEY „THE
HISTORY OF PSYCHOLOGY“.

Nüüd saab raamatuid
risttagastada

R

aamatukogu pakub alates
27. jaanuarist võimalust
tagastada laenutatud raamatud ükskõik millisesse ülikooli
raamatukogu võrgustikus
olevasse raamatukokku.
Prooviprojektis osalevad lisaks
pearaamatukogule kõik Tartus
asuvad ülikooli erialaraamatukogud.
Raamatukogu direktor Krista Aru märkis, et uus projekt
võimaldab ülikooli raamatu
kogul lugejatele veelgi lähemale jõuda.
„Hakkasime nn risttagastuse mõtet põhjalikult arutama
oktoobris ning tänu suurepärasele koostööle erialakogude
ja ülikooli kantseleiga saime
lugejale mugavama raamatute
tagastusega alustada juba uue
aasta alguses,“ rääkis Aru.
Seni oli raamatuid võimalik
tagastada üldjuhul samas-

se kogusse, kust need olid
laenutatud. Teenindusosakonna juhataja Olga Einasto
sõnul oli aga näha, et lugejad
käsitavad ülikooli raamatukoguvõrku ühtse raamatukoguna, ning seetõttu sooviti
sageli tagastada erialakogust
võetud raamatuid peakokku ja
vastupidi.
Raamatu tagastamisel läheb
see kohe lugeja arvelt maha ja
trükis toimetatakse raamatu
kokku, kus see tavapäraselt asub. Sõltuvalt ülikooli
siseposti liikumisest jõuavad
tagastatud raamatud koduraamatukokku tagasi kahe päeva
jooksul.
Prooviprojekt kestab juuni
lõpuni. Selle aja jooksul jälgitakse raamatute tagastuse statistikat ja küsitakse nii lugejate
kui ka raamatukogutöötajate
tagasisidet.

•

Õppejõulaenutus ehk
semestrilaenutus – akadeemilistel töötajatel on
võimalik kasutada õppetöö
eesmärgil semestrilaenutust, mis võimaldab eriala
kirjandust laenutada kuni
kuueks kuuks. Vahepeal ei
ole vaja pikendamise ega
viiviste pärast muretseda.
Raamatule võib raamatukokku ise järele tulla või
anda oma soovist teada
referendile, kes saadab
raamatu sisepostiga otse
töötaja töökohale.
Ainepakettide koostamine – ainepakett on
õppejõu soovil konkreetse
kursuse jaoks koostatud
vajaliku kirjanduse komplekt. Ainepaketid teevad
üliõpilaste elu lihtsamaks,
sest kõik kursusel vajalikud
materjalid on kättesaadavad
ühel riiulil. Neid on lihtne
leida kursuse nime, ainekoodi või õppejõu nime
järgi nii lugemissaalist kui
ka e-kataloogist ESTER.
Paketti kuuluvad raamatud
on ainult raamatukogus
kasutamiseks, neid välja ei
laenutata. Kui õppejõud
soovib oma kursuse jaoks
ainepaketti, tuleks sellest
teada anda referendile.
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farmaatsia instituut
korraldab märtsist
aprillini tasuta e-kursuse
„Ravimitest maakeeli“, mis
võimaldab huvilistel heita pilgu
ravimimaailma.
Kuus nädalat kestval kursusel
„Ravimitest maakeeli“ tehakse
ülevaade ravimite valmistamise
ajaloost ja tänapäevast, räägi
takse ravimite koostisest ja nende manustamise põhimõtetest
ning apteegitöö igapäevast.
Kevadsemestril toimub
kursus juba teist korda. Sügissemestril said kursusel osaleda
nii meditsiiniteaduste valdkonna
üliõpilased tasemeõppe valikkursuse raames kui ka muud
huvilised täiendusõppe käigus.
Kursuse lõpetas 230 inimest,
kusjuures täiendusõppes oli lõpetajate määr väga kõrge: 76%.

Kursuse üks autoritest,
farmakognoosia assistent
Janne Sepp ütles, et selle
loomise eesmärk oli soov
laiemalt jagada tõenduspõhist
infot ravimite kohta ning
suurendada seeläbi ühis
konna teadlikkust ravimitest
ja farmaatsia erialast. Tervishoiusüsteemi taheti edendada
ka sellega, et inimestel tekiks
oskus, usaldus ja julgus apteek
rilt ravimite kohta rohkem
teavet küsida.
„Elame ajal, mil tohutu infohulk on meist vaid ühe näpuliigutuse kaugusel, kuid kaugeltki
kogu see teave ei ole õige.
Seepärast ongi oluline, et igaühel meist oleks põhiteadmine
või nii-öelda tunnetus ravimite
kohta, et oskaksime eristada
tõde ja väära ning seeläbi

FOTO: ANDRES TENNUS

Tasuta e-kursus teeb
sissejuhatuse ravimimaailma
kaitsta enda ja oma lähedaste
tervist,“ rääkis Sepp.
Just sellist põhiteadmist
ravimite kohta püüabki
kursus „Ravimitest maakeeli“
anda. Kuna uudse e-kursuse
vastu oli sügisel suur huvi ja
tagasiside oli igati positiivne,
siis kevadisel kursusel suuri
muudatusi ei plaanita. Küll seati kursusele suurem osalejate
piirarv – 300.
„Ravimitest maakeeli“
kestab 2. märtsist 12. aprillini
ja selle maht on 1 EAP.
E-kursuse edukalt lõpetanutele
väljastatakse digitaalne tunnistus ja läbitud kursust saab
arvestada tasemeõppek avade
täitmisel.
Kursusele saab registreeruda 20. veebruarini farmaatsia
instituudi kodulehel.

ESIMESED UUED TEENETEMÄRGID "100 SEMESTRIT ÜLIKOOLIS" ANTAKSE ÜLE 21. VEEBRUARIL.

Tublisid töötajaid tõstetakse
senisest rohkem esile

Ü

•

Taastati üliõpilaste
mälestusmärk
ektoraat lasi rahvusülikooli aastapäevaks taastada
algkujul mälestusmärgi, mis oli 1939. aastal püsti
tatud TÜ aulasse vabadussõjas langenud üliõpilaste
auks. Kuigi Nõukogude okupatsiooni ajal maha
võetud mälestusmärgist säilinud skulptuurigrupp paigutati oma algsele kohale tagasi juba 1994. aastal, jäi
toona taastamata selle juurde kuulunud pronksivalus
mälestustekst „Vabadussõjas 1918–1920 langenud üliõpilastele“ ja selle kohal olnud Vabadusrist. Täiskujul
ennistatud mälestusmärki esitleti avalikkusele möödunud aasta 1. detsembril rahvusülikooli 100. aasta
päeva aktusel.

•

FOTO: ANDRES TENNUS

R

likooli senati detsembri
kuisel istungil vastu võetud
uus tunnustamise kord jõustub
küll alles 1. septembril, kuid
esimesed muudatused on näha
juba veebruaris.
21. veebruaril antakse Eesti
Vabariigi aastapäeva kontsert
aktusel üle esimesed uued
teenetemärgid „100 semestrit
Tartu Ülikoolis“. Sellega täna
takse inimesi, kes on vähemalt
50 aastat oma elust pühendanud Tartu Ülikoolile. Arvesse
võetakse nii õpingu- kui ka
tööaastad.
Samuti saab alates veebruarist teenetemärkide kandidaate
üles seada uue lühikese veebivormi kaudu.
Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki rõõmustas, et
ülikoolis on nüüd esimest korda
terviklik tunnustamissüsteem,
mitte eraldiseisvad aumärgid ja
-nimetused nagu varem.
„Veebivormi loomisel võtame eeskuju riiklike teenetemärkide esitamisest. Põhjendus
võiks olla lühike ja konkreetne:
kui on väärt tegu, mis väärib

tunnustust, siis peaks see kahekolme esimese lausega välja
tulema,“ täpsustas Karki esimesi
muudatusi.
Märkide andmise otsustab
selleks loodav teenetemärkide
komisjon esitatud avalduste
põhjal. Kord aastas esitab see
komisjon senatile ja rektorile
ettepaneku konkreetsete isikute tunnustamise kohta.
Ülikooli liikmetele antavad
teenetemärgid on aumärk,
medal, suur medal ja teenetemärk „100 semestrit ülikoolis“.
Ülikoolivälistele isikutele antavad teenetemärgid on Skytte
medal ja uue märgina Ülikooli
Tänutäht.
Suur muutus uue korra juures
on see, et kolm ülikooli teenetemärki moodustavad omavahel
tervikliku hierarhilise süsteemi
ja neid saab kanda. Ka need, kes
on varem pälvinud kandmisvõimaluseta suure või väikse medali,
saavad soovi korral endale uue,
kantava märgi.
„Selleks tuleb teha isiklik
taotlus, kuna praeguseks on välja antud üle saja suure medali,

enam kui 500 väikest medalit
ning üle tuhande aumärgi. Uute
teenetemärkide kujundus ei ole
veel selge, kuid esialgu on kavas
lähtuda rektori uue ametiraha
kujunduselementidest. Esimesed märgid ja medalid peaksid
valmis saama sügisel, kui uus
kord täies mahus jõustub,“
rääkis Karki.
Uue korra jõustumiseni
võib aumärki, väikest ja suurt
medalit välja anda senise
korra alusel, kuid akadeemiline
sekretär soovitab oodata uued
teenetemärgid ära ja ajastada
tunnustamine pigem uue korra
kehtivusaega.
Edaspidi antakse teenete
märke üle kord aastas, rahvus
ülikooli aastapäeva paiku korraldataval pidulikul üritusel. Sellega
kaasnev suurem pidulikkus,
tähelepanu ja nähtavus oli üks
tunnustamise korra muutmise
peamistest põhjustest.
Komisjon vaatab kõik enne
20. septembrit laekunud ettepanekud läbi ja teeb rektorile ettepaneku konkreetsete teenete
märkide andmiseks.

•
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Magistriõpe

K

mida tulevikult tahta ja mida
täpsemalt edasi õppida. See
arusaam soosib hiljem jätkamist. Kohe jätkamiseks on aga
kaalukas põhjus siis, kui tõeliselt
asjatundlikuks tööks on vaja

magistrikraadi, nagu see väga
paljudes töökohtades on.
„Lõpuks on see muidugi iga lõpetaja enda otsus,
kuid mina soovitan rääkida
esmajoones juhendajaga,“
ütles Valk.
Tänavu võetakse üliõpilasi
vastu 69 magistriõppekava
alusel, neist 24 on inglis- ja
45 eestikeelsed. Lisaks
toimub kolme ühisõppekava
alusel vastuvõtt partner
ülikoolides.
Ingliskeelsete õppekavade ja eestikeelse õppekava
„Infotehnoloogia mitte
informaatikutele“ puhul
on kandideerimistähtaeg
15. märts. Ülejäänud
eestikeelsete õppekavade
jaoks saab avaldusi esitada
1. juulini.

ultuuriakadeemia üliõpilased
korraldavad 14.–16. veebruarini Viljandis rahvusvahelised
tudengite teatripäevad.
Tudengite teatripäevade
pressijuht Martin Kalm ütles, et
18. korda peetavatel teatri
päevadel annavad etendusi
kuus teatritruppi Eestist ja
välismaalt. Etendusi näeb nii
kultuuriakadeemia mustas saalis
kui esmakordselt ka kooli lähedal asuvas hubases restoranbaaris Pööning.
„Välismaalt tuleb kolm teatrit: Leedust näitavad oma lavastusi Kinetic Theatre Troupe’i
näitlejad ja põhjanaabritest on
kohal Helsingi Kellariteatteri
ning Ylioppilasteatteri noored,“
rääkis Kalm.
Eesti ülikoolide teatrinoori esindavad improtrupp

Ruutu 10, Tallinna Tehnikaülikooli T-Teater, kes toob sel
aastal lavale omaloomingu, ja
Tsirkusestuudio Folie grupp
Lost D, kes on tsirkusetrenni
teinud juba üle kümne aasta.
Teatripäevadel osalevatele
truppidele annab tagasisidet
näitlejatest koosnev žürii ehk
Kolm Tarka. Parimat ei valita,
küll aga selgitatakse välja publiku lemmik.
Esimest korda tudengite
teatripäevade ajaloos on soovijatel võimalus näha ka Comedy
Estonia koomikuid. Samuti esineb Pööningul asuvas festivali
klubis 15. veebruaril Viljandi
ansambel Mandoterror.
Kõik etendused on külastajatele tasuta. Lisateave on
festivali sotsiaalmeedia lehel
facebook.com/ttpfestival.

JÜRI LEMBER

iga stohhastikat (statistikat ja
sellega seonduvat) õppinu argiteadvusse; see on põhimõte,
milles ei kahelda.
On ju suurima tõepära valik
teatavas mõttes parim ning küsimusele „Kas soovite parimat?“
on raske vastata eitavalt – isegi
siis, kui anname endale aru,
et parim on keskmisest väga
erinev, ülimalt ebatüüpiline ega
mahu kuidagi meie igapäevastesse raamidesse.
Loengus vaatleb professor Lember selle printsiibi

rakendamist väga levinud
stohhastikamudelite, varjatud
Markovi ahelate suhtes. Ta
tutvustab põgusalt mudelite
ajalugu, suurima tõepära
stsenaariumi leidmise algoritmi
(Viterbi algoritmi) ning natuke
ka uurimistööd, mida ta sel alal
on teinud.
Kuigi suurima tõepära
stsenaarium on arusaadavalt
praktikas enim levinud, tõuseb
selle uurimisel ikka ja jälle
küsimus: „Kas parim on ikka
tegelikult parim?“ Ehk tuleb

vaadata hoopis põlatud keskpära poole?
Jüri Lember on alates
2019. aasta septembrist
Tartu Ülikooli loodus- ja
täppis teaduste valdkonna
matemaatika ja statistika
instituudi tõenäosusteooria
professor. Oma teadustöös
keskendub ta eelkõige mitme
suguste stohhastiliste mudelite
uurimisele: (varjatud) Markovi
ahelatele, juhuslike jadade
mudelitele, evolutsiooni
mudelitele ja muule.

Doktoriõpe
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Muu Eesti kõrgkool

Kõrgkool välismaal
VASTUVÕETUTE JAOTUS EELMISE KÕRGKOOLI JÄRGI.

kohe pärast bakalaureuseõppe
lõppu nii plusse kui ka miinuseid. Aja maha võtmine ning
töötamine bakalaureuse- ja
magistriõppe vahel annab hea
kogemuse ja seega ka teadmise,

•

TÜ tõenäosusteooria professor
Jüri Lember
12. veebruaril kell 16.15 ülikooli
aulas

O

n ikka olnud ja arvatavasti on ka edaspidi nii,
et me ei tea kõike toimunut
ega näe ette tulevikku. Küll aga
oskame tihti hinnata võimalike
sündmuste tõenäosust ja siis

on loomulik eeldada, et toimus
või toimub see, mis on kõige
tõenäolisem.
Põhimõte „valime kõik
võimalikest stsenaariumidest
kõige tõenäolisema“ on
statistika üks alustala. Seda
nimetatakse suurima tõepära
printsiibiks. Vana, ülimalt loogiline ja väga paljudes olukordades ennast tõestanud printsiip
on kinnistunud aksioomina

FOTO: BIRGIT PÜVE

Parimad või tüüpilised?
INAUGURATSIOON

9

Tudengid peavad
Viljandis teatripäevi
ALLIKAS: ÕPPEOSAKOND

el aastal saab juba alates
1. veebruarist esitada SAIS-is
avalduse Tartu Ülikooli magistri
õppesse astumiseks. Varasem
kandideerimine on võimalik nii
inglis- kui ka eestikeelsete õppekavade alusel.
Vastuvõtutalituse juhataja
Tuuli Kaldma sõnul on põhjus,
miks eestikeelse magistriõppe
vastuvõtu algus varasemaks on
toodud, soov toetada samal
aastal bakalaureuseõpingud
lõpetavate üliõpilaste jätkamist
magistriõppes.
Loomulikult oodatakse
alanud vastuvõtuperioodil
kandideerima ka kõiki neid, kes
on TÜ lõpetanud varasematel
aastatel või omandanud kõrghariduse mujal.
Õppeprorektor Aune Valgu
hinnangul on õpingute jätkamisel

FOTO: PEETER SÄÄLIK

Magistriõppesse saab
kandideerida juba praegu
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Lahtiste
uste päev

21. veebruaril kell 14.00 Tartu Ülikooli aulas

TÜ

korraldab
26. veebruaril
lahtiste uste päeva, kuhu
oodatakse üle 2000 külalise.
Ülikooli raamatukogu
teisel korrusel toimub
õppekavade infomess, kus
sisseastumise ja karjääri
teemadel annavad nõu
kogenud asjatundjad. Koos
tudengiorganisatsioonide
esindajatega otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas
olla enam kui üliõpilane ja
mida saab enese arendamiseks ülikoolis õppimise
kõrvalt veel teha.
Erialade sobivust võivad
abituriendid proovida
töötubades, mis toimuvad
ülikooli eri hoonetes. Peale
selle on võimalus osaleda
loengutes ja praktikumides,
tutvuda õpperuumidega,
proovida kätt akadeemilise testi tegemisel ning
kohtuda õppejõudude ja
üliõpilastega. Samal päeval
toimuvad ka ingliskeelsed
bakalaureuseõppekavade
infotunnid.
Ekskursioonidel
Narva mnt 25 ja
Narva mnt 89 ühiselamutes jagatakse huvilistele ka
näpunäiteid, kuidas täita
ühiselamutaotlus, et saada
kõige meelepärasem elukoht.

•

VAIMUFILOSOOFIA PROFESSOR BRUNO MÖLDER

Kas vaim on fiktsioon?
INAUGURATSIOON

TÜ vaimufilosoofia professor
Bruno Mölder
18. veebruaril kell 16.15 ülikooli
aulas
Uskumus, mõte, soov, tunne
ja tahtmine on vaid mõni näide
kõigile tuttavatest mõistetest,
mille abil mõtestame enda ja
üksteise tegusid ning vaimseid
protsesse. Ent kas on olemas
ka nendele mõistetele vastavad
vaimunähtused – uskumused,
mõtted, tahtmised – ning kuidas
tuleks neid käsitada?
Kui keskenduda selle küsimuse pigem antirealistlikele vastustele, mida on vaimufilosoofias
välja pakutud, siis jäävad sõelale
interpretivism ja fiktsionalism.
Mentaalse fiktsionalismi järgi
sarnaneb mentalistlik kõnepruuk fiktsiooniga.
Mõni fiktsionalismi versioon
ei pea vaimuseisundite omistuste
tõesust üldse esmatähtsaks, teistes fiktsionalismi variantides on
sellised omistused tõesed üksnes

rahvapsühholoogilise fiktsiooni
raames.
Interpretivism aga kohtleb
vaimuseisundeid mõisteliste
konstruktsioonidena, mida
kasutame oma käitumise tõlgendamiseks. Inauguratsiooniloeng
ongi pühendatud interpretivismi
ja fiktsionalismi võrdlemisele
ning nende tugevate ja nõrkade
külgede vaagimisele. Selle käigus
puudutatakse tähtsaid küsimusi
vaimuseisundite omistuste tõesuse ja funktsiooni kohta.
Bruno Mölder on alates
2019. aastast vaimufilosoofia
professor, lisaks on ta filosoofia
osakonna juhataja ning filosoofia ja semiootika instituudi
juhataja.
Tema peamised uurimis
teemad on interpretivism
vaimufilosoofias, subjektiivne
aeg ning tavamõistusliku ja teadusliku vaimukäsituse vahekord.
Peale teadustöö on ta tegelenud filosoofia populariseerimisega ja tõlkinud analüütilise
filosoofia tekste.

