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„Ega ajakirjanikega ei tasu asju ajada, midagi 
head sealt ei tule.“  

Teadlastel on tõesti kahjuks aeg-ajalt 
põhjust nii mõelda. Päevalehtede ja veebimeedia 
suleseppadel on tuli takus ning aega tekstide 
põrgatamiseks ja läbiarutamiseks napilt. Ja ikka 
juhtub, et kahe inimese vestluses saab üks räägi-
tavast aru üht-, teine teistviisi. Lisaks on teksti-
desse peaaegu et sisse programmeeritud sisestus- 
või tähevead. Kirjanik Mathura mõlgutas 
ühis meedias, et kui mitu korda ta tõlgitud ja 
toimetatud raamatut ka üle ei loeks, pärast 
trükist ilmumist leidub seal ikka mõni, kas või 
poolitusaps. 

Mis siis teha, võib teadlane endalt küsida. 
Kuidas vältida eksimusi ja seeläbi ka kolleegide 
ning avalikkuse kriitikat, mida teinekord võidakse 
ikka üsna heldel käel jagada? Kas tõe poole 
püüeldes lihtsalt vaikselt oma asja ajada ja sulguda 
elevandiluust torni?  

Hiljaaegu Tartu Ülikooli kommunikatsiooni-
rahvale rääkimas käinud Daniel Vaarik, keda 
teatakse kui ministeeriumide pressinõunikku ja 
aeglase ajakirjanduse eestkõnelejat, kirjeldas ühis-
konnas maad võtnud kartust kriitika ees.

„Kunagi oli meie eesmärk avatud ühiskond, 
tahtsime olla anti-Nõukogude Liit. Nüüd on 
märgata kasvavat umbsust,“ nentis Vaarik. „Mulle 
imponeerib [juudi päritolu Briti filosoof] Karl 
Popper [1902–1994], kes tõi välja ohu, et kui kitsas 

ring inimesi teeb suuri otsuseid, on need üsna tõe -
näoliselt valed.“  

Et kriitilistes olukordades usutav olla, on 
tead lastel vaja avalikkusele oma tööst kõnelda, 
koguda sotsiaalset kapitali, nagu näitas koroona-
pandeemia. „See on ühiskonna ellujäämise 
küsimus,“ rõhutas Vaarik.  

Püüdlus tõe poole on teadlaseks olemise 
essents. Vaariku sõnul on aga 21. sajandil edukad 
need organisatsioonid, kes ei pea end tõekuulu-
tajaks, vaid seavad esmatähtsale kohale koostöö: 
koos oleme targemad ja jõuame ka tõeni pare-
mini. Ega ülikoolgi saa olla tõe monopol, seda 
juba teaduse pidevalt areneva loomuse tõttu. 
Aus arutelu, vahel ka vigade, läbikukkumiste 
ja raskuste tunnistamine võib esiotsa tunduda 
valulik, ent see kasvatab usaldust ning kannab 
lõpuks häid vilju.  

Veebruarinumbrist leiategi lugusid, kus – ka 
aprillikuiste rektori-
valimiste valguses – 
teadlased ja üliõpila sed 
arutlevad ülikooli ning 
teaduse tegemise ole -
viku ja tuleviku üle. 

Umbsuse vastu

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

Järgmine Universitas Tartuensis ilmub aprillis 2023.
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Kompetentsikeskus tähistab harvikhaiguste 
päeva konverentsiga
Tartu Ülikooli Kiinikumi harvik-

haiguste kompetentsikeskus 
tähistab 28. veebruaril harvik-

haiguste päeva. Sel puhul korraldatakse 
konverents „Haruldaste haiguste ravi 
kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud 
Eestis“.

Haruldaseks loetakse haigust, mis 
esineb kuni viiel inimesel 10 000-st. 
Eestis diagnoositakse harvikhaigus iga 
päev ühel-kahel inimesel, kuna erine-
vaid üliharuldasi haigusi on väga palju. 

Tartu Ülikooli Kliinikumi harvik-
haiguste kompetentsikeskuses tegel-
dakse haruldaste haiguste diagnostika, 
jälgimise ja raviga kõige moodsamal 
tasemel. Meeskonnas on meditsiini  -
geneetikud, sotsiaaltöö koordinaator ja 
kliiniline koordinaator. Vajaduse korral 
kaasatakse toitumisterapeut ja teiste 
erialade arstid, nt neuroloog.

2021. aastal asutatud harvik haiguste 
kompetentsikeskuse nõukogu eesotsas 
on professor Katrin Õunap, kelle 

juhitav Tartu Ülikooli kliinilise medit-
siini töörühm uurib uute haiguste avas-
tamist ja levimust Eesti elanik  konnas.

Tartu Postimehe ajakirjanikud 
valisid Katrin Õunapi tema töö eest 
harvikhaiguste keskuse rajamisel 
2022. aasta mõjukamate meditsiini-
teadlaste hulka. 

Info harvikhaiguste keskuse ja 
harvik haiguste päeva kohta on veebi-
lehel kliinikum.ee/harvikhaigused/. 

Pildil nõustab professor Katrin Õunap haruldast haigust põdeva pisipoisi Kevin Sanderi perekonda. Väikemees saab Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toel ensüümasendusravi.