•

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professori Kristin Kuutma ettekanne
„Aastapäev ja muutuvad mõisted“
■
Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumi, Peeter Tulviste mälestusstipendiumi ja
teenetemärkide „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ üleandmine
■
Tartu Ülikooli Kammerkoor, dirigent Triin Koch
Marimbal Tanel-Eiko Novikov
Aktusel on sünkroontõlge inglise keelde
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Sundületöötamise vastu
iljuti lugesin
ärevushäired, uneprobleemid
siitsamast
ja südame-veresoonkonna
ajakirjast
haigused on vaid mõned
järgmisi ridu: „Mõttekoja
ületöötamise tagajärjed.
Praxis andmetel kuulub Eesti
Akira Bannai ja Akiko
ühtaegu õppivate ja töötavate
Tamakoshi 2014. aastal aja
tudengite osakaalu poolest
kirjas Scandinavian Journal
Euroopa tippude hulka. …
of Work ilmunud artikkel
õpingute kõrvalt [töötab] 66%
„The association between long
Eesti üliõpilastest. Keskmiselt
working hours and health: a
kulutatakse töötamisele 31 ja
systematic review of epidemio
õppimisele 33 tundi nädalas.“
logical evidence“ pakub sellele
KARL LEMBIT LAANE
Artikli kandev toon oli, et
seletust.
TÜ üliõpilaskonna endine
õppimise kõrvalt töötamist
„Pikki tööpäevi tegevad
aseesimees
ei ole mõistlik takistada, sest
töötajad vajavad rohkem aega,
see võimaldab „oma teadmisi
et tööst taastuda, ent pikk
rakendada ka erialasel tööl“
tööaeg jätab vähem vaba aega.
ning „elada iseseisvat elu ja koguda kasulikke
Seetõttu ei ole pikki tööpäevi tegevatel inimestel
kogemusi“ (olles samal ajal „nii võimalus kui ka
piisavalt aega, et kurnatusest taastuda. Vaba aja
paratamatus“).
puudus muudab eluviisi ebaregulaarseks ...“ ning
Olen sama uuringuga varemgi tutvunud ning
see omakorda võib põhjustada eelmainitud prob
tean, et koguni 48% töötavatest tudengitest töö
leeme, aga ka võimendada teisi. Just selleni viibki
tasid õppimise kõrvalt 40 tundi või enam, samas see liigagi levinud tudengielu mudel „hommikul
kui täiskoormuse korral peaks ametlikult õppi
loengus, pärastlõunal raamatukogus, õhtul tööl,
ma koguni 40 tundi nädalas. Lähtume praegu
öösel peol ja homme uuesti“.
aga keskmisest. Keskmine tudeng teeb nädalas
Praegu teenin aega kaitseväes ja seda ei saa ni
tööd kokku 64 tundi, olgu siis majanduslikel või
metada lihtsaks eluks. Kes on siin kunagi käinud,
õppe-eesmärkidel (sest õppetöö on ju ka töö!).
teab, mida tähendab elada ebamugavuses, tihti
See on terve ööpäev ehk kolm täispikka tööpäeva ka teadmatuses ja hirmus; pidada kinni kaitseväe
rohkem kui enamikus lääneriikides kehtestatud
distsipliinist ning täpselt ja vastuvaidlematult
töönädala pikkus.
täita kõiki oma kohustusi, pidades meeles, et
Mõnele võib see tunduda kui tunnistus
vastasel korral seadus mind rangelt karistab (nagu
eestimaalaste protestantlikust tööeetikast ja
käib tõotus, mille andsin). Iga eluaspekt on ette
üleüldisest töökusest. Minule näib see aga osana kirjutatud ning mu käekäik sõltub pea täielikult
ühiskondlikust töönarkomaaniast ja edukultu
ülemate meelelaadist ja otsustest.
sest, mis kompab juba hullumeelsuse piire.
Sellegipoolest olen praegu õnnelikum kui
Mida rohkem räägitakse mu kaastudengite
ülikooliaastatel, võib-olla õnnelikum kui üldse
tahtest teha aina rohkem, seda enam kuulen ka
kunagi varem. Kui meenutan oma viimast aastat
lugusid nende läbipõlemisest ja üldisest vaimse
ülikoolis, valdab mind õud. Igal hommikul tund
tervise allakäigust. Ilmselt ei ole kellelegi üllatus, sin juba ärgates, et olen päevale alla jäänud, ning
et mida rohkem inimene töötab, seda suurem
püüdsin leida õigustust, miks on endiselt mõtet
on tema risk ennast kahjustada – depressioon,
üles tõusta. Ma olin õnnetu ja muserdunud,

läbipõlenud ja väsinud, kaotanud usu, et „elu
on väärt elamise vaeva“, nagu ütles Camus oma
„Sisyphose müüdis“. Selle viimase peale mõtlesin
sageli ning kui poleks olnud mõningaid olulisi
inimesi mu elus, ei oleks seda artiklitki.
Mis on nüüd teistmoodi? Kuigi iga tund
11 kuust, mil oma riiki teenin, kuulub kaitse
väele, on õhtud enamasti vabad alates kella
viiest-kuuest. Aina enam lastakse ka nädala
vahetusteks välja.
Erinevalt ülikoolist on see vaba aeg tõepoolest
vaba, mitte täidetud rööprähklemisega, et teha
nii koolist kui ka töölt saadud koduseid üles
andeid. Lõpuks on mul aega endale ja lähedaste
le, kellega katkestasin õpingute ajal edupüüdluse
nimel pea kõik sidemed. Kasuks tuleb ilmselt ka
suhteliselt stabiilne elukulg ja see, et ma ei pea
muretsema enda ülalpidamise pärast – teisisõnu
kõik see, mida tudengielu ei pakkunud.
See pole ainult meie põlvkonda ja tudengeid
puudutav rahutus, vaid on valdav ka vanemate
seas, sh õppejõudude hulgas.
Järgmine tsitaat pärineb ühe professori
atesteerimisülevaatest ajast, mil olin veel Tartu
Ülikooli akadeemilise komisjoni liige.
„Perioodil 2014–2018 on minu töökoormus
tüüpiliselt 70–80 tundi nädalas. Paraku on see
praegusel ajal Tartu Ülikoolis ja Eesti Vabariigi
teaduses edukas olemise (miinimum)hinnaks ...
Viimased kolm aastat on olukord olnud eriti
masendav … aasta kohta [on] vabu päevi nii
kolme nädala jagu (sh aastavahetus, lihavõtted,
jõulud ning puhkused). Seega umbes 345 [töö]
päeva aastas, keskmiselt 10 tundi päevas … ehk
siis kahekordne normaalkoormus (1720 tundi
aastas) ja kaugelt üle Eesti Vabariigi seadusest
tuleneva piiri.“

Võib-olla tahab tõesti enamik inimesi sellist
elu, aga kahtlen, et see tahe on vaba. Pigem
arvan, et niisuguse käitumise taga varjab ennast
hirm jääda teistest maha ja kõrvaletõugatuks.
Hannah Arendti sõnul kirjeldas Hobbes oma
ideega loomuseisundist just sellist kodanlikku
ühiskonda, milles konkurents võimu ja ressurs
side pärast koos igasuguse ühtekuuluvustunde
puudumisega oma kaasinimese suhtes muutiski
selle kõigi sõjaks kõigi vastu. „… igaüht hinna
takse tema väärtuse või väärivuse …[,] tema
hinna järgi …[,] inimese ja inimese vahel pole
vendlust ega vastutust … [ning] need, kel pole
õnne või edu, eemaldatakse konkurentsist, mis
on ühiskonna kese.“
Alalõpmata on vaja võidelda oma koha eest,
vallutada mägesid, tõestada oma väärtuslikkust –
lihtsalt inimeseks olemisest ei piisa. Pidevalt on
tarvis koguda täiendusi oma CV-sse, et oleks
tulevikus end kergem müüa, lootuses, et kui
seda piisavalt palju teha, siis ehk pole ühel päeval
enam vaja end müüa. See päev võib jääda saabu
mata, kui ühel viivul, olgu kirjutuslaua taga või
suusarajal, saab inimene aru, et kõike eelnevat on
olnud liiga palju, ning variseb kokku.
See ei ole elu, mida soovin elada. Unistan
ajast, mil puhkus ja jõudeaeg on taas väärtusta
tud – mil enda lõhestamine, läbipõletamine ja
elamine hirmus ei oleks paratamatus.
Ma ei ihka ainult seda, et tudengit toetaks
terviklik ja piisav sotsiaalsete tagatiste süsteem või
et ka tasuta osakoormusega õppimine muutuks
võimalikuks, vaid et igal inimesel siin ühiskonnas
oleks põhiõigusena tagatud vahendid, et mitte olla
sunnitud kellegi teenistusse. Soovin, et kõik olek
sid vabad pürgima oma unistuste poole kartuseta
jääda kitsikusse, ühiskonnast eemale. •

UNISTAN AJAST, MIL PUHKUS JA JÕUDEAEG ON TAAS
VÄÄRTUSTATUD – MIL ENDA LÕHESTAMINE, LÄBIPÕLETAMINE
JA ELAMINE HIRMUS EI OLEKS PARATAMATUS.
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Legendaarse Madis
Jürgeni ehedad
eksperimendid
Madis Jürgen on oma karjääri jooksul jõudnud läbi elada lausa
mitu elu. 1986. aastal Tartu Riikliku Ülikooli lõpetanud ajakirjanik
külastas tudengiväljaande Neljas Dimensioon üritustesarjas
PERSOON

„Otsepilt“ koduülikooli, et rääkida oma huvitavaimatest
osaluseksperimentidest.

ANGELINA LON
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
bakalaureusetudeng

K
EELMISE AASTA 1. MAIL PANI MADIS
JÜRGEN SNELLI PARKI KASTI ÕLUT
JA JÄI KOOS FOTOGRAAFIGA
VAATAMA, KUI KAUA AEGA LÄHEB,
ENNE KUI SEE ÄRA VIRUTATAKSE.

unstiteadlane ja dramaturg Eero
Epner kirjutas möödunud aastal
Eesti vaba ajakirjanduse 30. aasta
päevale pühendatud konverentsi jaoks
teksti, kus ta märkis, et praegusel ajal on
väga segane, kes toimetuses kõige tähtsam
on, kuid mõnda aega varem oli ajakirjanike
seas olemas selge hierarhia.
Paberlehe ajakirjanik oli justkui kraad
kõvem kui veebiajakirjanik, toimetaja
natuke tummisem kui reporter.
Toimtajast veel tähtsam oli vanem
toimetaja, siis toimetuse juhataja, siis
peatoimetaja ja siis Madis Jürgen. Nii oli
see alati ja igal pool.

„See on hästi mõnus auditoorium,“
alustab Madis Jürgen ühiskonnateaduste
instituudi Juhan Peegli auditooriumis
kohtumist huvilistega. „Mulle tuleb kohe
meelde, kuidas ma esimest korda tulin
Tartusse ajakirjandusosakonda.“
KIRJUTAV INIMENE PEAB
PALJU LUGEMA
Sisseastumiseksamid olid tol ajal teist
sugused: pärast vestlust pidid üliõpilas
kandidaadid esitlema oma loomingut ja
sooritama aineeksami. Esimesel aastal Jür
gen sisse ei saanud. Et pääseda Nõukogude
armeest, õppis ta aasta tehnikakoolis
sideoperaatoriks – maakeeli postiljoniks – ja
järgmisel aastal kandideeris ülikooli ajakir
janduse erialale uuesti.
Sisseastumisvestlusel küsiti Ma
dis Jürgenilt muu hulgas, mis on tema
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lemmikraamat. Jürgen teatas,
et Astrid Lindgreni „Väike
Tjorven, Pootsman ja Moo
ses“. Komisjoni liikmed jäid
sõnatuks ja tükk aega ei küsi
nud keegi midagi.
Piinliku vaikuse katkestas
Marju Lauristin: „Kas vahe
peal midagi juurde ei ole
sugenenud?“ Seepeale rää
kis tulevane tippajakirjanik
midagi Ernest Hemingwayst ja
komisjon rahunes.
„See, mida inimene loeb,
on äärmiselt oluline,“ rõhu
tab Jürgen. Oma sõnul olid
tal kindlad eeskujud, keda ta
püüdis jäljendada. Kirjanikest
nimetab ta J. D. Salingeri.
„Mul tõusid juuksed püsti –
ma tundsin, kui hea ta tekst
on! Tal ei ole ühtegi sõna, mis
oleks ülearune,“ kiidab ta.
KA IGAVAL TEEMAL
SAAB HUVITAVA LOO
1992. aastal tähistas Eesti
piirivalve 70. sünnipäeva ja
ajakirjanikul tuli teha teema
kohane lugu. See oli vaid veidi
aega pärast Eesti taasiseseis
vumist, kui riigil polnud veel
korralikku piirigi: Valga-Valka
piiripunktis oli ainult putka
ühe-kahe piirivalvuriga.
Jürgen laenas kolleegilt
roostes vintpüssi ja logiseva
püstoli (olgu öeldud, et kumbki
relvadest ei olnud võimeline
pauku tegema). Ta kinnitas
need traadiga oma Žiguli alla,
võttis fotograafi kaasa ja otsustas
proovida, kas jääb piirivalvurile
vahele või ei jää.
Niimoodi sõitis ajakirjanik
Läti poole ja piiripunktis peatu
des vestles valvuriga. „Küsisin,
et kuidas teil siin on: kas on väga
igav? Kas vahel viiakse midagi
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üle ka? Kas vahel tabatakse ka
mingisuguseid relvi?“ Piirival
vur vastas, et mis ta ikka on ...
Relvi küll keegi üle ei vii!
Kuna oli pühapäev, poed
kinni ja kohvi kuskilt ei saanud,
tegi eksperimenteerija Lätis
väikese kiire tiiru ja asus tagasi
koduteele, vintpüssi ots ikka
auto summuti kõrvalt piilumas.
Nüüd, juba teises piiri
punktis, võeti auto tõsisemalt
ette. Ajakirjaniku sõnul uuris
piirivalvur siit ja sealt, käis üm
ber auto, tegi pakiruumi lahti,
kuid ei leidnud midagi.

KIRJUTADA
TÄHENDAB JAGADA
Kord aastal 1995 oli Jürgenil
ülesanne kirjutada lugu sellest,
kuidas ratastooliga inimesed
Tallinnas hakkama saavad.
Ta sõitis hommikul trauma
punkti ja lasi oma vasaku jala
kipsi panna. Siis laenutas ta
invavarustuse poest ratastooli
ja asus koos fotograafiga mööda
vanalinna ringi kärutama. Ree
gel oli, et ratastoolist ta enne
viit püsti ei tõuse.
„Piinu oli kõvasti,“ meenutab
ajakirjanik. Muu hulgas tuli
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pääseda Toompeale sotsiaal
komisjoni esimehega juttu aja
ma. „Üks jumala võõras lipsuga
härra lükkas mind Pikka Jalga
pidi üles mäkke ja kui kohale
saime, oli märg nagu kalts!“
Toompealt naastes vuras
Jürgen rõõmsalt Kiek in de
Köki juurest alla. Enne Vaba
duse väljakut oli aga ees trepp.
Muidugi lendas Jürgen trepist
ülepeakaela alla, käed olid
marraskil ja kuskil oli muhk.
Aga pildid tulid head!
Siis lootis ta, et pääseb Viru
tänava kohvikus tualetti, aga

KUI KIRJUTAJA ISE MIDAGI LÄBI ELAB,
SUUDAB TA SELLE KIRJA PANNA NII, ET SAMA
TUNNET TUNNEB KA LUGEJA.

„Mida ma talle ütlen, kui ta
leiab?“ kirjeldab Jürgen oma
toonaseid mõtted ja tõdeb, et
olukord oli pehmelt öeldes
ärev. Aga püssiloksusid ei avas
tatud ja ajakirjanik jõudis koju
piirivalve 70. sünnipäeva lugu
kirja panema. „Eks see oli paras
lollus, aga tollal tundus äge,“
tunnistab ta.
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kus sa sellega! Ratastool ei
mahtunud uksest läbi. Olukord
ei kannatanud ootamist. Lehe
mees leidis hetke, kui kedagi
nägemas polnud, ja hüppas
ratastoolist viuhti kempsu.
Õhtul oli kavas minna teat
risse. Jürgen aga märkas ahas
tades, et kipsi seest vaatavad
vastu porised varbad. „Kuidas
ma niimoodi lähen? Enne tuleb
kaubamajast osta äge sokk,“
otsustas ta. Nagu kiuste, asus
sokipood neljandal korrusel.
„Soome turistid tirisid mind
ratastooliga trepist üles ning
siis kärutati mind põranda
harjade ja ämbrite vedamise
liftiga sokikorrusele,“ rääkis
Jürgen.
Teatris oli ka tore. Pileti
kontroll tundis Jürgenile
hingest kaasa ja muretses väga.
„Selles etenduses saab Krjukov
kolmandas vaatuses surma!
Teile, invaliidile, oleks rohkem
elurõõmu vaja …“

FOTO: ERIK KIVISELG
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JUHAN PEEGLI AUDITOORIUMIS OMA EKSPERIMENTIDEST JUTUSTANUD MADIS JÜRGEN ÜTLEB, ET
PISIASJAD AITAVAD SÜNDMUSI PÕNEVALT KIRJELDADA.