Ülikoolide nõukogud juhtisid teravalt 
tähelepanu kõrghariduse alarahastusele

Eesti avalik-õiguslike ülikoolide 
nõukogude liikmed tegid 
24. jaanuaril ühispöördumise, 

milles tõdetakse, et poliitikutel ja 
poliitika kujundajatel on viimane aeg 
hakata kõrghariduse kriitilist olukorda 
tõsiselt võtma. Allakirjutanud ootavad 
otsustajatelt pikaajalist plaani eesti-
keelse kõrghariduse jätkusuutlikkuse 
tagamiseks.

Pöördumisele on alla kirjutanud 
53 inimest kuuest Eesti ülikoolide 
nõukogust. Pöördumisega soovitakse 
juhtida tähele panu vajadusele leida 
kõrg hariduse jätkuvale alarahastuse 

probleemile pikaajaline lahendus. Esile 
on toodud ajale jalgu jäänud õppe-
laenude ja -toetuste süsteemi, õppe-
jõudude palkade konkurentsivõime 
küsimust ja vajadust kaasata kõrg-
haridusse senisest rohkem eraraha.

Allakirjutanute ettepanek on kasva-
tada riigi kõrgharidusinvesteering 
1,5%-ni sisemajanduse kogutoodan-
gust, suurendades sealjuures nii õppe-
toetuste määra kui ka selle saajate 
hulka, tagades õiglase töötasu õppe-
jõududele ning luues kõrg haridusse 
investeerimise võimalused ja stiimulid 
ka ettevõtetele ja inimestele endile.

„Riik ilma emakeelse kõrg hari du seta 
pole iseseisev riik. Iseseis ev riik ilma 
hea  tasemelise kõrg hariduseta ei jää 
kestma,“ tõdevad pöördumise esitajad.

Allakirjutanud kuuluvad kuue 
avalik-õigus  liku ülikooli – Eesti 
Kunsti akadeemia, Eesti Muusika- ja 
Teatri akadeemia, Eesti Maaülikooli, 
Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnika-
ülikooli ja Tartu 
Ülikooli – nõu -
kogudesse. 

Vaata pöördumise 
täisteksti:

Tudengid ja ettevõtted on oodatud Delta 
karjääripäevale
Märtsi alguses toimuv viies Delta 

karjääripäev toob kokku ette-
võtted, organisatsioonid ja 

Delta keskuses õpetatavate erialade 
üliõpilased. 

Delta karjääripäeval on ettevõtetel 
võimalus tutvustada oma tegevust ning 
tudengid saavad teavet võimalikest 
praktika- ja töökohtadest. Messialal 
on igal organisatsioonil oma pind, kus 
saab üliõpilastele infot pakkuda enda 
valitud viisil. Üliõpilased tutvuvad 
ettevõtetega muu hulgas messimängu 
käigus.

Seekordse karjääripäeva uudiseks 
on stuudio, kuhu on vestlema kutsutud 
ettevõtete esindajad. Vestlusi saab 
kuulata ja vaadata veebis nii otseüle-
kandes kui ka tagantjärele.

Karjääripäeval 
osalevate organi-
satsioonidega on 
võimalik tutvuda 
ka Worksupi kesk-
konnas, kus teave 
jääb üliõpilastele 
kättesaadavaks ka 
pärast messi.

Tänavu osalevad 
karjääripäeval 
teiste hulgas LHV, 
Tele2, CGI, Cybernetica, Fujitsu, Play-
tech, KPMG ja Eesti Energia. Osale-
jate täielik nimekiri on kodulehel delta.
ut.ee/karjaaripaev/. Ürituse korral-
davad Tartu Ülikooli arvuti teaduse 
instituut, majandus teaduskond ning 
matemaatika ja sta tistika instituut.

Delta karjääripäev 
toimub 2. märtsil 
ülikooli akadeemi-
lises spordiklubis.  

Vaata lisateavet 
Delta veebilehelt:

Foto: Merle Värv / Tartu Ülikooli Kliinikum
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Tartu Ülikooli teadlased said rahastuse 
rahvusvaheliste tippkeskuste arendamiseks 

Tartu Ülikooli rahvus vahelised  
teaduskonsortsiumid said Euroopa  
Komisjonilt kahe teadus keskuse 

arendamiseks Eestis kokku 30 miljonit 
eurot. Teist sama palju investeerib 
Eesti riik. Molekulaarse süsteemi-
bioloogia professori Mart Loogi 
juhitav konsortsium tegeleb sünteeti-
lise bioloogia digitaliseerimisega ja 
evolutsioonilise genoomika professori 
Mait Metspalu juhitav konsortsium 
personaalmeditsiiniga. 

Sünteetiline bioloogia põimub 
informaatikaga
Molekulaarse süsteemibioloogia profes-
sori Mart Loogi juhitava konsortsiumi 
DigiBio eesmärk on ühendada süntee-
tiline bioloogia informaatikaga ja 
saavutada hüpe nii bioteadustes kui ka 
biotehnoloogiat kasutavas tööstuses.