Loo kirjapanek oli juba lihtne
ja Jürgenil on siiamaani viimne
kui pisiasi meeles, kuigi eksperi
mendist endast on möödas pea
veerandsada aastat.
„Kui kirjutaja ise midagi läbi
elab, suudab ta selle kirja panna
nii, et sama tunnet tunneb ka
lugeja. See ongi osaluseksperi
mendi mõte,“ rõhutab ta.
TULEB LAHENDADA
PROBLEEME
„Siin nimekirjas ei ole mul
ühtegi tõsist asja,“ naljatab
ajakirjanik oma osaluseksperi
mentide loetelule pilku visates.
Sellele vaatamata kannab pea
aegu iga lugu mõtlemapanevat
sõnumit.
Näiteks 1996. aastal oli Ees
tis palju autovargusi ja Jürgen
pidi kirjutama selle kohta loo.
Ta helistas politseisse ja
teatas, et tema punane Opel
on ärandatud. Seejärel sõitis ta
sellesama Opeliga politseisse

ja täitis avalduse. Jürgeni sõnul
sõitis ta Viru hotelli ees seisnud
politseinikest kolm korda oma
„ärandatud“ autoga mööda,
kuid see ei äratanud kordagi
nende tähelepanu.
Siis otsustas ajakirjanik po
litseinikega vestelda. „Kas neid
ärandatud autosid ka püüate?“
küsis ta. „Noh, ikka,“ vastas
politseinik. „Sõitsin siis jälle
hotellist mööda ja tegin veel ühe
auringi,“ meenutab Jürgen.
Alles õhtul kell viis teatas
Eesti Ekspressi peatoimetaja
Jürgenile, et politsei võttis
ühendust ning lausus, et
valeütluse andmise pärast oli
algatatud kriminaalasi.
Jürgen kirjutas reportaaži
„Autovarga aus ülestunnistus“.
Teine lugu samast seeriast oli
reportaaž kohtust „Püsti, kohus
tuleb!“.
Kinnimõistmise korral
oleks tulnud ilmselt ka kolmas
osa, „Vangla-aastad“, aga see

jäi tegemata, sest teises kohtu
astmes võttis prokurör süüdistu
se tagasi.
Eesti ajakirjanduse raske
kahurväkke kuuluv Madis
Jürgen on teinud veel hulgaliselt
huvitavaid osaluseksperimen
te. Muu hulgas on ta veetnud
„haigena“ kolm päeva psühho
neuroloogiahaiglas, kehastunud
9. klassi õpilaseks, üritanud
metsa müüa, ratsutanud kolm
korda ühest Eesti otsast teise
ning katsetanud, kuidas on
liigelda tänaval pimedana.
„Eksperimenteerida tasub
ikka siis, kui sellest midagi kasu
ka on,“ teab Madis Jürgen oma
kogemusest. •
Artikkel on Tartu Ülikooli
ajakirjandustudengite väljaandes
Neljas Dimensioon ilmunud loo
täiendatud versioon.
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee
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DELTA KOLMIKJAOTUSENA SAAB
ÖELDA KA ÜLIKOOL-LINN-RIIK.
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DELTA AVAMISE TÄISMAJA
SAGIMIST JÄLGIB KESKUSE
IDEE AUTOR JAAK VILO.
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AVAPAUKUDE EEST HOOLITSES
TRUMMAR REIGO AHVEN.

Täitunud unistus uuest majast
29. jaanuaril avatud Tartu Ülikooli Delta keskus kasvas välja
ammusest mõttest, kuidas üliõpilastele tõhusamalt arvutiteadust
õpetada. Kunagine lennukas unistus IT-majast on nüüd teoks
saanud.

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

A

rvutiteaduse instituu
di juhataja Jaak Vilo
meenutas keskuse

avamisüritusel kõnet pida
des, et Eesti otsustas juba
1990. aastate alguses liikuda
targa majanduse poole, mis
tähendas ühtlasi suuremat
tähelepanu kõigele, mis oli
seotud arvutitega.

Alustati „Tiigrihüppe“ pro
jektiga ja IT ettevõtete, Haridusja Teadusministeeriumi, Tartu
Ülikooli ja Tallinna Tehnika
ülikooli koostöös ka IT Kolledž,
kuhu siirdusid ka paljud Tartu
õppejõud.

„Tartus oli 2000. aastate
alguses IT pehmelt öeldes
halvas seisus, kuid meile tulid
appi ettevõtjad. Hansapank,
Cybernetica, EGeen ja teised
partnerid aitasid ülikoolis IT
teaduse ja õppe käima tõmma
ta,“ rääkis Vilo.
ON VAJA, AGA KUHU?
Eelmise kümnendi vahetu
sel plaaniti ja otsustati IT
Akadeemia käivitamine, et

tugevdada IT hariduse and
mist Tartu Ülikoolis ja Tallin
na Tehnikaülikoolis. Tartus
hakkas üliõpilaste vastuvõtt
tasapisi kasvama ja sai selgeks,
et senistest ruumidest ei piisa.
Sellest ajendatuna panigi Jaak
Vilo 2012. aastal kirja visioo
ni, kuhu ja mis tingimustes
võiks IT õpetamine Tartu
Ülikoolis areneda.
„Igal pool öeldi, et õpe
tage rohkem IT-d. Muidugi

tahtsime seda teha – oleks ainult
vahendeid, õppejõude ja ruumi!
Meie endine Liivi tänava maja,
mida jagasime matemaatikutega,
jäi juba 2010. aasta paiku meile
nähtavalt kitsaks. Oli selge, et
on vaja midagi uut. Kuna oli
tulemas uus struktuuritoetuste
planeerimise periood, saigi
esialgsed arengumõtted kirja
pandud,“ meenutas Vilo.
Mõtte kiitis lõpuks heaks
ka riik ja uuele IT-majale
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hakati kohta otsima. Sõelale
jäid Maarjamõisa väli ja Tartu
kesklinn. Maarjamõisa kasuks
rääkisid haakumine sealse
teaduslinnaku atmosfääriga ja
piiramatud laienemisvõimalu
sed, kesklinna kasuks aga IT
ettevõtete paiknemine süda
linnas, kerge ligipääsetavus ja
nähtavus avalikus ruumis.
Kinnisvaraosakonna juha
taja Heiki Pageli sõnul soovis
linnavalitsus väga, et ülikooli
uus hoone tuleks just kesk
linna. Seda enam, et toona
käis ka linna üldplaneeringu
koostamine.
„Linnaarhitektid muret
sesid, et muidu jääb kesklinn
tühjaks. Ülikoolile pakuti
mitut paika, näiteks Poe
tänava pargi hoonestusala,
Atlantise nurka ja lisaruumi
ka majandusteaduskonna
Oeconomicumi kõrval,“ loet
les Pagel.
Kesklinna kasuks rääkis
IT-sektor, mis on viimaste
aastatega üha hoogsamalt
Tartu kesklinna koondunud.
Et koostöö ülikooli ja ettevõte
te vahel ka logistiliselt lihtsam
oleks, tunduski kesklinn kõige
loogilisem koht. Seda enam, et
samas piirkonnas asub ka suu
rem hulk ülikooli ühiselamuid.
2015. aasta lõpus otsustaski
ülikooli strateegiakomisjon, et
uus keskus ehitatakse Ülejõel
asuva Oeconomicumi juurde.
Alguses murti pead, kuidas
vana ja uut kokku sobitada,
kuid üsna pea jõuti arusaama
ni, et kõige mõistlikum on vana
hoone üldse lammutada ja uus
maja selle võrra veidi suurem
ehitada.
Samuti andis see arhitek
tuurikonkursil palju paremad

VEEBRUAR 2020, NR 2

tingimused mõelda läbi kogu
võimalik suur krunt.
VANA ASEMELE UUS
Majandusteaduskonna ase
juhataja õppe alal Anne Reino
tõdes, et vana maja oli amorti
seerunud ja oleks nagunii
vajanud kapitaalremonti. Uue
hoone väljavaade tundus ka
majandusteadlastele parem.
„Õpetamiseks ei olnud
tingimused kuigi head, meil
puudusid koosolekuruumid
ja talvel oli külm. Muidugi
on meil inimesi, kellele vana
maja väga meeldis, aga oleme

põhiplaan jäi enam-vähem
paika, kuid maja planeeriti
veidi pikemaks ja muudeti ka
parkimiskorraldust: väiksema
avaparkla asemel otsustati raja
da suurem maa-alune parkla, et
lisada parkimiskohti ja ühtlasi
säästa ümbritsevat parki.
Delta keskuse ülikoolipool
ne projektijuht, ülikooli aren
dustalituse juhataja Viljo Vider
kinnitas, et hoolimata keskuse
suurest pindalast tuli ehituse
käigus maha võtta ainult
13 puud. „Aga sellest rohkem
oleme juba asemele istutanud ja
istutame veel,“ lubas ta.

ET KOOSTÖÖ ÜLIKOOLI JA ETTEVÕTETE
VAHEL LOGISTILISELT LIHTSAM OLEKS,
TUNDUSKI KESKLINN KÕIGE PAREM KOHT.

kohanemisvõimelised ja praegu
igatahes tundub, et kõik on
uute ruumidega väga rahul,“
rääkis Reino.
Pärast krundivalikut ja
Oeconomicumi lammutamise
otsust hakkasid asjad kiiresti
edasi liikuma. Ruumiplaani
laiendati, et arvutiteadlaste
ja matemaatikute-statistikute
kõrvale mahuksid lahedasti ära
ka majandusteadlased.
2016. aasta alguses kuulutati
välja Tartu Ülikooli IT-keskuse
arhitektuurne ideekonkurss.
Kevadel selgus võidutöö
Iconicum ning suvel saadi
valitsuselt kinnitus, et ASTRA
projektist toetatakse uue
õppe- ja teaduskeskuse rajamist
15 miljoni euroga.
Koos arhitektidega algas
üksikasjalikum projekteeri
mine, mille käigus arutati läbi
ka kõik maja asukate soovid ja
vajadused. Konkursi võidutöö

2016. aasta lõpus valiti välja
ka uue keskuse nimi. Nime
konkursile laekus 174 ideed,
nende seas näiteks Iconicum,
Innovaatikum, Logicum, Sigma,
Pesa, Nurgik ning SAMM ja
ARMAS – viimased kaks nime
viitasid majja kolivate üksuste
esitähtedele. Kõigi žüriiliikmete
lemmikute seas oli aga Delta ja
selle kasuks valik langeski.
Jaak Vilo märkis, et tõenäo
liselt meeldis kõigile selle nime
lihtsus ja selgus mitmes keeles
ning see haakub hästi ka kesku
se arhitektuuriga.
„Õppe- ja teadushoone ning
ettevõtlusmaja annavad kokku ju
kreeka suurt delta-tähte meenu
tava kolmnurga kuju. Väga lihtne
on teha ka sellega seonduvaid
kolmikjaotusi: õpe-teadusettevõtluskoostöö, teadusmajandus-riik. Delta tähistab
erinevust, arenguhüpet ja on
seotud muidugi ka jõega, mille
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ääres me asume. Igaüks võib selle
tõlgendamisele loominguliselt
läheneda,“ viitas Vilo.
2017. aastal said selgeks
ehitushanke võitja, majandus
teaduskond kolis ajutiselt Liivi
tänava endisesse arhiivimajja
ning juba 2018. aasta hakul
alustati Oeconomicumi lam
mutamise ja uue õppehoone
ehitusega.
KESKUS ÜHENDAB
Järgnes kaks aastat ehitus
tegevust, mille käigus tuli muu
hulgas võidelda põhjavee peale
tungiga. Meeleolukas nurga
kivi panek toimus 2018. aasta
augustis. Ehituse ajal otsustati
uude majja tuua ka ülikooli
ettevõtlus- ja innovatsiooni
keskus ning ruumide sisusta
mine käis viimase minutini.
Arvutiteaduse instituudi
administratiivjuht Piret Orav,
kes nende aastate jooksul insti
tuutide poolt kogu protsessi
koordineeris, kiidab koostööd
heade partneritega.

„Väga hea on olnud koos
töötada Viljoga, samuti on hästi
sujunud suhtlus ehitajatega.
Oleme saanud kõik ette tulnud
mured lahendatud ilma suure
mate tülideta,“ ütles ta.
Delta keskuse õppehoone on
valmis, ettevõtlusmaja peaks
avatama aprillis ning siis on
idee IT-majast teoks saanud.
„Arvutiteadlased olid vahe
peal olude sunnil mitmes kohas
laiali, nüüd aga oleme kõik ühe
korruse peal. Koridorid on pi
kad, aga meil on võimalik kõiki
kolleege siinsamas näha ja otse
suhelda. On näha ja tunda, et
see toimib,“ kiitis Vilo.
Ka majandusteadlastel on
uue semestri ootuses väga hea
tunne. Anne Reino tõdes, et
maja on küll uus, aga tunne on
selline, nagu oleks uuesti koju
jõudnud. Vaade on sama mis
varem, kuid ruumi on endisest
lahedamalt ja võimalusi palju
rohkem.
„Me pole siin veel õieti
tööle hakanudki, eksameid
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korraldasime Liivi tänaval,
aga juba on uute inimestega
kohtumine ja uute kontaktide
loomine hea hoo sisse saanud.
Oleme niigi ettevõtete ja üli
kooli üksustega palju koostööd
teinud, aga kui me nüüd ühes
kohas koos oleme, saab see
kindlasti veelgi tihedam ole
ma,“ rääkis Reino.
Vilogi rõhutas, et Delta
keskuse valmimine ei ole võit
ainult sealse majarahva, vaid
terve ülikooli jaoks.
„See maja ei isoleeri meid
teistest, hoopis vastupidi – kõiki
ühistegevusi on kergem korral
dada kui varem. Kõik ülikooli
valdkonnad vajavad näiteks
andmeteadust ja matemaati
ka-statistika on nii kindlustus
ettevõtetes kui ka mujal. Ka
kogu äriarenduse võimekus ja
digiteerimine on nüüd ühes ko
has koos. Nüüd tuleb siia ainult
rohkem ühiselamuid ehitada, et
rohkem teiste linnade ja riikide
üliõpilasi saaks Tartusse õppima
tulla,“ muigas Vilo. •

TARTU ÜLIKOOLI DELTA KESKUS
» 29. jaanuaril 2020 avatud keskus koosneb õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast ning
koondab enam kui 3000 üliõpilast, õppejõudu, teadlast ja ettevõtete arendustöötajat.
» Neljakorruselise õppe- ja teadushoone üldpind on umbes 17 500 m2, millele lisandub 4600 m2
suurune majaalune parkla, viiekorruselises ettevõtlusmajas on üldpinda ligikaudu 4700 m2 jagu.
» Keskuse projekteerisid arhitektuuribüroo Arhitekt11 OÜ arhitektid Illimar Truverk, Sander Aas,
Sander Paljak, Kristjan Lind ja Joanna Kordemets, ehitasid AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning
AS Ehitustrust.
» Kahe hoone ehitustööd läksid kokku maksma veidi üle 35 miljoni euro, sellest 15 miljonit eurot
teadus- ja õppehoone ehitamiseks tuli toetusena projektist ASTRA.
» Delta keskuse rajamist rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Vabariik ja Tartu Ülikool.
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Mõtteloo
vaimsete juurte
otsinguil
Tartu Ülikooli tänavune vabade
kunstide professor Kärt Summatavet
räägib, et need, kes tahavad
INTERVJUU

tulevikku disainida, peavad esialgu
minema tagasi oma vaimsete juurte
juurde. Tuleb mõelda, kes me oleme
ja kuhu me teel oleme, arvab ta.

MARI EESMAA

FOTO: ANDRES TENNUS

mari.eesmaa@ut.ee

Andsid sügissemestril ainet
„Inspiratsiooniallikad ja
mälumaastikud: traditsioon,
inspiratsioon, innovatsioon“.
Kuidas läks?
Mul kui teaduse ja loome
tööga tegeleval professionaalil
oli väga huvitav koostada viis uut
loengut, mis igaüks oli omaette
sõnaline ja visuaalne teos.
Osa tudengeid ütles, et aine
andis neile julguse edasi uurida
seda, millest nad on lapsest saati
huvitunud.
Teised rääkisid, et on juba
tükk aega neil teemadel ise
tegutsenud, loonud ja õpetanud,
aga keegi ei ole neile suutnud

anda võtit, kuidas kultuuri
pärandit kaasajal võiks mõtes
tada.
Seminaride käigus selguski,
et loengute ja kodutöö tule
musel said tudengid hulga
liselt kasulikke ideid. Ja nad
said aru sügavamast tähen
dusest, miks on Eesti põhja
maine kultuur just selline.
Mis saab kevadsemestril?
Kõigepealt loobume stereo
tüüpsetest vaatenurkadest.
Vaatame, kuidas põhjamaine
rahvas, kes on mitu tuhat
aastat siin väga karmides
tingimustes põldu harinud, on
õppinud kasutama nelja aasta
aega nutikalt ning piiratud
ressurssidega osanud elu- ja
looduskeskkonda hoida.
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Samas ka midagi maailma
kultuurile huvitavat ja kasulikku
loonud, mida lõunamaistes
oludes kasvanud inimestel isegi
pähe ei tule.
Kuidas meie seda tänapäeval
näeme ja ära kasutada saame?
Puhas loodus, vesi, söök, eluviis,
puhtad mõtted, raiskamisest
loobumine, taaskasutamine,
kogukondlik ettevõtlus, nutikad
start-up-lahendused – kuidas
leida neid meie juba olemas
olevatest nutikatest lahendustest
ja vanast eluviisist?
Head näited on Skype või
„Teeme ära!“. Need on läinud
edukalt käima, aga me püüame
mõelda veel kümme aastat ette
poole – kuidas luua mineviku
tarkusest uut reaalsust, millest
meil praegu veel aimugi ei ole.
Ehk teisisõnu – kuidas disainida
õnne?
Kuidas saab üldse õnne disainida?
Kõige esimene küsimus
on, mis on õnn. Iga inimese ja
kultuuri jaoks on õnne kont
septsioon justkui erinev. Minu
kogemuse põhjal teatud süs
teemse mõtlemise kaudu jõuame
siiski selleni, et ükskõik millises
maailma otsas, universaalsete
väärtuste juurde, mis seovad
kõiki kultuure, kõiki inimesi.
Meid kõiki puudutavad sünd
ja surm, aga ka täiskasvanuks
saamine ja pulm.
Vajadused, mis jäävad sünni
ja surma vahele, vajavad aga
praegusel ajal suures osas ümber
mõtestamist. 20. sajand tõi kaasa
väga suured probleemid, mida
peame meie ja peavad meie lap
sed hakkama praegu lahendama.
Tihti arvame, et progress
tähendab seda, et vaatame
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ettepoole, ja me ei näe enam
vanemaid kihistusi ega seda,
milliseid lahendusi seal peitub.
Kas seepärast ongi vaja õppida
oma juuri tundma?
Meie mõtteloo ja elutunne
tuse vaimseid juuri. Vaimne
kogemus on alati seotud argise
looduskeskkonnas ja põhja
maises kliimas tegutsemisega.
Meie aastaajad ja kõik need
õpetused, millal vilja külvata ja
lõigata, millal palki maja jaoks
maha võtta jne – see kõik on välja
töötatud vaatluste ja eksperimen
tide alusel.
Tänapäeval me justkui
jookseme ajaga võidu. Meil ei ole
aega mõelda, kes me inimestena
oleme ja mida oma valdkonnas
üldse teeme.
Kuidas disainida õnne?
Tuleb võtta aega ja küsida, mis
on õnn. Tavaliselt koosneb õnn
väikestest detailidest. Suuremat
pilti ei saa saavutada kiirelt, vaid
seda peab pisikeste sammudena
disainima.

mõtlevad esmalt iseenda
peale. Lõpuks taandub isiklik
õnn sellele, et missiooni
tundega teiste heaks töötades
saame ise õnne saavutada.
Vanad rahvad üle maailma
õpetavad seda, kuidas tagada
kogukonna õnn, selleks et
ise ka õnnelik olla. Näiteks,
Austraalia metsapõlengud ei
ole tekkinud paratamatusest,
vaid ei ole kuulatud kohalike
põliselanike vanu rahvatarkusi,
mis ütlevad, kuidas neist põlen
gutest hoiduda.
Sügissemestri loengutel
tõin välja, kuidas äratada ku
jutlusvõimet ja loovust, tuleta
des unustusehõlmast meelde
vanemaid kultuurik ihistusi.
Vahel tundub, vertikaalne
ehk vaimne tasand on kängu
jäänud tehnoloogia- ja arvuti
keskses maailmas, ja meie
loomust piiravad liiga horison
taalsed eesmärgid.
Mida rohkem on rõhk
materiaa lsete hüvede saavu
tamisel, seda suuremaks on

VANAD RAHVAD ÜLE MAAILMA ÕPETAVAD
SEDA, KUIDAS TAGADA KOGUKONNA ÕNN,
SELLEKS ET ISE KA ÕNNELIK OLLA.