„Arendatav keskus loob uue võima-
luse peamiselt nooremale teadlaste 
põlvkonnale, et nad saaksid süveneda 
uutesse teadusteemadesse ja arendada 
oma töö baasil ka uusi ettevõtteid,“ 
ütles Mart Loog. „Tartu Ülikooli eks pe-
rimentaalteadlaste keskmine iga tõuseb, 
paljud professorid on pensioniea 
lähedal. Aga noori, kes on end aastaid 
arendanud välismaal ja kes alus-
taksid oma ise  seisvate uurimisgrup-
pidega, on viimase 15 aasta jooksul 
juurde tulnud vähe,“ nentis Loog. „See 
projekt on ainulaadne võimalus päästa 
meie molekulaar bioloogia uute idee-
dega noorte puudusest – ja mitte ainult 
päästa. Kuna ülikool on uue iseseisva 
keskuse projektile toetuse ja prioriteedi 
andnud, võib loota, et biotehnoloogia 
meil ka päriselt õitsele puhkeb.“

Biotehnoloogia digitaliseerimise 
mee todite juurutamisel on 

välispartnerina 
kaasatud Taani 
Tehnika ülikooli Novo 
Nordiski fondi bio-
loogilise jätkusuut-
likkuse keskus. Part-
nerina osalevad ka 
Tallinna Tehnika-
ülikooli biotehno-
loogia töörühmad. 

Tallinna Tehnika-
ülikooli keemia ja 
biotehnoloogia insti-
tuudi kaasprofes-
sori tenuuris Petri-
Jaan Lahtvee sõnul 
pakub digitaliseeritud 
platvorm koostöö-
võimalusi ning on 
ligi pääsetav kõikidele 
Eesti ülikoolidele ja 
biotehnoloogiaettevõtetele.

Terviklik lähenemine                               
personaalmeditsiinile
Evolutsioonilise genoomika profes-
sori Mait Metspalu juhitava personaal-
meditsiini konsortsiumi eesmärk on 
luua koostöös Tartu Ülikooli Kliini-
kumiga Eestisse rahvusvahelisel tipp-
tasemel personaalmeditsiini teadus- ja 
arenduskeskus. 

Uus keskus toob kokku teadmised 
geneetika, infotehnoloogia, kliinilise 
meditsiini, rahvatervise ja sotsiaal- 
majanduslike analüüside vallas, et 
uurida personaalmeditsiini rakenda-
mise kõiki etappe terviklikult. Klii-
niliste uuringute abil hinnatakse 
personaal meditsiini teenuste kasu-
likkust ja kulutõhusust ning muude-
takse elektroonilised terviseandmed 
paremini kasutatavaks. Projekti 

välispartnerid on Helsingi Ülikool ja 
Erasmuse Rotterdami Ülikool.

Tartu Ülikooli Kliinikumi teadus- 
ja arendustegevuse juht professor Joel 
Starkopf leiab, et projekti toel saab 
parimal moel ellu viia kliinikumi 
missiooni: tuua teadus patsiendi teenis-
tusse. „Eesmärk on jõuda selleni, et 
kliinilise geneetika eesliiniteadus oleks 
seotud meie igapäevase diagnostika- ja 
ravitegevusega,“ ütles Starkopf.

Tippteaduse kõrval annavad 
keskused hoo sisse nii digitaliseeritud 
biotööstuse arengule kui ka andme-
põhiseid tervishoiuteenuseid välja 
töötavatele uusettevõtetele.

Projekte toetatakse Euroopa Komis-
joni teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rahastusmeetmest Teaming for Excel-
lence. Projektid algavad 2023. aasta 
jooksul ja vältavad kuus aastat. 

Mait Metspalu plaanib luua rahvusvahelise 
personaalmeditsiini teadus- ja arenduskeskuse.
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2022. aasta sügissemestri stipendiaadid on selgunud
Detsembris anti välja Tartu Ülikooli Sihtasutuse 2022. aasta sügissemestri stipendiumid. Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi 
stipendium
Elise Helena Armulik
Eva Lea Jääger
Meeri Jürgenson
Katariina Kurina
Paul Erik Olli
Annaliisa Post
Darja Predbannikova
Pärli Pärn
Heleen Saarse
Verner Sääsk
Rebecca Tamm
Artur Tuttar

Tartu Raefondi stipendium
Kertu Birgit Anton
Heidi Campana Piva
Alexandra Elsakova
Mehar Abbas Ali Habibi
Jens Jaanimägi
Anu Rae
Lotta Saadla
Irina Sisekyna
Liisa Õunpuu

Professor Volli Kalmu mälestusfondi stipendium
Laura Schifrin

Anu Raua stipendium
Koidu Ahk
Kristi Everst

Voldemar Jaanbergi stipendium
Kristjan Pulk
Anette Maria Rennit

Peeter Põllu stipendium
Mann Loper

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise 
fondi stipendium
Johanne Sinisalu

Professor Lembit Allikmetsa stipendium
Karim Muhhamedjanov
Karita Särekannu

Reet Montoneni mälestusfondi stipendium
Eliis Härma

Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Tiina Kala
Janika Päll

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Sandra Kase
Martin Keba
Martin Kivilo
KadriAnn Parmas
Anna Tisler
Dagny ViksAprups