Tihti tegeleme disaini
erialal just nende vajaduste
ettevalmistamise ja kujun
damisega, mis tulevad käiku
alles kümne aasta pärast ja
mille kohta inimesed veel ei
teagi, et need vajadused on
neil kunagi olemas.
Kas õnne disainimine tähendab iseenda õnne otsimist või
inimkonna teenimist?
Siin peitubki üks oluline
võti. Tavaliselt inimesed

muutunud inimeste nälg
hingetoidu järele.
Viimase 30 aasta jooksul
on jäänud unarusse ka mõte,
kuidas meie Eestis saame olla
mingites asjades teiste ees
tõrvikukandjad.
Eestil on väga suur inno
vatsioonipotentsiaal, aga pole
veel päris selge, milline meie
omapära ja tugevus on. Seda
teemaderingi hakkamegi ke
vadel minu kursusel koos lahti
harutama.

AKTUAALNE
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Milline mõttemaailma
muutus on Eestis toimunud
eelmisel sajandil?
20. sajandil on inimesed
rikkunud nii meie elukesk
konda kui ka püüdnud selja
taha jätta ja unustada mine
vikku, asendades vaimsed
väärtused väga lühinägelike ja
omakasupüüdlike materialist
like hüvedega. Kuid inimene
vajab eluks ja arenguks ka
vaimset ehk vertikaalset
tasandit.
Kui võrrelda soomlastega,
siis kas nemad on oma juured
kaasa võtnud?
Praegu on nende üks põhilisi
väiteid, et Soome rikkus ja inno
vatsioon põhinevad kultuuril,
selle toetamisel ja väärtustami
sel. Meil on vastupidi. Soomla
sed on järjepidevalt uurinud oma
kultuuri sisu ja sümboleid ning
võtnud need kaasa 21. sajandisse.
Loodi solidaarsed sotsiaalsed
garantiid ja omamoodi süsteem,
mis toetus vanale juurestikule
uuel ajastul, jäädes ikka osaks
Euroopa kultuurist.
Kuidas saab Eesti juhtida
globaalseid muutusi?
Mida paremini me tunneme
iseenda kultuuri ja oskame rääki
da sellest huvitavaid lugusid ning
jagame teistega oma kogemusi,
seda paremini mõistame ja inspi
reerime ka teisi.
Ühe väikese rahva tradit
sioon võib luua ka ise algtõukeid
globaalsetele muutustele. Selline
innovatsioon töötab nagu liblika
tiivalöögi efekt. Meil on head
digitaalsed võimalused ideede
levitamiseks ning üleilmseks
katsetamiseks. Tänapäeva ja
tuleviku innovatsioon põhineb

koostööl, mitte konkurentsil. See
sünnib maailma eri paigus ning
väga ootamatute osapoolte vahel.
Kahjuks näen Eestis üleolevat
suhtumist kunsti, muusikasse,
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Teine võimalus on see, et tu
levikuinimene on erakordselt
loov, kasutab osavalt võima
lusi, mida pakuvad virtuaal
keskkond ja robootika .

UUS PÕLVKOND ON VASTUTUSTUNDLIK JA
NÄEB MAAILMA HOOPIS TEISTMOODI EGA
OLE ENAM NII SUUR EGOIST.

teatrisse, kirjandusse, isegi
loodus-, humanitaar- ja sotsiaal
teadlaste teadmistesse. Mõtte
viis, et paneme tööstusele jalad
alla, siis hakkame tegelema selle
vaimse poole ülalhoidmisega ...
see on kõige ehtsam Kalevipoja
jalgade äraraiumine. Soomlased
ei ole seda teinud, aga meie oleme
juba teinud, kui rikuti lubadust
anda teaduse rahastamiseks üks
protsent SKT-st.
Soovin kursuse käigus
tutvustada mõningaid loovus
ülesandeid, mis aitavad osalejatel
nii oma loovust kui ka uuendus
likkust arendada digi-ajastu
võtmes. Kui me praegu oma
võimalustest aru saame ja ruttu
vigade paranduse teeme, siis
saame teatud trende eest vedada.
See on üks eesmärkidest ja ka
põhjus, miks kutsun kevad
semestril kursusele võimalikult
erinevate erialade inimesi.
Milline on tulevikuinimene?
On kaks võimalust. Tule
vikui nimene võib olla just
selline, nagu oleme näinud
paljudest sci-fi-teostest. See
tähendab, kontrollitud, tema
mõtted on loetud, tal ei ole
oma algatusi, ta ei saa midagi
loovat teha, ta peab süsteemi
kuulekalt täitma teatud kohus
tusi, olema nagu masin; olema
lihtsalt tehisintellekti abiline.

Inimene on saanud targe
maks, paremaks, üllamaks ja
tervislikumaks, suutnud ka oma
planeedi lõhnad, hingamise, tei
sed olendid, taimede elurikkuse
mitte ainult säilitada, aga ka
õitsele puhuda.
Kumba varianti sina usud?
Miskipärast usun ma, et
Euroopa inimene, keda ma kõige
paremini tunnen, ja uus, juba
sündinud põlvkond, kes on väga
vastutustundlik ning näeb maa
ilma hoopis teistmoodi ega ole
enam nii suur egoist, teeb palju
rohkem tarku otsuseid. Mul on
usku just noortesse.
Mis on olnud su kõige suurem
elamus Tartu Ülikoolis?
Suurima elamuse sain
esimest korda ülikooli kunsti
kabinetti külastades – läksin
sinna krokiid joonistama.
210 aastat vana kunstik abinett
on kultuurinähtus ja auväärne
teadusü likooli uhkus –
visuaalse kirjaoskuse õppimise
eksperimentaalne labor. Hari
tud inimese juurde kuuluvad
muusika, kunst ja filosoofia,
et aidata maailma mõista ja
analüüsida ka loovust äratavate
vahenditega. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.
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Koostöösild
ülikooli ja
ettevõtete
vahel

ja uute sünniks: motiveeritud
tulevikutalendid nii äris kui ka
teaduses, tipptasemel uurimis
töö ja laborid, rakendus
suunaga ettevõtted ja äriline
kompetentsus.

Äsja avatud TÜ Delta keskuse
ettevõtlusmajas alustab
aprillis tegevust SEB Tartu
innovatsioonikeskus.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

S

EB innovatsioonikeskus
on loodud selleks, et
korraldada ettevõtjatele
ja üliõpilastele üritusi, töötube
ning arenguprogramme, mille
abil võiks sündida aktiivne
koostöö ja arendustegevus.
Tartus avatud uue keskuse kau
du tahab SEB otsida koostöö
võimalusi ülikooli ja ettevõtjate
vahel ning muu hulgas leida
endale üliõpilaste hulgast pari
maid töötajaid.
TÜ ettevõtlus- ja innovat
sioonikeskus on ise samalaad
set koostöömudelit arendanud
innovatsiooniakadeemias
iAkadeemia. Selles osalesid
oma arendusülesannetega

kaheksa ettevõtet, teiste seas
ka SEB.
„SEB-ga mõtlesime ühiselt
välja mudeleid, kuidas arendada
koostööd ülikooli ja ettevõtete
vahel,“ rääkis ettevõtlus- ja
innovatsioonikeskuse juhataja
Kristel Reim. Sellest arenes
välja mõte üheskoos programmi
edasi teha, lisas ta.
SEB innovatsioonijuhi Siim
Lepiski sõnul on 2017. aastal
asutatud Tallinna inno
vatsioonikeskus juba näida
nud, et see on ettevõtetele
hea hüppelaud. „Algatasime
kasvuprogrammi, mis või
maldab luua uusi digitaalseid
ärimudeleid või koostada välis
turgudele laienemise plaane,
nii et see aitab ettevõtetel kas
vada 10 protsendi asemel lausa
10 korda,“ selgitas ta.

INNOVATSIOONIPROGRAMMIS
ÜHENDAVAD PEAD
ETTEVÕTJAD, TEADLASED JA
TUDENGID.

Lepiski sõnul on kasvu
programmi läbinud üle saja
Eesti ettevõtte, nende hulgas
näiteks Elektrilevi, Kaubamaja,
FoodDocs, Ekspress Meedia,
Tallinn Dolls, Loodusvägi ja
Balti Logistika. Enamik neist
viib juba oma kasvuplaane ellu.
Sestap toobki SEB pealinnas

end tõestanud programmi
nüüd Tartusse, et aidata ka
siinsed ettevõtted järgmisele
tasandile.
Kasvuprogramm aitab Eesti
ettevõtetel leida uusi kasvu
mudeleid, olgu selleks siis
toodete ja teenuste digiteeri
mine, uutele turgudele laiene

mine või mõni muu ettevõttele
kasvu toov suund, selgitas SEB
Tallinna innovatsioonikeskuse
juhataja Anette Ustal.
SEB Balti strateegia ja klien
dikogemuse juhi Andra Altoa
sõnul on Delta keskuses olemas
kõik eeldused Eesti innovat
siooni edulugude jätkumiseks

KOOSTÖÖVÕIMALUS
ÜLIKOOLIGA
„Mul on väga hea meel, et
SEB oma innovatsiooni
programmiga Tartusse Delta
keskusesse tuli,“ ütles Kristel
Reim. Ta toonitas, et program
mi on oodatud kõigi erialade
üliõpilased, mitte ainult Delta
majas õppijad, sest nii saavad
nad harjutada tegutsemist
koos eri valdkonna inimestega
ja pakkuda ideid oma vaate
nurgast lähtudes.
Delta keskuses saab kokku
viia ettevõtjate ideed ja ülikooli
talendid, sest ettevõtete soov
on, et nende töötajad oskaksid
loovalt meeskonnana problee
me lahendada, selgitas Siim
Lepisk. Kui pangad toetavad
ettevõtete meeskondi, siis
ülikoolid arendavad tudengeid,
sõnas ta.
„Ettevõtted otsivad oma
ambitsioonikate plaanide ellu
viimiseks talente, aga ülikoolide
üks missioon on samuti andeka
te arendamine. Koostöös Tartu
Ülikooliga on meie kui panga
roll senised ja uued ärikliendid
ning andekad üliõpilased kokku
viia,“ rääkis ta.
Kristel Reimi sõnul on
üliõpilased öelnud, et neile
meeldib, kui õpingud on seotud
tegeliku elu vajaduste ja päris

ETTEVÕTLUS

ülesannetega. „Tudengid saa
vad rakendada ülikoolis õpitud
teoreetilisi teadmisi ja see on
üks parimaid õppemeetodeid,
mis võimaldab saada vahetu
kogemuse turvalises kesk
konnas,“ arvas ta.
Ülikooli iAkadeemia
programmis olid ettevõtete
ülesannete ja innustunud üli
õpilaste kõrval olulisel kohal ka
teadlased, kes lahendasid ette
võttete vajadusi oma teadusliku
teadmuse põhjal. „Teadlased
soovivad, et nende loodud asju
kasutataks praktiliselt ära ja et
ühiskond saaks sellest kasu,“
märkis Reim.
Ettevõtete innovaatilisust,
uuenduslikke tooteid ja
uudseid lahendusi peetakse
järjest tähtsamaks, teab Reim.
Seepärast on tõenäoline, et
ettevõtlus- ja innovatsiooni
keskuse iAkadeemia ning SEB
kasvuprogramm ühendatakse.
Kuidas see täpselt toimub, pole
Reimi sõnul praegu veel kokku
lepitud, kuid asjaosaliste hin
nangul aitaks see targa majan
duse arengule kindlasti kaasa.
PLAANID KEVADEKS
Innovatsioonikeskus alustab
täistuuridel tööd alles aprillis,
kuid juba varem korraldatakse
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Delta majas loenguid ja töötube
finantskirjaoskuse, investeeri
mise, ettevõtluse, innovatsiooni
ning digiteerimise teemal.
Näiteks peab 11. märtsil ava
liku loengu Euroopa Innovat
siooniakadeemia president Alar
Kolk teemal „Kuidas kujunda
da äriambitsiooni ja kasvada
10 korda?“ ning 25. märtsil
toimub loeng „Kuidas disainida
klienti ja turgu?“. Loenguid ja
töötube on esialgse plaani järgi
13. maini.
Märtsis alustab ettevõtetele
mõeldud SEB kasvuprogrammi
uus lend. Kandideerida võivad
ka üliõpilased, kes soovivad
ettevõtete meeskondadega
tehtava koostöö kaudu saada
uusi teadmisi ja praktilisi
kogemusi, lahendada digitaalse
innovatsiooni ja välisturgude
le laienemise keerdküsimusi
ning proovida kätt kliendi- ja
turu-uuringute ning toodete ja
teenuste disaini vallas. Kandi
deerida saab 9. veebruarini ja
programmi pääsejate nimed
selguvad 4. märtsil.
SEB otsib Tartu innovat
sioonikeskusesse iga ettevõtte
meeskonda kaht üliõpilast, kes
hakkavad koos ettevõttega välja
töötama uudseid ärilahendusi,
tegema kliendi- ja turu-

uuringuid, tegelema toodete ja
teenuste disainiga, analüüsima
käivet ja kulusid ning kujun
dama organisatsioonikultuuri,
rääkis Anette Ustal.
TÖÖ AASTA PÄRAST
„Loodetavasti aasta pärast
teavad ettevõtjad, et inno
vatsioonikeskusest leiab alati
häid mõtteid ja tööriistu oma
kasvueesmärkide täitmiseks.
Praktilised loengud anna
vad vajalikku infot esimeste
sammude tegemiseks, kasvu
programm loob kasvuks süs
teemse raamistiku, üliõpilased
aitavad lahendada konkreetseid
praktilisi ülesandeid ning tead
lased leiavad uudseid lahendusi,
minnes mõne probleemiga
süvitsi,“ ütles Siim Lepisk.
„Kiiresti digitaalsemaks
muutuvas keskkonnas näen
ma Delta maja kui füüsilist
platvormi, mis võimestab kõiki
nimetatud asjaosalisi ja võimen
dab koostööst sündivat energiat.
SEB on Deltas kohal, et olla pan
gandusmaastikul innovatsiooni
liider ning ühtlasi teha paljudest
meie klientidest, nii eraisikutest
kui ka ettevõtetest, liidrid nende
endi valdkondades,“ võttis
Andra Altoa SEB eesmärgid
kokku. •
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SUHKRUISSID PAKUVAD TÜDRUKUTELE SELTSKONDLIKE JA SEKSUAALSETE TEENUSTE EEST TASKURAHA.

Suhkruissid ei paku
glamuurset elu
Suhkrutüdruku elu on ohtlik. Pealtnäha tavalised mehed soovivad
võõraste neidude peal oma ihasid rahuldada ja pakuvad selle eest
lahkesti nelisada eurot.

KERTU LIISA MOOSTE
ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni
bakalaureusetudeng

KASVUPROGRAMMIS ON OSALENUD SAJAD ETTEVÕTTED, KES VIIVAD JUBA OMA KASVUPLAANE ELLU.

TUDENGID
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li septembri lõpp ja
mul oli raha otsas.
Tegin sõpradega

nalja, et äkki peaksin hakkama
suhkrutüdrukuks.
Olgu öeldud, et suhkru
tüdruku (levinud on ka sõna
suhkrubeebi, ingl sugar baby) all
mõeldakse neiut, keda raha
liselt või materiaalselt toetab
vanem mees – suhkruissi (ingl
sugar daddy). Vastu oodatakse

meeldivat ajaviidet, sealhulgas
enamasti ka seksuaalteenuseid.
Tavaliselt on tüdrukute eesmärk
luua suhkruissiga pikaajaline
sponsorlussuhe.
Eksperimendi korras tegin
kasutajakonto portaalis, mis viib
suhkrutüdrukud ja -issid kokku.
Kuulutustes ei varjuta ilusate
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TUDENGID

sõnade taha – öeldakse otse, et
hind seksi eest on 80–120 eu
rot, suuseksi eest 40 eurot.
Kõik muu on juba kokkuleppe
küsimus.
Lõin uue isiksuse. Kertust sai
Kata, punapäine Tartu tudengi
neiu, kes otsib vabameelset
püsisponsorit. Kindlad märk
sõnad olid tudeng ja sponsor.
Kolme tunni möödudes oli
minuni jõudnud 24 kirja, umbes
nädalaga tuli postkasti üle 100
päringu.
Minuga võttis ühendust
igasuguseid mehi: noori ja vanu,
viisakaid ja üleolevaid, alluvaid
ja ülemusi, üksikuid ja abielu
mehi. Enamik, kes kirjutasid,
olid väga viisakad. Nad pakkusid
mulle diskreetsust ja raha alates
sajast eurost kohtumise eest
ning jätsid üldiselt normaalse
mulje.
Kirjutajate seas torkasid
silma neli värvikamat tüüpi:
poissmees Sander, perversne
Tiit, toidupoe Margus ja abielus
Ats. (Kõik nimed on artiklis
muudetud – toim.)
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oli tunne, et oksendan ärevusest.
Proovisin elu eest varjata oma
häälevärinat, aga minu üllatu
seks oli poissmees Sander sama
närvis kui mina.
Ta oli alandlik ja uje ning
tema käest oli mingitki infot saa
da väga keeruline. Sandri olek
ja hääletoon olid ebakindlad.
Ehkki ta oli ise minuga ühendust
võtnud, ei olnud tal ühtegi plaani
ja ta eeldas, et kohtumise üksik
asjad panen paika mina. Pärast
kõnet käisid üle selja külmaväri
nad, aga esimene suur pabin oli
kadunud. Minuga oli telefonis
rääkinud päris inimene, sama
närviline ja inimlik.
50-AASTANE
TOIDUPOE MARGUS
Peagi helistas mulle toidupoe
Margus, kes asus viivitamata
asja kallale. Margus vajas sõb
rannat, kes käiks tal vahel külas
ja tema eest toidupoes. Sain
häälest aru, et tegu on vanema
meesterahvaga. Margus oli väga
otsekohene: ta rääkis kohe,
et tal oli tööl juhtunud õnne

MUL HAKKAS KAHJU, ET KEEGI ON NII ÜKSIK
JA ABITU, ET PEAB SELTSKONDA OTSIMA
SELLISEST PORTAALIST.