Väliseesti külalisprofessori stipendium
Annela AngerKraavi
Mart Kuldkepp 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium
Kristiine Suurorg
Jessica Tops

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika  
stipendium
Mariete Presmann
AnnaLiisa Tamme

Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium
Ingrid Sahk

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi „Minu esimene  
publikatsioon“ parimatele autoritele
Ella Kivilo
Triinu Johanna Lume
Maris Tulk

XRP Ledger Trusti fondi stipendium
Eduardo Brito
Steven Leego

Eesti hambaarstiteaduse stipendium
Natalija Golubenko
Andres Köster

Lev Vassiljevi mälestusstipendium
Liina Hints
Ago Tominga

https://genomics.ut.ee/et/tartu-ulikool-sai-30-miljonit-eurot-personaalmeditsiini-keskuse-arendamiseks
https://ut.ee/et/sisu/tartu-ulikooli-juhitav-keskus-sai-30-miljonit-eurot-sunteetilise-bioloogia-digitaliseerimise
https://ut.ee/et/sisu/tartu-ulikooli-juhitav-keskus-sai-30-miljonit-eurot-sunteetilise-bioloogia-digitaliseerimise
https://genomics.ut.ee/et/tartu-ulikool-sai-30-miljonit-eurot-personaalmeditsiini-keskuse-arendamiseks
https://genomics.ut.ee/et/tartu-ulikool-sai-30-miljonit-eurot-personaalmeditsiini-keskuse-arendamiseks
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Teaduskirjastus aastast 1632
Raamatute müük Lossi 3, Tartu
737 5594, tyk@ut.ee, www.tyk.ee

Pedro Calderón de la Barca

Risti pühitsus
Tõlkija Jüri Talvet 
ISBN 978-9916-27-092-9, 156 lk

Albert Camus, kes tõlkis Calderóni värssdraama prant-
suse keelde, nimetas teost ekstravagantseks šedöövriks. 
Calderón on postromantilise, mitmehäälse, sümbiooti-
lise draama teerajaja, luuletaja ja filosoof ühes isikus. Ta 
esindab draamat selle kõrgeimal astangul, kus kultuuri 
ükski segment ei ole kõrvaline. Religioon ei ole mõel-
dav väljaspool kultuuri, nii ka ristiusk, mille sümboleid 
Calderón aina kasutab oma eksistentsiaalses draamas. 

Alejo Carpentier

Valgustuse sajand
Tõlkija Maarja Paesalu  
ISBN 978-9916-27-122-3, 436 lk

Autori üks tippteoseid vaatleb Prantsuse revolutsiooni 
mõju Kariibi mere piirkonnale. Mõistatuslik Prantsuse 
kaupmees Victor Hugues ilmub ühel õhtul Kuubale 
kolme orvuks jäänud jõuka noore inimese ukse taha 
ja muudab nende maailma igaveseks. Carpentier 
kujutab värvikalt Kariibi mere piirkonna õhustikku 
18. sajandi lõpul, sealset eluolu ja loodust, vabaduse-
iha, uue ajajärgu lävel tekkivaid vastuolusid ning 
Euroopa ja Ladina-Ameerika reaalsuste põrkumist. 

MAAILMAKIRJANDUSE TÕLKEVARAMU
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Sel aastal on tulemas rektorivalimised, samuti vahetub senati koosseis – seega on paslik aeg 
sihte seada. Millisele kolmele põhiteemale peaks ülikool järgmisel viiel aastal suuremat tähele
panu pöörama? Oma mõtteid jagavad ülikooli nelja valdkonna teadlased ja üliõpilaste esindajad.

Vallo Volke, endokriinfüsioloogia professor: vajame oivalisi üliõpilasi ja säravaid teadlasi
Tartu Ülikool on tohutu vaimse 
elurikkusega organisatsioon 
ning ma ei loo endale illu-
siooni, et siin sõnastatu 
võiks kehtida univer-
saalselt kõigis meie 
tegevusharudes.

Minu arvates on 
ülikool edu kalt arenenud, 
ta on suurendanud edumaad 
meile sarnase ajalooga riikide üli-
koolide ees. Ent nüüd on arenguhoog 
pigem raugemas.

Suures plaanis on meie ülikooli-
haridusel ja teadusel üks juurprobleem: 
alarahastamine. Jätan siiski rahateema 
kõrvale ja keskendun paarile sisulise-
male tahule.

Et saada väga heaks ülikooliks, 
vajame oivalisi üliõpilasi, säravaid 
õppejõude ja teadlasi ning autoriteetset 
positsiooni ühiskonnas. Need kolm 

suurt ja omavahel seotud teemat 
vajavad jätkuvalt tähelepanu.

Hea ülikooli aluseks on 
võimekad üliõpilased. 
Mulle isiklikult meel-
diks, kui meie vastuvõtu-
tingimused oleksid 

gümnaasiumieksamitega 
enam ühtlustatud ja saak-

sime suurema osa vastuvõtu-
otsustest teha lõpueksamite alusel.

Peaksime ka pingutama, et meie 
vilistlased oleksid edasiseks eluks või - 
ma likult hästi ette valmistatud. Selleks 
tuleks regulaarselt jälgida vilistlaste 
käekäiku ja rahulolu saadud haridu-
sega. Mõttekas oleks tagasisidet õpin-
gute sisu ja kvaliteedi kohta küsida ka 
pärast ülikooli lõpetamist, kui tervik-
pilt on selgem.

Ülikooli taseme ja õppe sisukuse 
määrab otseselt õppejõudude tase. 

Nende puhul on kriitiline hetk ametisse 
valimine – seal tehtud möödalaskmisi 
edasise atesteerimisega enam välja ei 
triigi.

Arvestades meie erialade väiksust, 
on tähtis iga võtmeisiku valimine. Kui 
soovime hariduse paremat kvaliteeti, 
tuleb teha rangemaks professori ja 
kaasprofessori ametikoha miinimum-
nõuded. On aksiomaatiline, et õppe-
jõududele ja teistele ülikooli töötajatele 
tuleb pakkuda konkurentsivõimelist 
palka.

Oluline on suurendada ülikooli 
rolli ja nähtavust ühiskonnas. Siin on 
kasuks tulnud viimane taudi periood. 
Ka poliitikutele on edaspidi mõiste-
tavam, miks Eesti vajab head kõrg-
haridust ja teadust. Ülikool on oma 
rolli siin võrdlemisi meisterlikult 
täitnud ja loodame, et koostöö läheb 
vaid paremaks.
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Quo vadisQuo vadis,  ,  
universitasuniversitas??

Peeter Torop, kultuurisemiootika professor: tuleb hoiduda vaimse lihtsustumise eest

20 aastat tagasi avaldasin Päeva-
lehes artikli „Lihtsustatud 
Eesti“. Lihtsustamist 
käsitlesin seal kui ohtu 
sisulisele analüüsile ja 
mõistmisele.

Selle aasta 6. jaanuaril 
kirjutas Mihkel Mutt 
Postimehe artiklis 
„Mõõda ja lõika“ vaimsest 
lihtsustumisest, mida kahjuks 
ohuna piisavalt ei teadvustata. 
Ühiskonnal ei piisa võimekust seda 
ohtu hinnata, sest probleem ei taandu 
nutipõlvkonna mõtlemise muutusele. 
Üli koolide humanitaarid teadvustavad 
neid muutusi, mis on toimunud õppe-
kavade optimeerimise käigus teadmiste 
sügavuse ja mitmekesisuse tagamisega.

Humanitaarteadused on ühelt poolt 
kultuuri uurivad, talletavad ja vahen-
davad teadused, teiselt poolt aga ise 
kultuuri loojad. Seetõttu on oluline, 
et humanitaarteadused suudaksid 
kultuuri loomulikku, nii ajaloolist kui 
ka tänapäevast mitmekesisust täies 
mahus analüüsida ja ühiskonnale 
tagasi sidet pakkuda. 

Kultuuri mõtestamise tase on 
osa kultuuri ja ühiskonna tasemest 
ning selle poliitiline või rahaline 

lihtsustamine toobki kaasa vaimse 
lihtsustumise, võimetuse 

süveneda keerukatesse 
probleemidesse.

Seepärast näen vaja-
dust ülikooli kultuuri
list osatähtsust suuren
dada ning tõusta 

rahvusliku ja rahvus-
vahelise ülikooli problee-

mistikust kõrgemale, vaimsete 
väärtuste taotlemise tasandile – et 

hoida Eestit ja tema vaimuseisu lihtsus-
tumise eest.

Oma missiooni täitmiseks peaksid 
humanitaarteadused saama areneda 
kogu oma mitmekesisuses. Oleks 
loomulik, et humanitaarteadlane uurib 
seda, mida õpetab, ja õpetab seda, mida 
uurib või on uurinud. Uurimis  töö 
rahastamine on aga projekti põhine ja 
seejuures halvasti korraldatult projekti-
põhine, sest rahuldatud taotluste arv on 
liiga väike. Õnneks aitab aasta-aastalt 
suurenev baasfinantseerimine mõnin-
gaid lünki täita ja taotlejaid aidata.

Eesti Teadusfond on küll minevik, 
aga tasub meenutada, et seal jaotati 
raha kõigepealt valdkondade vahel ja 
siis omakorda erialade vahel ning igal 
eksperdikomisjonil oli võimalus oma 

eelarve raames valdkonda arendada, 
mõelda strateegiliselt, mitte üksnes 
projektipõhiselt.

Humanitaarteaduste taset saab hoida 
ja tõsta teadustegevuse rahastamise 
stabiilsusega ja strateegilise planeerimi-
sega, kas suurema baas finantseerimise 
või omaette humanitaarteaduste fondi 
loomise kaudu. Vaid nii saame igas 
valdkonnas uusi ekspertiisivõimelisi 
inimesi, kes ei taanda keerukaid prob-
leeme oma vaimsele lihtsusele; kes on 
ise piisavalt keerukad ja suudavad seda 
omadust ka üliõpilastes kasvatada.