Hakkasin väljavalitud mees
tele helistama. Sellist hirmu ei
olnud ma mitte kunagi tund
nud. Kõhus keeras, süda peksis
rinnus, peopesad higistasid –
mul oli ülimalt ebamugav ja
halb. Valisin esimese numbri.
28-AASTANE
POISSMEES SANDER
Nägu käte vahele peidetud, suut
sin vestluskaaslasega vahetada
esimesed sõnad, kuigi kogu aeg

tus, mistõttu ei saa ta ajutiselt
kõndida.
See, kuidas Margus oma
õnnetusest rääkis, oli nii siiras
ja südantlõhestav, et pidin pisa
raid tagasi hoidma.
Hääl hakkas värisema mõtte
peale, et keegi on nii üksik ja
abitu, et peab seltskonda otsima
sellisest portaalist. Poetasin
esimese pisara ja tundsin, et see
eksperiment on minust võitu
saanud.

42-AASTANE
PERVERSNE TIIT
Meestega rääkides olin seni
kasutanud tavapärasest sen
suaalsemat häält, kuid kui
Tiidult hakkas kostuma oigeid,
ohkeid ja tooliraginat, olin sun
nitud oma kõnemaneeri tagasi
tõmbama.
Ka Tiit oli väga otsekohene,
teda ei huvitanud viisakused ega
ka see, mida mina tahan küsida.
Tiit uuris, kui vabameelne ma
olen: ta küsis, mida ma olen voo
dis katsetanud ja mida temaga
tahaksin teha, kas olen anaalseksi
proovinud ja kas laseksin tal
endale suhu lõpetada.
Mul oli nii rõve: katsin näo
taas kätega ja vastasin kõigele
jaatavalt, täpselt nii, nagu ta
tahtis. Üle mu selja jooksid
külmavärinad, sõnad ei tahtnud
enam välja tulla. Ma soovisin te
lefoni aknast välja visata ja selle
perversse mehe unustada.
Jätsime hüvasti, kui Tiit
teatas veendunult, et kondoom
ei ole mingi lahendus.
39-AASTANE
ABIELUMEES ATS
Atsile oli meie vestlus esimene
kord, kui ta kellegagi portaalist
ühendust võttis. Selgus, et Ats on
abielus ja otsib endale armukest.
Mingeid sõprussuhteid ta ei soo
vinud, et me üksteise „normaal
elu häirima ei hakkaks“. Oli
aru saada, et Ats oli õues – äkki
sellepärast, et tema abikaasa oli
parajasti toas?
Enne kui vestluse lõpetada
jõudsin, palus Ats, et saadaksin
talle endast ilusa pildikese. Ta
lubas, et siis on ka mul lootust
temast pilt saada. Nädala pärast
saatis Ats vihase kirja, milles
tahtis teada, miks ma talle

TUDENGID

VEEBRUAR 2020, NR 2

kirjutanud ei ole ja kas meievaheline
särts on kadunud.
ISSANDA LOOMAAED
ON KIRJU
Mulle saadetud kirjad olid nii argised,
et nendega võiks hambaarsti juurde
aega kinni panna. „Tere! Kas täna
vaba aega ka on? Tervitades Priit.“ Oli
mehi, kes tahtsid, et saadaksin endast
pildi ja iseloomustuse, et selgeks teha,
kas meist võiksid saada pikaajalised
koostööpartnerid. Nagu kandideeriks
tööle! Minu poole pöörduti ka viisa
kuste ja hellitustega, üks härra kutsus
mind armsaks peapöörituseks tema
argielus. Leidus ka mehi, kes pidasid
mind pelgalt läbikäiguhooviks.
Meeste hulgas oli (nende endi
sõnul) firmajuhte ja üks poliitik, riigi
kaitse ja haridusvaldkonna töötajaid.
Mulle saadeti ka ähvardavaid kirju,
sest ma ei olnud meestega pärast he
listamist ühendust võtnud või üldse
nende kirjadele vastanud.
MIDA SELLEST KÕIGEST
JÄRELDADA?
Ma ei arva halvasti mitte ühestki tüd
rukust ega naisest, kes sellise „tööga“
elatist teenib. Mul ei ole ka nende
meeste vastu viha ega vimma – mõni
üksik rõve või ebaviisakas mees ei
tähenda, et kõik oleksid sellised.
Samal ajal ei arva ma, et niisugust
eluviisi peaks võtma kergekäeliselt,
sest sellega seatakse end väga suurde
ohtu.
Võimalus, mis tundus alguses nii
ahvatlev, on reaalsuses palju jäledam,
kui arvata võib. Jah, ka mina tegin
nalja, et peaks rahanappuses hakka
ma suhkrutüdrukuks, aga see ei ole
kindlasti nii glamuurne, nagu mõnele
võib tunduda. •
Loe täispikka artiklit Neljanda
Dimensiooni veebilehelt:
www.4dimensioon.org
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TUDENG KÜSIB
Kuidas saan vahetusüliõpilaseks kandideerides tõendada oma inglise keele oskust?
ÜLLE TENSING
õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja

V

ahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada
selle võõrkeele oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Enamasti toimub õpe inglise keeles.
Kui soovid kandideerida väliskõrgkooli vahetus
üliõpilaseks, pead esmalt esitama dokumendid Tartu
Ülikoolile. Juba sel etapil on tähtis tõendada, et sinu
inglise keele oskus vastab valitud väliskõrgkooli nõuetele.
Nõuded keeleoskustaseme ja selle tõendamise kohta on
väga erinevad.
Üldistatuna võib öelda, et eeldatakse vähemalt
B2- ehk edasijõudnu taset (Euroopa keeleõppe raam
dokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete järgi). Keele
oskustaseme tõendamiseks ülikoolis sobivad järgmised
võimalused:
1) SA Innove tõend keeleoskustaseme kohta. Neil, kes
on gümnaasiumi lõpetanud aastatel 1997–2013, tõendab
B2-taset inglise keele riigieksami tulemus 66–100 punkti;
alates 2014. aastast lõpetanutel tõendab seda inglise
keele riigieksami tulemus 75–100 punkti;
2) TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise
keele testi tulemus;
3) läbitud keelekursustel põhinev TÜ õppejõu kinnitus
inglise keele oskuse kohta;
4) keeltekoolide või ülikoolide vastavate keeletestide
tulemused;
5) rahvusvaheliste keeletestide, nt TOEFL-i, IELTS-i või
Cambridge Advance Englishi tulemused (veendu, et testi
tulemus ei ole aegunud).
Et sinu keeleoskustaset tõendav dokument vastaks
kindlasti väliskõrgkooli nõuetele, vaata konkursikuulutusest hoolega, millist tõendit või testitulemust nõutakse ja
mis tasemel keeleoskust eeldatakse.
Pärast seda, kui oled TÜ-s vahetusprogrammi kandi
deerinud, on sul väliskõrgkoolile dokumentide esita
miseks üsna vähe aega, nii et nende kahe etapi vahel sa
testi teha ei jõua. Seetõttu on parim, kui esitad nõuetekohase keeletõendi juba kandideerides.

•
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Väike panus
Eesti kosmosetehnoloogiasse

LODJA PARDAL VEEDETI
VÕRTSJÄRVEL KAKS PÄEVA.

Informaatika eriala üliõpilane Hain
Luud veetis oma esimese ülikoolisuve
Eesti-Läti kosmoseprogrammi
SpaceTEM praktikal Tõraveres Tartu
observatooriumis. Siin meenutab ta
saadud õppetunde ja jagab soovitusi
teistele tudengitele.

HAIN LUUD
informaatika
bakalaureusetudeng

K

ätte oli jõudmas
2019. aasta kevad.
Teadsin juba sõprade
ja tuttavate käest, et pärast
esimest semestrit on võimalik
leida praktikakoht, kus saab
rakendada ülikoolis õpitud
oskusi. See tähendas, et lisaks
kõigele muule tuli ette võt
ta kandideerimisprotsess.
Vaimselt olin selleks valmis ja
tahtmist täis, küll aga nappis
ehk kogemusi ja vaba aega.
Peale avalduste täitmise tuli
teha ka proovitöid. See oli minu
jaoks katsumus, sest esiteks
pidin ülikooli ja Üliõpilaskonna
Sihtasutuse kõrvalt selleks aega

leidma ning teiseks viima end
kurssi sellega, mida minust
üldse tahetakse.
Tihtilugu tuli mul kõige
pealt endale selgeks teha,
kuidas kasutada kõikvõima
likke konteinereid, teeke ja
programme, millega varasem
kokkupuude täielikult puudus.
Alles pärast seda sain hakata
lahendama mulle antud üles
annet.
PRAKTIKAKOHATA
VAHEAJALE EI LÄHE!
Olin kindlalt otsustanud, et
ilma praktikakohata ma vahe
ajale ei lähe. Panin ennast kirja
absoluutselt igale praktika
pakkumisele, mis vähegi minu
erialaga kokku käis.
Mõnikord tähendas see isegi
seda, et kandideerisin ametisse,

LAUAJALGPALLI TURNIIR
PAKKUS TÖÖLE MÕNUSAT
SELTSKONDLIKKU VAHELDUST.

mille sisu kohta mul täielik
arusaam puudus.
Kasutasin praktikakoha
leidmiseks ka samas valdkonnas
tegutsevaid sõpru ja tuttavaid.
Endiselt pinginaabrilt kuulsin
võimalusest ühineda ESTCube’i
tiimiga ja teise sõbra kaudu sain
soovituse pöörduda Turnitisse
bussipiletite reserveerimise
tarkvara arendama.

KOSMOSETEHNOLOOGIASSE
PANUSTAMINE POLEGI ULME.

Niimoodi järjekindlalt
proovides õnnestuski mul
lõpuks võita SpaceTEM-i
programmi kaudu endale
praktika koht ESTCube-2
arendusmeeskonnas.
ESTCube-2 on Eesti
tudengisatelliit, mille eesmärk
on nagu ESTCube-1 puhulgi
katsetada elektrilist päikese
purje ja teisi eksperimen

taalseid tehnoloogilisi
lahendusi.
Olin hurraaga vastu võtnud
võimaluse teha oma suvine
praktika Tõravere observa
tooriumis, aga polnud kuigi
palju mõelnud, mida ma seal
üldse teha saaksin.
Esimesel tööpäeval võeti
mind lahkelt vastu ja anti
ülesandeks arendada edasi

satelliidile paigaldatavate
päikesesensorite koodi.
Üsna pea pärast töö kallale
asumist sain aru, et ma ei
olnudki päriselt valmis seda
tegema. Olin küll just läbinud
ülikoolis aine, mis teoreeti
liselt oleks pidanud mind
mikroprotsessorite program
meerimiseks ette valmistama,
aga nähes seni kirjutatud
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koodi, sain aru, et minu ette
valmistus oli olnud selle jaoks
liiga pinnapealne.
KOHANEMINE
VÕTAB OMA AJA
Kulus mitu päeva, enne kuni
tundsin end piisavalt mugavalt,
et hakata koodi muutma. Tänu
taevale on olemas debugger’id
(tarkvara, mis aitab avastada,

VEEBRUAR 2020, NR 2

ongi alati aeglane ja see, mida
ma kogen, on täiesti normaalne.
Suuremate projektide puhul
läheb kohanemiseks rohkemgi
aega kui minu kolm-neli päeva.
Alustamise tegi raskeks
ka asjaolu, et IT-s ja üldse
tehnoloogia alal armastatak
se kasutada kõikvõimalikke
akronüüme. Kui sulle tutvus
tatakse ESTCube-2 mooduleid

KUI SA OLED MINGI PROBLEEMI JUURES
15 MINUTIT PUSINUD JA LAHENDUST
EI PAISTA, SIIS KÜSI ABI.

lokaliseerida ja kõrvaldada prog
rammivigu – toim.) – nende
abil sain endale palju paremini
selgeks teha, kuidas juba varem
kirjutatud kood töötas.
Mikroprotsessorite prog
rammeerimine ei ole lihtne, aga
suutsin siiski vee peal püsida.
Kui kurtsin oma aeglase prog
ressi muret sõpradele, kellel on
IT-tööga palju rohkem kogemu
si, kinnitasid nad kõik, et algus

ja nimetatakse järjest selliseid
lühendeid nagu AOCS, OBCS
või EPS või kui koodi seletades
räägitakse SPI-st, DMA-st ning
ADC-st, laskud seda kõike
kuulates paratamatult aru
saamatuse sügavustesse.
Mina lahendasin selle
probleemi nii, et kirjutasin
iga uue ja seni tundmatu
akronüümi üles ning otsisin
esimesel vabal võimalusel

neile tähendused ja seletused.
Edaspidi võisin vajaduse korral
oma märkmiku lahti lüüa ja
kiiresti meelde tuletada, millest
jutt käib.
Olin meeskonnas ainuke,
kes päikesesensoreid kasuta
vate mikroprotsessorite koodi
kallal töötas, ja seepärast oli
alguses natuke veider käia abi
küsimas teistelt, kes pole minu
ülesandega vahetult tuttavad.
Aga nad võtsid mind sellegi
poolest lahkelt vastu ja asusid
probleemidele kohe lahendust
otsima.
TARKVARAARENDUSE
15 MINUTI REEGEL
Tarkvaraarenduses soovita
takse järgida 15 minuti reeglit:
kui sa oled mingi probleemi
juures juba 15 minutit „kinni“
olnud ja lahendust ei paista, siis
küsi abi. Tihtilugu on see kogu
projekti jaoks kiirem ja parem
käitumisv iis, sest iseseisvalt
tunde või päevi pusida on tohu
tult ebaefektiivne, kui samal

EESTI JA LÄTI SUVEPRAKTIKANTIDE TEEMAD ULATUSID 3D-PRINTERITEST KOSMOSELAEVA ROOSTENI.
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MIDA ALGAJA PRAKTIKANDINA
SILMAS PIDADA?

HAIN LUUD
informaatika eriala üliõpilane

ajal võiks keegi teine selle kü
simuse oma kogemuste põhjal
mõne minutiga lahendada.
Tunnistan, et ma ise seda
reeglit väga eeskujulikult ei jär
ginud, sest tahtsin enne küsima
minemist olla veendunud, et
tean, mida ma tahan, ja mõistan
jooksvat koodi.
Võtsin üsna tihti materjalid
koju kaasa, et nendega nädala
vahetusel töötada, ja vahel sai
ka sõpradelt abi küsitud. Nii
õnnestus mul mitmel korral
täpselt sprindi lõpuks tööle
saada kriitiline osa koodist,
mille olin endale eesmärgiks
seadnud.
PÄEVATÖÖST MÕNUS
VAHELDUS
Üks asi meeldis mulle prakti
ka juures veel väga, kuigi see
polnud üldse seotud satelliidi
arendusega: puhkepauside ja
päeva lõpu tegevused. Näiteks
ilmusid keset praktikaperioodi

» Varu vaba aega. Tõsiselt! Proovitööde lahendamine ja motivatsioonikirjade kirjutamine on päris aeganõudev tegevus.
» Ära hoia ennast tagasi. Kandideeri ja saada CV igale kohale, mis
vähegi huvi pakub.
» Küsi sõpradelt-tuttavatelt, kus nemad on praktikal käinud ja töötanud ning milliste kontaktisikutega tuleks ühendust võtta.
» Kui sa oled mingi probleemi taga „kinni“ olnud juba 15 minutit,
siis küsi abi.
» Mõtle vahepeal millelegi muule kui oma projektile. Kui muretsed
oma töö ja probleemide pärast ööd ja päevad läbi, tekib väga
kergesti stress, mis tõmbab su tuju ja motivatsiooni alla. Selle
õppetunni sain oma praktika käigus ka ise.

observatooriumi seintele sildid,
et mõne aja pärast toimub
lauajalgpalli turniir. Igaüks
võis ennast väikese osalustasu
eest kirja panna. Turniiri olid
algatanud teised praktikandid,
et üksluisesse igapäevatöösse
natuke vaheldust tuua.
Võistlus osutus väga
populaarseks ja peaaegu
kõik ESTCube’i arendusega
tegelevad inimesed lõid kaasa.
Võitjatele pandi osalustasu
dest kokku isegi sümboolne
auhinnaraha.
Aeg-ajalt käisime ühiselt
saunas – otse pärast tööd seal
samas observatooriumi kõrval
tiigi ääres. Suve tipp oli minu
jaoks observatooriumi tööta
jate ja ESTCube’i meeskonna
kahepäevane lodjareis Võrts
järvel Jõmmu pardal.
Kõik need üritused olid väga
toredad ja pakkusid vaheldust.
Sain tänu neile oma kolleege lä
hemalt tundma õppida ning ka

puhata närve koodist, mis ikka
ja jälle maagilistel ja muudel
põhjustel töötamast tõrkus.
ESTCube’i projekti kallal
töötab väga palju vahvaid
erisuguse taustaga inimesi.
Meie töökeskkond oli üldiselt
ingliskeelne, sest peale eestlas
te on satelliidi juures töötamas
veel inimesed Lätist, Leedust,
Indiast, Ukrainast, Pakistanist
ning isegi Mauritiuselt. Kõik
nad on TÜ tudengid, kes soo
vivad vabatahtlikuna projekti
panustada.
Praktika ESTCube’is
laiendas mu silmaringi tohutult
ja pakkus arendavat kesk
konda. Mulle antud ülesanded
olid piisavalt väljaspool minu
mugavustsooni, et sundida
mind õppima ja arenema alal,
mis ei käi otseselt kokku mu
erialaga. Olen väga tänulik, et
sain anda oma väikese panuse
Eesti kosmosetehnoloogia
arengusse. •
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jutustab
ahistamisest ausalt
ja julgelt

Eia Uus on noor eesti kirjanik, kes kirjandushuvilisele ilmselt
tutvustamist ei vaja. Oma esikromaani „Kuu külm kuma“ avaldas
ta kõigest 20-aastasena ja see on kuulunud paljude koolide
kohustuslikku lugemisvarasse.

SANDRA SAAR
ühiskonnateaduste instituudi
kommunikatsioonispetsialist

T

egin Eia loominguga
tutvust üsna juhusli
kult, kui ostsin kunagi
poest tema reisiraamatu „Minu
Prantsusmaa“. Häbi tunnistada,

aga soetasin selle teose hetke
ajel ilusa esikaanekujunduse
pärast. Sisuni jõudes oli mul
oma ostu üle aga veelgi parem
meel.
Kõigepealt nautisin autori
kirjutamisstiili, hiljem tema
intervjuusid lugedes avastasin
aga, et ta on mulle ka inimesena
sümpaatne. Eia vastab kõigile

tunnustele, mis minu arvates
peavad heal autoril olemas
olema: ta on intelligentne, aus ja
sügav ning oskab panna inimesi
tähtsate teemade üle arutlema.
Kui möödunud aasta lõpus
ilmus tema uus romaan „Tüdru
kune“, olid järsku kõik kohad
seda täis. Tuntud inimesed –
eelkõige naised – kinnitasid, kui
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olulise teema Eia oli tõstatanud.
Tagakaanelt tutvustust lugedes
võib jääda mulje, nagu oleks
tegu lesbiromaaniga, aga teose
sisu on palju sügavam ja tähen
duslikum kui lihtne tõmme
kahe naise vahel.
Võib juba aimata, et raamat
meeldis mulle tohutult. Kohati
naersin valju häälega, teistel het
kedel sain pahaseks ja mõnikord
tabasin end äratundmiselt. Lühi
dalt öeldes räägib raamat kõigest
sellest, millega tuleb naistel
päevast päeva rinda pista.
Näiteks selle loo kirjutami
sele eelnenud päeval sõitsin üle
tüki aja linnaliinibussiga. Ühes
peatuses sisenes nokastanud
meesterahvas, kes muidugi ei
suutnud teekonda läbida endale
tähelepanu tõmbamata. Õige
kiirelt kadusid tema ümbert
teised sõitjad, sest loomulikult
hakkas mees kaasteelisi, eriti
noori naisterahvaid tülitama.
Olen sellistes olukordades
ikka pingsalt püüdnud aknast
välja vaadata ja teeselda, et
ei märkagi seda inimest. Kui
silmsidet ei loo, siis on suurem
tõenäosus, et saad bussisõiduga
ühele poole nii, et selline mees
sind ei sega. Tavaliselt ajavad
nad labast juttu ja selle kartuses
keerleb su peas ainult üks mõte:
et ta ometi sinu juurde ei tu
leks. Kuigi võib-olla midagi ei
juhtu, on see ikkagi ebamugav
olukord.
Veel üks näide. Mu endise
kodu juures elas üks vanamees,
kes oli tavaliselt juba päise
päeva ajal manustanud rohkelt

hundijalavett. Iga kord, kui teda
bussipeatusesse tulemas nähti,
vaatasid kõik seal olnud naised
üksteisele otsa.
Sõnu ei olnudki vaja, sest
saime niigi aru, mida teised
tundsid. Kõigi taktika paistis
olevat minna peatuse teise nur
ka, pingist võimalikult kaugele:
nii ehk pääseb sellest tüütust
vanamehest.
Alati see ei õnnestunud ja
siis ei aidanud miski muu, kui
eemale kõndida. Ei ole meeldiv,
kui keegi kommenteerib: ohoo,
kui kena, näita end eestpoolt
ka! Kuigi sellised sõnad ei
liigitu ahistamise alla, on need
ebamugavad, eriti kui neid sulle
bussipeatuses karjutakse.
Usun, et pea kõigil on sugu
võsas mõni onu Heino, kes ei
suuda ühelgi kokkusaamisel
jätta mainimata noorte tüdruku
te kujunevaid kehavorme. Ka see
ei liigitu ahistamise alla, aga pole
ju ka normaalne käitumine. Ei
loe, et teised ütlevad: ah, ta ongi
ju selline.
Üldiselt sedalaadi vahe
juhtumitest ei räägita, sest
naistel on häbi. See näitab, kui
nihestunud maailmapilt meil
kohati on: häbi tunnevad need,
kes ei ole midagi valesti teinud.
Täpselt sellest „Tüdrukune“
räägibki. Raamatu kaante vahel
saavad kokku paljud taolised
juhtumid, mida on ilmselt suure
mal või vähemal määral kogenud
paljud naised. Et aga see on iga
päevaelu, ei pööra keegi sellele
erilist tähelepanu. Võib-olla ei
saada arugi, et see pole õige.
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Paljud mehepojad mui
gavad nüüd ilmselt, et enam
ei või nalja ka teha, kõik on
kohe #metoo. Aga mis nali
see selline on, mis paneb
teise poole end sedavõrd eba
mugavalt tundma? Kardan, et
mehed ei kujuta endale ettegi,
kui palju tuleb (noortel)
naistel matsliku käitumisega
silmitsi seista.
Eia raamatut lugedes ta
basin end korduvalt küsimas:
kuidas ta küll julgeb niimoodi
kirjutada? Võib arvata, et kõik
kirjeldatud lood ei ole juhtu
nud tema endaga, aga osa neist
kindlasti.
Ma austan autorit väga selle
eest, et ta on tõstatanud teema,
mida on ühiskonnas väga kaua
vaka all hoitud. Ta on teinud
seda nii julgelt ja ehedalt ning –
mis kõige tähtsam – niimoodi,
et see läheb paljudele korda.
2005. aastal ütles Eia Madis
Jürgenile antud intervjuus
nõnda: „Mina tahaks mitte
kirjutada mõttetuid raama
tuid; et ma ei jõuaks sinnani,
kus ennast enam ei huvita,
inspiratsiooni pole ja lihtsalt
kuivalt ja tundetult midagi
kirjutad. Et mul oleks piisavalt
taipu, et näha, kui aeg on läbi.
Kui millalgi tuleb üksainus
hea raamat, siis pigem jäägu
nii, mitte et elu lõpuni kirju
tada alla keskmise asju, mis
mitte kellelgi midagi ei muuda.
Kas kõik või mitte midagi!“
Ära muretse, Eia, minu mee
lest pole sa ühtegi alla keskmise
asja kirjutanud! •
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Pahaloomulised günekoloogilised kasvajad
Meditsiiniteaduste valdkonnas on valminud Ida-Tallinna Keskhaigla
onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina Ojamaa doktoritöö „Güneko
loogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis“, kus antakTEADUS

se esimest korda terviklik ülevaade günekoloogiliste pahaloomuliste
kasvajate pikaajalistest haigestumus-, suremus- ja elumustrendidest
Eestis.

VIRGE RATASEPP
meditsiiniteaduste valdkonna
kommunikatsioonispetsialist

MERILYN MERISALU
UT ajakirja peatoimetaja

R

ahvastiku vananemine
on toonud kaasa vähki
haigestumise kasvu
üle kogu maailma. Arenenud
riikides on vähk surma põhju
sena tõusnud sageduselt tei
sele kohale südame-veresoon
konnahaiguste järel. Eestis
moodustavad günekoloogili
sed pahaloomulised kasvajad
13% kõigist naistel diagnoo
sitavatest pahaloomulistest
kasvajatest. Euroopa keskmine
näitaja on 15%.
Tartu Ülikoolis tehtud
uuringu tulemused näita
vad, et üha rohkem on vaja
pöörata tähelepanu sõeluu
ringutele, vaktsineerimisele
ja vähiennetusele, sealhulgas

tervislikule eluviisile, sest
need aitavad vältida naiste
enneaegset surma munasarja-,
emakakeha-, emakakaela-,
häbeme- ja tupevähi tagajärjel.
TAVALISIM ON
EMAKAKAELAVÄHK
Ojamaa kirjeldab oma doktori
töös, et aastatel 1996–2016
diagnoositi Eestis 12 142
günekoloogilise pahaloomuli
se kasvaja esmasjuhtu.
„Kõige sagedasem güneko
loogiline pahaloomuline
kasvaja oli sel ajavahemikul
emakakehavähk, mis moodus
tas 35% kõikidest juhtudest.
Kõige vähem, 6%, esines
häbeme- ja tupevähki. 20%
kõikidest juhtudest diagnoosi
ti alla 50-aastastel naistel. Üle
80-aastaste naiste osakaal suu
renes uuringuperioodil 8%-lt
14%-le,“ kirjeldas Ojamaa.
Ojamaa sõnul on emaka
kaelavähki haigestumise

kasv seotud peamiselt üle
kaalulisuse ja rasvumise levi
kuga. Haigestumus sellesse
kasvajasse viimastel aasta
kümnetel maailmas suurene
nud, suremus aga vähenenud
või püsinud stabiilsena.
Üleeuroopalise vähi
elumusuuringu „Eurocare“
andmetel oli aastatel 2000–
2007 emakak aelavähi patsien
tide elumus Eestis Euroopa
viimase kolme kõige kehvema
tulemuse hulgas.
„Emakakaelavähi puhul ei
täheldatud ennetustegevuse
mõju haigestumusele, mis
näitab riikliku sõeluuringu
ebaefektiivsust. Emakakaela
vähki haigestunute elumuse
paranemine on tõenäoliselt
seotud kirurgilise ravi sage
nemisega nii vanemas eas kui
ka hilisemate staadiumite
korral,“ rääkis Ojamaa.
Emakakaelavähi peamine
riskitegur on seksuaalsel teel

TEADUS
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VÄHIRAKUD VÕIVAD OLLA
VÄGA ERISUGUSE KUJU JA
AGRESSIIVSUSEGA.
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KAS TEADSID?
FOTO: ERAKOGU
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KRISTIINA OJAMAA
Ida-Tallinna Keskhaigla
onkoloogiakeskuse juhataja

leviv inimese papilloomi
viirus (HPV). Emakakaela
vähki on võimalik ennetada
riiklikult korraldatava sõel
uuringuga.
„Euroopas, välja arvatud
Ida-Euroopa riikides, on tähel
datud emakakaelavähi haiges
tumuse pidevat vähenemist.
Eestis on selle vähipaikme
korral haigestumus aga üks
Euroopa suuremaid ja elumus
Euroopa keskmisel tasemel,“
kirjeldas Ojamaa.
Munasarjavähi korral oli
üldine haigestumus kõigis
vanuserühmades kogu
vaadeldud perioodi vältel
võrdlemisi stabiilne. Viimastel
aastak ümnetel on maailmas
täheldatud haigestumuse
kahanemist ja ka suremus on
stabiilne või vähenemas.
MUNASARJAVÄHKI
ON VÄHEM
Kuna munasarjavähi suur
risk on seotud peamiselt

da-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina
Ojamaa kaitses doktoritöö „Günekoloogiliste pahaloomuliste
kasvajate epidemioloogia Eestis“ 27. jaanuaril.
Uurimistöö annab esmakordselt tervikliku ülevaate günekoloogiliste kasvajate pikaajalistest haigestumuse, suremuse ja elumuse
trendidest Eestis. Tulemused näitavad vajadust muutuste tegemiseks tervishoiukorralduses ja tervislike eluviiside suuremaks
tähtsustamiseks ühiskonnas, et vältida naiste enneaegset surma.
Doktoritööd juhendasid Tartu Ülikooli emeriitprofessor Hele
Everaus, Tervise Arengu Instituudi (TAI) epidemioloogia ja bio
statistika osakonna vanemteadur Piret Veerus ning TAI epidemio
loogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos.

•

geneetilise eelsoodumusega ja
kaitsev tegur on suukaudsete
rasestumisvastaste vahendite
kasutamine, võib ka edaspidi
eeldada pigem haigestumuse
vähenemist.
Seda eeldust toetavad suu
kaudsete rasestumisvastaste
vahendite populaarsus ja suur
sünnitajate arv 1990. aastate
alguses.

Häbeme- ja tupevähi pea
mine riskitegur on samuti
papil loomiviirus. Vanematel
naistel võib häbemevähk
areneda ka naha krooniliselt
põletikulisest seisundist, lichen
sclerosus’est. Häbeme- ja tupe
vähihaigestumus on maailmas,
sealhulgas Eestis püsinud
stabiilsena ning suremus on
üldiselt väike. Haigestunute

NAISTE ENNEAEGSE SURMA VÄLTIMISEKS ON
TULEVIKUS VAJA KA ÜHISKONNAS SENISEST
ENAM TERVISLIKKU ELUVIISI TÄHTSUSTADA.

Doktoritööd tehes selgus, et
Eestis on munasarjavähki hai
gestunute elumus märgatavalt
paranenud, mis on tõenäoliselt
seotud eriarstiabi parema
kättesaadavusega.
Ka üleeuroopalised uu
ringud on näidanud teatavat
elumuse paranemist, kuid viie
aasta suhteline elumus ei ole
siiski ületanud 50%.

elumus on Euroopas viimastel
kümnenditel paranenud ja
jõudnud lausa 61%-ni.
„Uuring näitas, et Ees
tis ei ole Lääne-Euroopale
iseloomulikku sageda
semat nooremate naiste
haigestumuse trendi, mis võib
olla seotud HPV vähema
levik uga rahvastikus,“ ütles
Ojamaa.
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Doktoritöö tulemused
näitavad, et naiste enneaegse
surma vältimiseks tuleb muu
hulgas suurendada teadlikkust
ülekaalust kui emakakaelavähi
peamisest riskitegurist.
ABIKS ON TERVISLIK
ELUVIIS JA VAKTSIINID
Kindlasti on tulevikus vaja
tervishoiukorralduses muutusi
teha ja ühiskonnas senisest
enam tervislikku eluviisi täht
sustada.
Et tõhustada emakakaela
vähi eelsete seisundite ja
varases staad iumis kasvajate
diagnoosimist, tuleb tagada
riikliku sõeluuringu kvaliteet,
kaasata uuringusse ravikind
lustuseta naised ja kaaluda
HPV DNA määramise lisamist
sõeluuringu kavasse.
„Peame saavutama opti
maalse hõlmatuse HPVvastase vaktsineerimisega
ning seadma prioriteediks
võitluse rasvumisega. Ühtlasi
tuleb rõhutada regulaarsete
günekoloogiliste läbivaatuste
tähtsust, esmajoones eakate
naiste seas, et aidata kaasa
kasvajate ärahoidmisele ja
varajasele avastamisele,“ rõhu
tas Ojamaa.
Munasarjavähisuremuse
vähendamiseks tuleb järgida
rahvusvahelisi ravijuhiseid,
arendada personaalset medit
siini ja võimaldada selle kätte
saadavust.
Häbeme- ja tupevähi
varaseks avastamiseks tuleb
rõhutada korrapäraste güne
koloogiliste läbivaatuste
tähtsust. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.
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unitartuscience

unitartuscience Tartu Ülikooli kunstimuuseumis
avati näitus „Datafanta“. Kuidas tajuda maailma
korraga teadusliku ja kunstilisena?
Pildistanud ülikooli fotograaf Andres Tennus,
postitanud etnoloogia professor Art Leete.
Kunstnik Taavi Suisalu käis kunstimuuseumist
innustust saanuna Pompeis ja töötles reisil kogutud
materjali koos füüsika instituudi inseneri Siim
Pikkeriga. Näiteks pandi üks kaasatoodud liivatera
magnetite abil hõljuvale alusele ning ekraanidel
saab näha selle kolmemõõtmelist mudelit. Näitus
on Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ajutiste näituste
saalis üleval 27. märtsini.
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FORSELIUSE KOOLI ESINDAJATELE PAKKUSID UUDSED IDEED JA KOOSTÖÖ ÜLIKOOLIGA HUVI.

„Mulle ei meeldinud,
kui tund ära jäi!“
FOTO: ERAKOGU

Muutused ühiskonnas nõuavad muutusi ka üldhariduskoolis. Meie koolisüsteem tundub
olevat hea ja kindel sissekäidud rada, aga kuidas peaks kool tänapäeva maailma
arvestades muutuma?

MIRJAM BURGET
TÜ haridustehnoloogia
spetsialist

S

elle küsimuse kallal
juurdlesime 2016. aastal,
kui kohtusime esimest
korda Tartu Forseliuse Kooli,
Teaduskeskuse Ahhaa ja Eesti

Teadusagentuuri esindajatega,
et arutada võimalikku koos
tööd. Meie eesmärk oli välja
töötada mudel, mis hõlmaks
õppekava, õppetöö, õppe
korralduse ja koolikeskkonna
muudatusi.
Eeskujuks oli meile teadus
keskuse ja üldhariduskooli
vahelise hästitoimiva koostöö
näide USA-st Californiast.
Forseliuse kooli esindajatele
pakkusid uudsed ideed ja
koostöö ülikooliga huvi.
Ühiste koosolekute tule
musena panime kirja Forse
liuse kooli hetkeolukorra ja
pidasime plaane muudatuste
tegemiseks. Esimest korda

oli meil võimalik praktiseeri
da muutunud õpikäsitust ja
kujundada välja ahhaalik kool,
mille mõte on suurendada õpi
laste motivatsiooni, loov ust,
positiivset suhtumist loodus
teadustesse ning sotsiaalseid ja
uurimuslikke oskusi.
Selle käigus püütakse
seostada õpitut igapäevaeluga,
rakendatakse valikainete
süsteemi ja uurimuslikku õpet,
lastakse õpilastel rohkem ise
käed külge panna ning korral
datakse õpet ka väljaspool
kooli.
Muutusi tehes tasub
alustada väikeste sammude
ga. Keskendusime alguses
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bioloogia, geograafia, kee
mia ja füüsika õppeainetele.
Miks just nii? Üks põhjus oli
kindlasti see, et tänapäeva
ühiskond vajab matemaatika,
teaduse, tehnoloogia, inse
neeria ja kunstide (MATIK)
taustaga spetsialiste.
Uuringud kinnitavad, et
11−14-aastaste õpilaste suhtu
mine eri valdkondadesse on
tugevalt seotud nende tule
vase karjäärivalikuga. Leid
sime, et õpilastes tuleks juba
enne sellesse ikka jõudm ist
kujundada positiivset suhtu
mist loodusa inetesse. Lisaks
võimaldas kitsam õppea inete
ring keskenduda väiksemale
rühmale õpetajatele.
Ahhaaliku kooli põhi
mõtteid rakendades korraldati
Forseliuse koolis palju tunde
väljaspool klassiruumi. See
meeldis õpilastele väga, nagu
on näha ka järgmisest arva
musest: „Mulle meeldis, et me
lihtsalt ei istunud toas ja ei
tuupinud kindlaid asju pähe,
vaid hoopis õppisime kusagil
väljaspool kooli.“
Külastati näiteks Tartu Vee
värki, Ahhaad, Tartu loodus
maja, laboreid ja muuseume –
see tekitas emotsioone ning
andis võimaluse äratada õpi
lastes huvi ja motivatsiooni.
Muutuste kindlaks
tegemiseks korraldasime Tartu
Ülikooli teadlastega Forseliuse
koolis uuringuid. 2016. aasta
vaatluste järgi oli valdav pigem
traditsiooniline lähene
mine ehk nn õpikutarkuse

edasia ndmine ja töövihikute
täitmine. 2018. aasta uurin
gu tulemusel ilmnes aga, et
õpetajate seas oli muutunud
ainesisu esitamise viis: tundi
toodi rohkem elulisi näiteid
ja senisest rohkem kasutati
aktiivõppemeetodeid.
Tänapäeva ühiskond vajab
koostööd väärtustavaid ini
mesi – selles ei kahtle ilmselt
keegi. Haridussüsteemis on
üks koostööoskuse arendami
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teha, ning pakkusid neile
võimalusi uurida, katsetada
ja avastada. Õpilased olid
katsetest niivõrd huvitatud, et
soovisid ka pärast tunde saada
e-koolist praktiliste tööde
juhiseid katsete iseseisva tege
mise kohta.
Teadusuuringud kinnitavad,
et sisemine motivatsioon tekib
siis, kui õpilane mõistab, et
ming i tegevus või teema on
tema jaoks oluline.