Üks osa pädevuse kujundamisest 
igas valdkonnas on teabe kättesaada
 vus. Ülikooli raamatukogu teeb rahvus-
vahelise uurimiskogemuse kätte-
saadavuse tagamiseks tänuväärset tööd. 
Humanitaarseid andmebaase on palju 
ja seetõttu ei ole teabevahendus odav 
tegevus. Sooviksin, et raamatukogul 
oleks piisavalt raha, et teha humanitaar-
seid andmebaase kättesaadavaks, nii 
mitmekesisuse kui ka ajapiiride mõttes. 
Ka andmebaaside kättesaadavus aitab 
üle saada lihtsustumise probleemidest. 
Seega on soovitus rahastada suuremal 
määral humanitaarsete andmebaaside 
ja ajakirjade, nii uuemate kui ka vane-
mate kättesaadavust.

Tuul Sepp, loomaökoloogia kaasprofessor: rõhutatud tähelepanu noorteadlastele tasub end ära
Üks valdkond, millesse panusta-
mist võib vaadata investeerin-
guna, on noored teadlased 
ja nende rahvusvaheline 
konkurentsivõime.

Karjääriteel on 
rahalised augud. 
Noored teadlased 
satuvad oma teadus-
karjääri kahel määraval 
hetkel sageli olukorda, kus 
sissetulek on olematu. Esimene 
neist on pärast doktorantuuri. Paljud 

järeldoktori grandid eeldavad taot-
luse esitamise hetkeks doktori-

diplomi olemasolu. Projekti 
hindamine võtab heal 
juhul pool aastat, 
halvemal juhul kauem. 
Õige oleks alustada järel-
doktorikoha otsimise ja 

rahastustaotluste kirju-
tamisega kohe järgmisel 

päeval pärast kaitsmist (või 
varemgi). Sel ajal peaks ülikool 

pakkuma tuge.

Samasugune auk tekib paljudel 
pärast järeldoktorantuurist naasmist, 
kui nad enamasti on alles jõudnud 
oma projektiga sinnamaale, et saab 
publikatsioo ni dega tegeleda (loodus-
teadustes võtab andmekogumine aega). 
Kui nendel perioodidel oleks noorte 
teadlaste sissetulek ülikooli keskse 
mehhanismi abil (vähemalt) aastaks 
kaetud, oleks see investeering, mis 
grantide ja ülikooli püsima jäänud 
teadustööpotentsiaali kaudu peagi 
mitmekordselt ära tasuks.
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Tuge oleks vaja pere ja tööelu 
ühitamisel. Just siis, kui noor teadlastel 
on kõige tihedam ja pingelisem aeg, 
et ehitada üles oma teaduslikku CV-d 
ja taotleda rahastust, on ka parim aeg 
peret luua. Noored teadlased ei peaks 
valima, kas üks või teine: kas lapsed või 
teadus. Ülikooli huvides on, et noored 
emad ja isad jääksid kas või poole 
kohaga ka väikelaste kasvatamise ajal 
ülikooliga seotuks.

Seega võiks ülikool kaaluda toetus-
mehhanisme väikelastega noortead-
lastele – olgu selleks siis võimalus 
taotleda lisatasu lapsehoiuks või isegi 
ülikooli lastehoid, kuhu teadlastest ja 
võib-olla ka kraadiõppuritest lapse-
vanemad oma alla pooleteiseaastase 

mitteakadeemilise järelkasvu võiksid 
iga päev paariks tunniks tuua. Nii 
saaksid nad ise samal ajal pidada või 
kuulata loengut, lõpetada publikat-
siooni või taotleda granti. Needki on 
tegevused, millest ülikool võidab, kuid 
ühtlasi antaks mõista, et noorteadlased 
ja nende vajadused on ülikooli jaoks 
tähtsad.

Avaldamistasud pole küll kitsalt 
noorteadlaste probleem, kuid mõju-
tavad neid kõige teravamalt.

Järjest rohkem teadusajakirju läheb 
juurdepääsupiiranguta publitseerimise 
teed. See on kasulik ka teadlastele ja 
ülikoolile tervikuna, kuna soodustab 
artiklite kättesaadavust ja viidata-
vust. Meie teadusgrandid ei sisalda aga 

piisavalt raha selleks, et katta avatud 
juurdepääsuga kaasnevaid kulusid.

Paljudes ülikoolides makstakse 
heades aja kirjades avaldamise kulud 
kesksetest allikatest. Sama võiks teha 
Tartu Ülikoolis. Ka see on ülikoolile 
investeering – mida paremates aja -
kirjades ja silmapaistvamalt meie tead-
lased oma töid avaldavad, seda rohkem 
toob see ülikoolile grantide ja tuntu-
sena sisse. 

Loomulikult on mõnes (rahvus-
vahelises) grandis sellised kuluread 
olemas. On aga põhjust uskuda, et 
nende sammude tulemusel jõuab Tartu 
Ülikooli üha rohkem seesuguseid 
grante, mis omakorda vähendab tule-
vikus asjaomaseid kulusid.

Marju Lauristin, sotsiaalse kommunikatsiooni professor: ülikool olgu Eesti vaimuelu mõjukeskus
Alma mater’i mõjujõud ühis
konnas. Tartu Ülikool kui 
rahvusülikool on aegade 
jooksul olnud üks Eesti 
ühiskonna vaimuelu 
ja ühiskondliku enese-
teadvuse ärgitajaid ning 
demokraatliku avalikkuse 
mõjukeskusi.