ÕPILASED OLID KATSETEST NIIVÕRD
HUVITATUD, ET SOOVISID KA NENDE
ISESEISVA TEGEMISE JUHISEID SAADA.

se viise koostöine õppimine,
mis võimaldab ühelt poolt
omandada akadeemilisi tead
misi, teiselt poolt aga arendada
ühiskonnaeluks vajalikke
sotsiaalseid ja loovaid oskusi.
Koolitasime ülikooli töö
rühmaga Forseliuse kooli
õpetajaid uurimusliku õppe
teemal. Uurimuslik õpe on
protsess, mille käigus teki
tatakse õpilastes huvi mingi
teema või probleemi vastu.
Õpilane sõnastab küsimused
või püstitab hüpoteesi, teeb
hüpoteesi kontrollimiseks
katse või vaatluse ja jõuab
järeldusteni. Kogu protsessi
jooksul arutletakse. Uuri
muslik õpe on üks viis, kuidas
rakendada koostöist õppimist.
Õpetajad püüdsid kesken
duda loodusainete tundides
rohkem tegevusele, mille
käigus õpilased said ise midagi

Motivatsiooni tekitamiseks
on tähtis luua seoseid varem
õpitu ja igapäevaelu vahel.
Selle õnnestumist tõendavad
õpilaste kiidusõnad: „Õpeta
jad aitasid meid, tõid näiteid
päris elust ja olid üldse väga
lahedad!“ või „Mulle ei meel
dinud, kui tund jäi ära.“
Ahhaaliku kooli idee üks
eesmärk on ka see, et õpilaste
akadeemilised tulemused
protsessi käigus ei kanna
taks. Selles projektis ilmnes,
et vaadeldud ajavahemikul
(2016–2019) õpilaste hin
ded mõnevõrra paranesid.
Tähtsam on aga see, et nad
said juurde palju oskusi ning
suurenes huvi ja motivatsioon,
mis ehk hinnetes esialgu ei
kajastugi. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.
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ILMAR KOPPEL
16.01.1940–08.01.2020

Kolleeg Ilmar Koppel, maises
elus keemik par excellence,
oli hästi kursis nii keemiaga
kitsamas mõttes kui ka sellega
piirnevate teadusharudega.
Nii oli ta oma olemuselt sellise
teaduse esindaja, mis ei käsitle
mitte ainult ainete koostist,
ehitust ja omadusi, vaid üha
rohkem nende muundumise
seaduspärasusi. Väidetavalt sai
keemia alguse inimkonna hälliaegade ühest fundamentaalsest
avastusest: tule kasutuselevõtmisest. Aeg, mil taibati, et tule
mõjul võib üks aine muunduda
teiseks, on praegu kümnete, kui
mitte sadade tuhandete põlvkondade hämaruses ajalooloori
taga peidus, ent musta lindi
kohal värelev küünlaleek on
praeguseni leina sümbol.
Nõnda on end keemiale
pühendanud teadlastele vist
vägagi omane arusaam, et ainete
maailmas pole midagi igavest.
Kui üldse, siis on see igavene
muutumine, molekulide ringmäng ja ümberpaiknemine, ainete lahtiharutamine molekulide
ja aatomite tasemele, aatomite
omavaheline suhtlus, nende
väliselektronkihtide teisenemine
ning eri aatomite liitude ja
lahutuste keerdkäikude rägastik.
Elu on üks nende anomaalsetest
kombinatsioonidest: tervikuna
uskumatult püsiv ja muutumisvõimeline, aga indiviidi tasemel
lühiajaline, äärmiselt habras ning
enamasti kohastunud kitsa välis
tingimuste vahemiku jaoks. Nii

FOTO: SIIM VATALIN

IN MEMORIAM

on mistahes ainekogumite, ka
elusolendite olemusse kirjutatud, et nad on ajutised ja peavad
mingil hetkel muutuma.
Kõige radikaalsem muutus
elus ja ühiskonnas on see, et
keegi lahkub meie seast. Vahel
tuleb surm ootamatult, aga
enamasti hiilib see kui vaikne
viirastus ning murrab sisse
unistustesse sellest, et maailm
muutub tasapisi ja meie ootuste
järgi. Ühelgi juhul ei ole kohtumine teispoolsusega lihtne ei
lahkujale ega jääjatele. Aleksandr
Wootton on öelnud, et isegi kui
teame, et nii meie kui ka kõik
kaasteelised peavad ükskord
lahkuma, on lein alati justkui
äkitselt alanud talv, mis ei küsi,
kui pikad ja ilusad olid kevad, suvi
ning sügis.
Ilmar Koppeli tegevus oli läbi
aegade seotud Tartu Ülikooliga.
Sellest, kui ta astus üliõpilasena esimest korda üle ülikooli
läve, on üle kuuekümne aasta.
Enam kui pool sajandit teenis
ta alma mater’it, üle veerand
sajandi oli ta Eesti Teaduste
Akadeemia liige. Sellest ajast
kolm aastat (2005–2008) oli
ta teaduste akadeemia uurijaprofessorite kolmandas voorus
väljavalitute seas. Kümme aastat
(2004–2014) teenis ta akadeemiat bioloogia, keemia ja

geoloogia osakonna juhatajana.
Lisaks kahele riigi teaduspreemiale sai ta teise Eesti teadlasena
teaduste akadeemia kõrgeima
autasu keemias ja sellega seotud
valdkondades: nobelist Wilhelm
Ostwaldi medali.
Akadeemik Ilmar Koppeli
huvid ulatusid kaugele klassikalise
orgaanilise keemia raamide taha.
Teadusüldsusele on ta tuntud
superhapete ja -aluste disaineri
ning uurijana. Raske on ette
kujutada aineid, mis ei ole mitte
miljoneid kordi, vaid lausa miljoneid suurusjärke happelisemad
kui soolhape, lämmastikhape või
kuningvesi ning mille hoidmiseks pole olemas isegi õigeid
anumaid. Ilmar Koppelile olid
need igapäevased „mänguasjad“.
Kui lähemalt vaadata, siis meile
samuti: pole liialdus öelda, et
igaüks, kel on taskus liitiumioon
akuga telefon või muu selline
seade, kannab endaga kaasas
tükikest Ilmar Koppeli teadus
saavutustest.
Oleme vahel uhked selle üle,
et näiteks Karl Ernst von Baeri
mõtteid käsitletakse tänapäevani
ülikooli standardkursustel. Ilmar
Koppel oli üks väheseid kaasteelisi, kelle tööd orgaanilise
keemia ja solvendikeemia alal
lausa laiutavad kõrgkooliõpikutes. Koppel-Palmi võrrand püsib
kogu maailma keemiatudengite
baasõppe leksikonis.
Teadus on programmeeritud
vaatama tulevikku, mistõttu
võivad mineviku suursaavutused
tunduda lihtsate tõsiasjadena.
Meie teaduse praegune hea seis
tugineb aga paljude kolleegide
ennastohverdavale panusele ajal,
mil Eesti tulevik oli kui noateral.
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Akadeemik Ilmar Koppel oli üks
neist, kelle pingutuste kaudu
sulandus taasiseseisvunud Eesti
keemiateadus kiiresti rahvus
vahelisse teadusellu. Ta nägi
kõvasti vaeva, et Eestis loodaks
Sorosi fond. Selle grantide toel
suutsid paljud teadlased ületada
sügava kuristiku taasiseseisvunud
Eesti teaduse rahastamises
1990. aastate esimesel poolel.
Euroopa Liidu Phare toetusskeem ja Tempuse projektid,
kus akadeemik Koppel oli üks
keskseid eestvedajaid, aitasid
kõvasti kaasa noore riigi teaduse
kiirele arengule ja rahvusvahelistumisele.

Tema isiklikud suhted maailma tippteadlastega olid paljude
noorte kolleegide jaoks kui sild
laia maailma. Selle käsipuud ja
tugisambad võiksid olla tema
sõnad „Keemia on kõikjal
oluline ja sellega annab tegeleda
olenemata riigikorrast“. Vaid
keemik tunnetab akadeemiku
ühe muigamisi öeldud mõtte
sügavat sisu: „Sinihape tapab
olenemata sellest, kas võimul
on kommunistid või kapitalistid.“
Sellistes mõtetes peitub par
excellence keemiku elujaatuse
oskus ja võime mõista, et surm
on küll elu osa, kuid samas näh-
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tus, millele pole mõtet omistada
inimlikke tundeid. Ana Claudia
Antunes on iidse religiooni
taoismi põhimõtteid selgitada
püüdes kirjutanud, et mõni asi
juhtub põhjusega, aga mõni juhtub iseenesest, nii nagu saabub
järgmine aastaaeg – ja me ei saa
nende vahel vahet teha. Soovime akadeemik Ilmar Koppelile
tasast teed keemikute Valhallasse ja ühineme leinas lähedastega,
aga mõtleme ka sellele, kui palju
on tema tööd sillutanud teed
meie tulevikku.
Endiste kolleegide nimel
Tarmo Soomere ja Enn Lust

IN MEMORIAM
ANATOLI ŠEREMET
02.09.1929–05.01.2020

5. jaanuaril lahkus Moskvas
meie hulgast ootamatult Tartu
Ülikooli audoktor professor
Anatoli Šeremet.
Anatoli Šeremet sündis
2. septembril 1929 Moskva
kubermangus. Ta lõpetas
M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli
majandusteaduskonna ning kaitses seal 1955. aastal majanduskandidaadi kraadi ja 1971. aastal
majandusdoktori kraadi.
Ta oli 1972.–2012. aastani
M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli
majandusteaduskonna arvestuse, analüüsi ja auditi kateedri
juhataja, kes arendas kateedri
üheks juhtivaks majandusanalüüsi keskuseks endises
Nõukogude Liidus ja Venemaal.

FOTO: ANDRES TENNUS
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Alates 2012. aastast töötas
ta sama kateedri teadusliku
juhendajana.
Professor Šeremet oli
ettevõtete majandusanalüüsi
ja auditi valdkonnas tunnustatud teadlane. Ta töötas
välja ettevõtete kompleksse
majandusanalüüsi metodoloogia
ja metoodilise süsteemi ning
lõi selles valdkonnas endises
Nõukogude Liidus ja Venemaal
oma koolkonna.
Tema publikatsioonide loetelus on enam kui 350 nimetust,
sealhulgas 23 monograafiat,
25 õpikut ning 13 käsiraamatut

majandusarvestuse, majandusanalüüsi ja auditi praktikutele. Tema juhendamisel ja
konsulteerimisel on kaitstud
60 kandidaadikraadi ja 27
majandusdoktori kraadi.
Teadusliku tegevuse eest on
talle kahel korral antud Lomonossovi preemia laureaadi
nimetus. Šeremet oli Venemaa Föderatsiooni teeneline
teadlane, teeneline ökonomist
ja M. V. Lomonossovi nimelise
Moskva Riikliku Ülikooli teeneline professor. Ta oli mitme akadeemia (Euraasia Rahvusvaheline
Majandusakadeemia, Rahvusvaheline Juhtimise Akadeemia)
tegevliige ning Taškendi Riikliku
Majandusülikooli ja Alma-Ata
Majandus- ja Statistikaakadeemia
auprofessor. 2008. aastal valiti ta
Tartu Ülikooli audoktoriks.
Professor Šeremeti tegevus Venemaa ja SRÜ riikide
majandusarvestuse valdkonna
arendamisel oli silmapaistev. Ta
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oli Rahvusvahelise Arvestuse
Akadeemia president ning üks
peakoordinaator rahvusvaheliste
arvestuspõhimõtete rakenda
mise protsessis Venemaal ja
teistes SRÜ riikides.
Samuti oli Šeremet SRÜ
riikide arvestuse ja auditi
rahvusvahelise koordinatsiooni
nõukogu liige, Venemaa
Rahandusministeeriumi metoodikanõukogu presiidiumi
liige, SRÜ Raamatupidajate ja
Audiitorite Ühenduse president, Venemaa Rahandus
ministeeriumi juures tegutseva
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audiitorite nõukogu liige ning
riikliku finantsarvestuse standardite eksperdinõukogu esimees.
Professor Anatoli Šeremeti sidus TÜ majandus
teaduskonnaga aastakümnete
pikkune viljakas koostöö, mis
andis Tartu teadlastele võimaluse olla kaasatud paljude
ühismonograafiate ja -publikatsioonide koostamisse.
Varasematel aastatel korraldati
tema initsiatiivil rohkelt ühis
konverentse ja -seminare. Tema
juhitavas kateedris kaitses
majandusteaduste kandidaadi

või doktori kraadi viis Tartu
Ülikooli ja neli Tallinna Tehnikaülikooli kasvandikku.
Professor Šeremet oli alati
energiline, rõõmsameelne ja
humoorikas. Oma hingelt oli
ta spordimees. Temanimelisele
karikale korraldati Moskva Riiklikus Ülikoolis suusavõistlusi ja
veel lahkumise päeva hommikul
käis ta basseinis ujumas …
Tema õpilased ja kolleegid
Tartust jäävad teda tänulikult
mäletama.
TÜ majandusteaduskond

10. veebruaril kell 12.15
kaitseb OKSANA BELOVA
DALTON inglise keele ja
kirjanduse erialal doktori
tööd „The Challenge of
Reset: a Discourse Analysis of
Barack Obama’s and Dmitry
Medvedev’s References to
Russia and the U.S. from
2008–2012“ („Lähtestamise
väljakutse: diskursuseanalüüs
Barack Obama viidete kohta
Venemaale ja Dmitri Medvedevi viidete kohta USA-le
aastatel 2009–2012“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis.
Juhendaja prof Raili Marling,
oponendid prof Viacheslav
Morozov ja dr Marion Bendinelli (Université Bourgogne
Franche-Comté, Prantsusmaa).
17. veebruaril kell 11 kaitseb
ANNIKA TALMAR õigus
teaduse erialal doktoritööd
„Ensuring Respect for International Humanitarian Law
70 Years after the Adoption
of the Geneva Conventions

of 1949“ („Rahvusvahelise
humanitaarõiguse riigisisene
rakendamine“). Kaitsmine toimub Tallinnas Kaarli pst 3–10.
Juhendajad prof Raul Narits
ja dots René Värk, oponent
dr Maria Daniella Marouda
(Panteoni Sotsiaal- ja Poliitikateaduste Ülikool, Kreeka).

tions“ („Murruliste tuletistega
diferentsiaalvõrrandite ligikaudne lahendamine“). Kaitsmine
toimub Narva mnt 18–1020. Juhendaja prof Arvet Pedas, oponendid prof Ewa Weinmüller
(Viini Tehnikaülikool, Austria)
ja prof Neville J Ford (Chesteri
Ülikool, Suurbritannia).

17. veebruaril kell 17 kaitseb

21. veebruaril kell 14.15 kaitseb
FAIZ ALI SHAH informaatika
erialal doktoritööd „Extracting Information from App
Reviews to Facilitate Software Development Activities“
(„Rakenduste kasutajaarvustustest informatsiooni kaevandamine tarkvara arendustegevuste soodustamiseks“).
Kaitsmine toimub Narva
mnt 18–1007. Juhendajad
prof Dietmar Pfahl ja teadur
Kairit Sirts, oponendid prof
Alessandra Gorla (IMDEA
Tarkvarainstituut Madridis,
Hispaania) ja dr Sebastiano
Panichella (Zürichi Rakendusteaduste Ülikool, Šveits).

TATJANA MENISE filo-

soofia ja semiootika erialal
doktoritööd „Fairy Tales in
Transmedia Communication:
Fanfiction“ („Muinasjutud
transmeedialises kommunikatsioonis: fännik irjandus“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis.
Juhendaja prof Peeter Torop,
oponendid prof Cristina Bacchilega (Hawaii Ülikool, USA) ja
dots Roman Leibov.
21. veebruaril kell 14.15
kaitseb MIKK VIKERPUUR
matemaatika erialal doktori
tööd „Numerical Solution of
Fractional Differential Equa-
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12. veebruaril kell 16.15 Jüri
Lemberi inauguratsiooniloeng,
16. veebruaril kell 16 laulu
võistluse „Sõprus 2020“ ja
Georg Otsa sünniaastapäevale
pühendatud galakontsert,
(piletid 10 € enne kontserti
kohapealt või veebilehelt
piletimaailm.com), 18. veebruaril kell 16.15 Bruno Mölderi
inauguratsiooniloeng, 21. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi
102. aastapäeva kontsertaktus.
PENSIONÄRIDE ÜHINGUS
VITAE: 3. veebruari kell 15

DOKTORITÖÖD
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naiste klubi, 4. veebruaril kell 13
laulmine, 5. veebruaril kell 15
teoloog Kalle Kasemaa loeng
TÜ senati saalis, 13. veebruaril
kell 13 arstide klubi, 17. veebruaril kell 15 põltsamaalaste
klubi, 18. veebruaril kell 13
laulmine, 19. veebruaril kell 14
ekskursioon ülikooli muuseumis
(Lossi 25), 20. veebruaril kell
11 kirjandusklubi, 27. veebruaril
kell 15 keemikute klubi.
ÕPETATUD EESTI SELTSIS:

26. veebruaril kell 16.15 Madis
Maasingu ettekanne „Liivimaa
ajaloo allikatest Preisimaa Sala
arhiivis (1511–1525)“. Õpetatud Eesti Seltsi kõnekoosolek
toimub aadressil Jakobi 2–230.
3. veebruaril avati TÜ raamatu
kogu näitusesaalis Epp-Maria
Kokamäe maalide NÄITUS
„Läbi aastate“. 15. märtsini avatuks jääv väljapanek on läbilõige
kunstniku hiljutisest loomingust
ja ka tagasivaade koolipõlve,
mil ta alustas maalimisega Lepo
Miko juhendamisel.

7.–9. veebruarini toimub
Physicumis (W. Ostwaldi 1)
ARENDUSNÄDALVAHETUS

„Garage48 Arts & Robots“.
Koos TÜ ja Kõrgema Kunsti
kooliga Pallas korraldatud
üritusel ehitatakse prototüüpe,
milles on ühendatud bio- ja
pehmerobootikaideed, tark
varaarendus ja kunst.
20. veebruaril kella 14–18
toimub TÜ raamatukogus
INSPIRATSIOONIPÄEV, et
pakkuda üliõpilastele silmaringi laiendavaid loenguid ja
töötube oma eriala asjatundjatelt. Inspiratsioonipäevaga on
seotud ka 19. veebruaril toimuv
humanitaarteaduste ja kunstide
valdkonna PRAKTIKA- JA
TÖÖMESS (Jakobi 2) ning
MAARJAVÄLJA KARJÄÄRI
PÄEV (Ostwaldi 1), 21.
veebruaril toimuv Delta KARJÄÄRIPÄEV (Ujula 4a) ning

13. märtsil toimuv ühiskonnateaduste instituudi TÖÖANDJATE MESS (Lossi 36). Lisainfo
inspiratsioonipäeva kodulehelt
careerday.ut.ee.
26. veebruaril kella 14–16 toimub TÜ senati saalis NIKOLAI
MAIMI PÄEV, millega tähistatakse TÜ õigusteaduskonna
esimese dekaani sünniaastapäeva. Samal päeval lõpeb õigus
teaduskonna viimane vikiartiklite
konkurss „Eestikeelne õigusteaduskond 100“ ja parimate
artiklite kirjutajaid premeeritakse rahaliste auhindadega.
29. veebruarini saab registreeruda 13. märtsil TÜ
raamatukogus toimuvale

KO NVERENTSILE „Teadus
põhine õpe, mis aitab otsustada. Rahvatervishoiu
magistriõppe 20 aastat Tartu
Ülikoolis“. Ürituse põhiteema
on tõenduspõhisus ja selle
tähtsus tervisepoliitika kujundamisel, kogemusi jagavad
nii tervishoiupraktikud kui ka
teadlased. Konverentsile saab
registreeruda peremeditsiini
ja rahvatervishoiu instituudi
kodulehel tervis.ut.ee/et/
rahvatervishoiu-teaduskonverents.

26. veebruaril toimub TÜ raamatukogus kui ka valdkondade
õppehoonetes LAHTISTE
USTE PÄEV. Ülikooli raamatu
kogu teisel korrusel toimub
õppekavade infomess, kus
sisseastumise ja karjääri teemadel annavad nõu kogenud
asjatundjad. Koos tudengiorganisatsioonide esindajatega otsitakse vastuseid küsimustele,
kuidas olla enam kui üliõpilane
ja mida saab enese arendamiseks ülikoolis õppimise kõrvalt
veel teha.
29. veebruarini on Pärnu
kolledži fuajees avatud Maarja
Pajusalu MAALINÄITUS
„Tuuled ja tormid“. Lisaks
on eksponeeritud kiviraidur
Morsa kiviskulptuurid.
4. märtsil kell 18 toimub TÜ
loodusmuuseumi uue näituse
„Lood ja filmid ekspeditsioonidelt“ KURAATORITUUR
Inge Kukega. Osalejad kuulevad põnevatest ja seikluslikest
juhtumitest, mis on seotud
eksponeeritud objektidega.
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TUNNUSTUSAVALDUSED
TÜ suure medali ja tänukirja
pälvis humanitaar teaduste ja
kunstide valdkonna endine
dekaan, praktilise filosoofia
professor MARGIT SUTROP.
TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati loodus- ja
täppis t eaduste valdkonna
endist dekaani, keemilise
füüsika professorit PEETER
BURKI .
TÜ aumärgi ja tänukirja
pälvisid 70. sünnipäeval
meditsiinit eaduste valdkonna farmakoloogia ja
toksikol oogia professor
ALEKSANDR ŽARKOVSKI , kliinilise meditsiini insti-

tuudi närvik liiniku sekretär
KOIDULA DEMITŠEVA ja
genoomika instituudi Eesti
biokeskuse populatsiooni
geneetika vanemt eadur ENE
METSPALU ; 50. sünnipäeval
ökoloogia- ja maateaduste
instituudi botaanika osakonna
botaanika lektor ENE KOOK .
TÜ aumärgiga tunnustati
rahvusü likooli 100. aastapäeva ürituste projektijuhti
KADRI ASMERIT ja Tar tu
observatooriumi endist
vanemteadurit URMAS
HAUDA ; 50. sünnipäeval

rahandusosakonna vanemraamatupidajat MARGIT ALBERTIT.
TÜ tänukirja pälvisid sotsiaal
teaduste valdkonna dekaan,
makroökonoomika professor RAUL EAMETS ning
meditsiinit eaduste valdkonna
dekaan, siseh aiguste propedeutika professor MARGUS
LEMBER ; molekulaar- ja
rakubioloogia instituudi
emeriitp rofessor AIN
HEINARU ja emeriitd otsent
TIINA ALAMÄE ; 85. sünni
päeval majandusteadus
konna vilistlasü hingu Hermes
juhatuse liige JÜRI KARFT;
80. sünnipäeval meditsiiniteaduste valdkonna emeriit
dotsent AADE LIIGANT;
70. sünnipäeval loodus- ja
täppis t eaduste valdkonna
emeriitp rofessor KALEV
PÄRNA ; 65. sünnipäeval
raamatukogu käsikirjade ja
haruldaste raamatute osa
konna raamatukoguhoidja
AILI BERNOTAS ; 60. sünnipäeval bio- ja siirdemeditsiini
instit uudi biokeemia osa
konna spetsialist ANNELI
PIIR , hambaa rstiteaduse instituudi or topeedilise stomato
loogia lektor OLEV SALUM
ja genoomika instituudi ning

2019. aasta parima õppejõu
Daisy Volmeri nime kõrval
vale foto. Pildil oli hoopis
Volmeriga samal konverentsil
esinenud Deily Simm. Vea
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ÕNNITLUSED
molekulaar- ja rakubioloogia
instituudi raamatupidaja
INGRID JALAK ; 50. sünnipäeval bio- ja siirdemeditsiini
instit uudi biokeemia osa
konna meditsiinilise biokeemia dotsent AUNE REHEMA .
Olulise panuse eest rahvus
ülikooli 100. aastapäeva tähistamisel tunnustati tänukirjaga:
MARGIT SUTROP,
KADRI ASMER , EVE
LEMBER , JÜRI ALLIK ,
GARMEN TABOR , ARNE
MERILAI , TÕNIS KARKI ,
JAAK KIKAS , TOIVO
MAIMETS , TOOMAS KIHO,
LEA LEPPIK , KERSTI
LEPAJÕE , ANDRES
SOOSAAR , KULNO
KUNGLA , KADY SÕSTAR ,
KRISTI KERGE , MARIANN
RAISMA , PIRET NORMET,
KAJA KARO, MARI-LIIS
PINTSON , EVA-KAIA
VABAMÄE , GEA KÄÄPA ,
IMBI RAUK , KRISTINA
HERMANN , KAROLIINA
KALDA , MAARJA ROOSI ,
ANDRES TENNUS ,
TOOMAS PETERSELL ,
REIMO REHKLI ,
SAIMA TIIRMAA-ORAS ,
KATRIN TIIRMAN , HEIKO
UNT.

VABANDUS
Jaanuarikuu UT-s ilmunud
uudise „Parim õppekvaliteedi
edendaja on kultuuriakadeemia“ juures infokastis avaldati
meditsiiniteaduste valdkonna
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põhjustanud segadus ülikooli fotopangas on nüüdseks
kõrvaldatud. UT toimetus
palub eksitava teabe pärast
vabandust.

85

LEMBIT PUNG ,

loodus- ja
täppisteaduste valdkonna
emeriitprofessor – 17. veebruar

75

VALTER PARVE ,

sotsiaaltöö õpetaja –
11. veebruar

70

AVO KARTUL ,

„Infotehnoloogia
mitteinformaatikutele“
programmijuht – 14. veebruar
TIINA ALAMÄE , geneetika
dotsent – 17. veebruar

60

rakendus
elektrokeemia õppetooli
tehnik – 19. veebruar

raamatukogu fonoteegi
juhataja – 4. veebruar
ALEKSEI ŠERMAN ,
tahkiseteooria labori
vanemteadur – 17. veebruar

55

65
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NATALIA
NEKRASSOVA ,

teaduskooli õppetöö
spetsialist – 5. veebruar
TIIT ROOSMAA ,
magistriõppekava

AIMAR MUREL ,

EVE PARTS , majandusteooria

dotsent – 19. veebruar
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ANNIKA
VAARMANN ,

farmakoloogia vanemteadur –
3. veebruar

35

KAUPO
VOORMANSIK ,

JÜRGEN BEYER ,

raamatukogu teadus
keskuse vanemteadur –
8. veebruar
HELIN PUKSAND,

emakeeleõpetuse
dotsent – 9. veebruar
PRIIT VÄLJAMÄE , üldise ja
mikroobibiokeemia vanem
teadur – 17. veebruar

kaugseire osakonna teadur –
7. veebruar
TIINA TAMM , hotellimajanduse
assistent – 6. veebruar
LAURI TOOM , keemilise
füüsika teadur – 13. veebruar
ELIN SÜTISTE , semiootika
dotsent – 6. veebruar
SIGNE VIGGOR , geneetika
teadur – 21. veebruar
AET KIISLA , avaliku halduse
assistent – 24. veebruar

SILVIA RUSSAK 90
Hiljuti tähistas emeriitdotsent
Silvia Russak Tartu Ülikoolis
oma 60. tööaastat, 19. jaanuaril täitus tal 90 eluaastat.
Alustanud ülikoolis
1958. aastal assistendina ja
jätkanud aastatel 1975–1997
dotsendina, on ta paljude aastate jooksul olnud meie instituudi lahutamatu liige. Aastatel
1975–1985 oli Russak TRÜ
arstiteaduskonna stomatoloogia
osakonna juhataja, pühendades
palju aega ja energiat akadeemilise järelkasvu arengule.
Meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi kaitses ta Riia
Meditsiiniinstituudi juures
1969. aastal. Oma kandidaadidissertatsioonis käsitles ta sülje

FOTO: ANDRES TENNUS

48

biokeemilisi omadusi seoses
kaariese ja endokriinsüsteemi
muutustega.
Russaku teadusliku töö
põhitemaatika on hamba
haiguste levimus, hammaste
struktuuri häired, fluoroos
ja hambahaiguste preventsioon. Aktiivse klinitsistina ja
täienduskoolituste läbiviijana

on ta alati olnud arvamusliider
laste hammaste kõvakudede ja
limaskestahaiguste alal. Ta on
olnud ka viie Eesti Teadusfondi
grandi hoidja.
Silvia Russak on olnud Eesti
Stomatoloogia Seltsi aktiivne
liige alates 1955. aastast ja
oli seltsi president aastatel
1978–1997. Ta on olnud Sotsiaalministeeriumi erialanõunik
(1993–2001) ja Eesti Haigekassa konsultant. Ta on Eesti
Hambaarstide Liidu auliige ja
Eesti Arstide Liidu liige.
Russaku ühiskondlik aktiivsus
ei ole piirdunud ainult hambaraviga. Ta on olnud Tartu Linnavolikogu liige aastatel 1993–1999 ja
2002–2005, Tartu Linnavolikogu
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kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
1993–2014, Eesti Akadeemiliste
Naiste Ühingu president ning
Dotsentide ja Teadurite Klubi
aktiivne liige, koordineerides
emeriitdotsendi staatuse menetlemist Riigikogus.
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Silvia Russakule on antud SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi 2014.
aasta preemia arstiteaduse
arendamise eest. Ta on oma
erudeerituse, sihikindluse,
rõõmsa meele ja delikaatse
käitumismaneeri poolest alati

FOTO: ANDRES TENNUS

Tema konstruktiivsest kriitikast pole pääsenud ei kolleegid,
üliõpilased ega patsiendid. Olles
üks oma eriala vaieldamatutest
tippudest, on ta oma konkreetse ütlemise, optimismi ja hea
huumorimeelega võlunud nii
neid, kes asuvad temaga ühise
rindejoone taga ja jagavad tema
visioone, kui ka neid, kes on
kuulunud vastasleeri.
Salumi loengukursuste ja
kirjutiste ampluaa on avar
ja mitmekülgne. Selles on
kindlasti oma osa nii väga heal
arstlikul mõtteviisil ja edasi
viival uudishimul kui ka tudengite, kolleegide ja patsientide
kasvavatel nõudmistel.
Üliõpilaste õpetamise kõrval on ta tulemusrikkalt teinud
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olnud eeskuju nii kolleegidele
kui ka üliõpilastele.
Õnnitleme ja soovime tugevat tervist!
Kolleegid hambaarstiteaduse
instituudist

k.a
ka
Uuringusse kaasati kogu töörühm,

OLEV SALUM 60
23. jaanuaril täitus hambaarsti
teaduse instituudi ortopeedilise
stomatoloogia lektoril Olev
Salumil 60 aastat.
Inimese elu ja tegemisi vaagitakse tavaliselt ikka
tähtpäevade ajal või teatud
eluetappide järel. Ülikooli
inimeste elu hinnatakse (õppe)
aastate kaupa ja alati leidub
kolleege, kes oma teadmiste ja
saavutuste poolest on silmapaistvamad. Edasiviivalt saab
meditsiinivaldkonnas õpetada
inimene, kes on võrdselt tugev
nii praktilistes oskustes kui ka
teoreetilistes teadmistes, hoolimata ajast ja ümbritsevatest
oludest – või just selle kiuste.
Olev Salum lõpetas Tartu
Riikliku Ülikooli arst-stomato
loogina 1983. aastal ja juba
aasta hiljem asus ta arstiteaduskonna stomatoloogia kliinikusse
assistendina tööle. Sellega oli
tema edasine saatus ilmselt
otsustatud. 1996. aastal kaitses
ta Riia Meditsiiniinstituudis
(praegune Riia Stradinsi nimeline Ülikool) meditsiinidoktori
väitekirja.
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teadustööd. Selle põhiteemad
on jätkuvalt olnud osaliste eemaldatavate hambaproteeside
funktsionaalsus ja reaktiivsed
muutused suuõõne limas
kestas, periimplantiidi etio
loogia ja varajane diagnostika,
uneapnoe raviks kasutatavad
suusisesed aparaadid ja nende
tõhusus ning hambaproteeside
ökonoomika ja ravivajadus.
Salumi juhendamisel on valminud üks doktoritöö ja lugematu hulk hambaraviüliõpilaste
lõputöid. Lisaks eelnimetatule
juhib ta TÜ kliinikumi stomatoloogia kliiniku hambaproteesikeskuse igapäevatööd.
Kuuskümmend aastat on
üldiselt vähe, et saaks elust
ja tööst suuri kokkuvõtteid
teha. See on aga sobiv aeg, et
hetkeks peatuda ja tõdeda, et
kauguses paistab veel hulgaliselt vallutamata maamärke,
mille poole püüelda. Soovime
Olev Salumile õnne, tervist ja
jätkuvat energiat!
Kolleegid hambaarstiteaduse
instituudist

Indrek Tamm (phd) ja Sille Lauk (MSc).
MSc
PhD

ÕIGEKIRJAMÕLGUTUSI. PISUT LÜHENDITEST

22.

detsembril 1982 tegi vabariiklik õige
keelsuskomisjon (nüüdne Emakeele
Seltsi keeletoimkond) otsuse, et väiketäht
lühendite järele ei ole enam kohustust punkti
panna: tel, a, nr, pst. Selle soovituse taga oli
otstarbekus – kui juba sõna lühendada, siis võiks
ära jätta ka tarbetud kirjavahemärgid.
Sel peaaegu 40 aastat kehtinud kirjutusviisil
on mitu erandit, millest tasub esile tõsta kaks:
» kui mitme sõna lühend kattub mõne eesti
sõnaga, tuleb panna ilma tühikuteta sisepunkt: k.a, v.a, s.o;
» võõrkeelsed väiketähtlühendid tuleb panna
kaldkirja ja nende kirjutamisel tuleb järgida võõrkeele reegleid, sealhulgas punkti
ja tühikute kirjutamise tava. Näiteks itaalia keeles on punktita mf (mezzo forte) ja
pp (pianissimo), aga punktiga dim. (diminuendo)
ja cresc. (crescendo), ladina keeles punktita
ca (circa), aga punktiga vs. (versus), etc. (et cetera) ja op. cit. (opus citatum). Ka ladinakeelsete
teaduskraadinimetuste puhul tuleb käituda
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teise keele reeglite järgi: õigusteaduste magister on mag. iur. (magister iuris), farmaatsia
doktor on dr. pharm. (doctor pharmaciae).
Muudegi ladinakeelsete lühendtiitlite kohta
kehtib sama: audoktor on dr. h. c. ja emeriitprofessor prof. emer.
Sellesama 1982. aasta otsuse kohaselt
ei kasutata eesti suurtähtlühendites punkte:
EL, SKT, KMKR, TÜ. Võõra keele suurtäht
lühendites tuleb järgida selle keele punkti- ja
tühikukasutusreegleid: inglise keele järgi on
GPS, HIV, WC, aga prantsuse keele järgi
R.S.V.P. Mõnel juhul on lubatud paralleelvariandid: eestikeelne postskriptum lüheneb kujul PS,
ladinakeelne post scriptum aga P. S.; väljendit
nota bene võib aga lühendada nii N. B. kui ka
NB!
2012. aastal täiendas keeletoimkond otsust,
lisades, et võõrsuurtähtlühendites ei kasutata
kaldkirja. Sama kehtib ingliskeelsete teadus
kraadinimetuste kohta: nii BA, BSc, MA, MSc
kui ka PhD kirjutatakse otsekirjas.

•

AVAMINE

INSPIRATSIOONI
PÄEV

3.

veebruaril avati TÜ
raamatukogu näituse
saalis Epp-Maria Kokamäe maalide näitus „Läbi
aastate“. Väljapanek on
läbilõige kunstniku hiljutisest
loomingust ja vaade koolipõlve. Näitus jääb avatuks
15. märtsini.

6
3

7
12

KONVERENTS

29.

veebruarini saab
registreeruda
konverentsile „Teaduspõhine õpe, mis aitab
otsustada. Rahvatervishoiu
magistriõppe 20 aastat
Tartu Ülikoolis“. Konverents
toimub 13. märtsil kell 10
TÜ raamatukogus.

20.

veebruaril kell 14
algab TÜ raamatu
kogus inspiratsioonipäev, kus
üliõpilased kohtuvad oma eriala silmapaistvate inimestega.
19. veebruarist 13. märtsini
toimuvad eri valdkondade
karjääripäevad.

12
20

30
26

30
29

INAUGURATSIOON

AASTAPÄEV

veebruaril kell 16.15
peab tõenäosus
teooria professor Jüri
Lember ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Parimad või
tüüpilised“. Loengus kuuleb
muuhulgas suurima tõepära
stsenaariumi leidmise algoritmist (Viterbi algoritmist).

veebruaril kell
14 tähistatakse
peahoones senati saalis
õigusteaduskonna esimese dekaani Nikolai Maimi
sünniaastapäeva. Peetakse
ettekandeid ja premeeritakse Vikipeedia artiklikonkursi
parimaid kirjutajaid.

12.

26.
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