Võib-olla on mu tunne 
eksitav, sest olen viimasel aastal 
ülikoolielust üsna eemal olnud, kuid 
mulle jääb puudu ülikooli häälest 
mitmetes Eesti avalikkust puudutavates 
debattides. Ülikool on muutunud just-
nagu uinuvaks kaunitariks, kes ilmub 
vaid mõneks korraks aastas avalikkuse 
tähelepanu alla, põhiliselt omaenda 
murede või tähtpäevadega.

Jah, koroonakriisi ajal olid profes-
sorid küll iga päev ekraanil, kuid seda 
pigem kui valitsuse poolt kutsutud 
nõustajad. Samas on pidevalt kõne 
all näiteks see, et Eesti tervishoid 
on kriisis, perearstid ei taha enam 
ravida maarahvast jne. Kas siin ei 
peaks ülikool ise päid kokku panema 
ja esitama oma ettepanekuid, kuidas  

kriisist välja tulla, ning tegema 
kõik selleks, et ülikooli ette-

panekud ka ellu viidaks?
Võib ju öelda, et see on 

poliitikute asi ja ülikooli 
panus on selles, et medit-
siiniprofessorid lähevad 

ise poliitikute ridu täien-
dama. Paraku on elu 

näidanud, et professor kaotab 
Riigikokku jõudes olulise osa 

oma mõjust arvamusliidrina ja autori-
teedist, mis tal on olnud akadeemilisel 
väljal tegutsedes.

Loodan väga, et valitav uus rektor 
suudab senisest rohkem panna ühis-
konda sellega arvestama, mida ülikooli 
teadlastel on öelda Eesti elu ühes või 
teises sõlmküsimuses.

Akadeemilise hariduse maine 
ja kvaliteet. Viimastel aastatel on 
üldsuses aina enam hakanud kõlama 
arvamus, et ülikoolihariduse kvali-
teet on alla käinud. Seda arvamust 
on toetanud ka ülikoolirahvas ise, 
kurtes, et rahapuudus sunnib õppe-
jõude keskenduma projektikirjuta-
misele ja jätma õppetöö edendamise 

taga plaanile (või nooremate kollee-
gide õlule), mistõttu õppetöö kvaliteet 
kannatab. Ka on seoses rahapuudusega 
osutatud kurvale tendentsile, et üliõpi-
lastele pakutavate valikute mitme-
kesisus kuivab kokku.

Akadeemilise hariduse ja teaduse 
eesmärgid on hakanud hägustuma, 
esiplaanile on tõusnud sobitumine 
parajasti valitsevate praktiliste nõud-
miste ja majanduslike kaalutlustega. 
Kuidas seda ohtlikku ja enesehävitus-
likku arengut tagasi pöörata, see peaks 
olema uue rektori üks tähtsamaid 
küsimusi.

Teadusalade integratsioon inno
vatsiooni mootoriks. Universitas’e 
suurimaks vooruseks on peetud 
akadeemilise hariduse ning teaduse 
mitmekülgsust ja vaba arengut, mis ei 
hooli distsipliinide piiridest, vaid annab 
võimaluse mitmesugusteks uudseid 
ideid soosivateks interdistsiplinaarse 
koostöö vormideks.

Sotsiaalteadlasena näen praegusel 
ajal, mil päevakorras on tehisintel-
lekti võimekuse kiire areng ja selle 
tungimine kõigile elualadele, eriti 
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olulisena informaatikute, loodustead-
laste, sotsiaalteadlaste ja humanitaaride 
koostööd, et kompida tehnoloogia ja 
inimeksistentsi vastastikuse toime piire 
ning avastada tehisintellekti osalusel 
tekkivaid uusi ökosüsteeme, uurida 
tehnoloogia, looduse, kultuuri ja ühis-
konna koostoimimise uusi võimalusi ja 
arengutendentse. 

Personaal meditsiin on nendest vaid 
üks, ehkki paljutõotav suund. Meie 
ülikoolil on kõik eeldused avastusli-
kuks tegutsemiseks vald kondade piiri-
aladel. Taas on rahapuudus see, mis 
sunnib igat eriala oma leivakotti kiivalt 
kaitsma võõra ala sissetungi vastu.

Samuti ollakse harjunud vastan-
dama nn kõvu ja pehmeid valdkondi. 

Ootaksin laiemat arutelu teemal, 
kuidas kõrvaldada valdkondade vahelt 
barjäärid ja eelarvamused, mis takis-
tavad üliõpilaste liikumist erialade 
piirialadel ning piiravad teadlaste 
ja õppejõudude avastuslikku inter-
distsiplinaarset koostööd nii õppe-
kavade kui ka uurimisprojektide 
raames. 

Sven Anderson, Joosep Heinsalu, Liisa Marie Kerner, Katariina Päts, Anna Zobel:                         
tudengite tunnetus on, et ülikool jääb kaugeks
Kiirenevas maailmas on oluline, et 
ülikool suudaks üliõpilast tähendus-
rikkalt kõnetada, et temast saaks 
avatud ühiskonna kaitsja ja et ta leiaks 
tee tagasi ülikooli – olgu siis vilistlase 
või akadeemilise töötajana.

Üliõpilaste kogukonnatunde 
kasvatamine vajab tähelepanu. Meie 
aja suur mure on üksildus. Ükskõik 
mis nurga alt üli õpilaste eluolu ka ei 
uurita, jõutakse alati sinna, et puudu 
jääb kohast ja võimalusest jagada 
oma ülikoolitee muresid ja rõõme 
kaaslastega.

Praegu pole paljude erialade tuden-
gitel võimalust oma kursusega koos 
olla rohkem kui mõned korrad. Ühis-
elamutes elab ainult väike osa meist 
ja üliõpilasorganisatsioonidesse 

kuulumist saavad endale lubada 
peamiselt need, kes ei pea õppimise 
kõrvalt töötama. Vajame hädasti 
uusi viise, kuidas siduda üliõpilane 
hingeliselt ülikooli ja selle inimestega. 
Hea võrgustumine ülikooli ajal aitab 
muu hulgas ennetada raskusi ja luua 
soodsat pinnast vilistlaskonnale, kes 
hoiab hea meelega sidet alma mater’iga.

Ülikool pole ametikool. Vii ma sel 
ajal on kõrgharidusmaa ilmas popiks 
saanud rääkida tulevikuoskustest, kest-
liku arengu oskustest jne. Kui piiluda 
pisut nende mõistete taha, on selge, et 
tegu on uues kuues vanaga. Need sõnad 
tuletavad meile meelde, et universitas’e 
ülesanne pole mitte lihtsalt amet kätte 
õpetada, vaid kujundada praegustest 
üliõpilastest kõrg haritud kodanikud, 

kellele läheb korda ühiskonnas toimuv 
ja kes oskavad panustada selle kestlikku 
arengusse. Järgmiste aastate suur üles-
anne on rakendada neid ideaale kõigil 
erialadel nii, et need oleksid edukalt 
põimitud tervesse õppeperioodi.

Õppetööd ja töötamist peab saama 
paremini ühildada. Kuigi sessioon-
õppe ja mikrokraadiprogram midega on 
lisandunud paindlikke võimalusi, peab 
ülikool leidma vastuse veel mitmele 
küsimusele. Kuidas praktilist kogemust 
õppes tõhusalt ära kasutada? Kuidas 
piltlikult öeldes toetada jalad maha ja 
pingutada selle nimel, et õppimine ei 
oleks üliõpilase tähtsusjärjestuses teisel 
või kolmandal kohal? Ei tohi unustada 
neidki, kes ainult õpingutele pühen-
duvad.  

Üliõpilaste esindajad senatis: vasakult Joosep Heinsalu, Katariina 
Sofia Päts, Anna Zobel, Liisa Marie Kerner ja Sven Anderson.

Foto: Kätriin Avarlaid
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Kanderaketi äpardunud start paneb 

ESTCube-2 meeskonna
kannatuse proovile
Selle aasta esimesel poolel oli oodata ülikooli Tartu observatooriumis valminud tudengisatelliidi 
ESTCube2 jõudmist orbiidile. Kahjuks kanderaketi VegaC start detsembri lõpus ebaõnnestus ja 
järgmist lendu ei määrata enne, kui viga on selgunud.

ANU JÕESAAR 
ajakirjanik

Jõululaupäeva eel ka Eesti tele-
uudistes näidatud Euroopa raketi 
äpardunud start rikkus tudengi-

satelliidi meeskonna pühadetuju. „Meie  
oleksime pidanud startima pärast 
detsembri raketti järgmisena, aga nüüd 
ei riskita seni, kuni raketi viga leitakse 
ja parandatakse. Varasema kogemuse 
järgi võtab see aega mitu kuud,“ ütleb 
ESTCube-2 kommunikatsioonijuht 
Katriin Kristmann. Halval juhul võib 
väljalend lükkuda ka 2024. aastasse.

Euroopa Kosmoseagentuuriga koos-
töös toodetavad Vega kande raketid 
on mõeldud väiksemate kosmose-
aparaatide toimetamiseks orbiidile. 
Nende stardiplats asub Prantsuse 
Guajaanas Kourou kosmosekeskuses. 
Uus mudel Vega-C tegi eduka esma-
stardi 2022. aasta suvel, ebaõnnes-
tunud väljalend oli järjekorras teine 
ning ESTCube-2-le oli broneeritud koht 
kolmandas lennus.

Noored teadlased teevad 
eluplaane ringi
Kosmosetehnoloogia on juba paraku 
selline, et siin ilma kannatlikkuseta 
kaugele ei lenda. Meeskond oli küll 
stardiks valmis juba selle aasta algul, 

aga lisaaeg tuleb isegi kasuks, sest starti 
oodates saab veel tarkvara testida.

„Kuni satelliit on Maa peal, on 
võimalik leitud vead mõne minutiga 
parandada. Pärast, orbiidil tähen-
daks koodi parandamine paari päeva 
kuni nädala pikkust tööd, mitme 
alamsüsteemi vea puhul võiks minna 
isegi kuid,“ ütleb ESTCube-2 juhtiv 
süsteemi insener Kristo Allaje.

Niisiis on osa tiimiliikmeid sülle-
kukkunud lisaaja ja väljateenitud 
hingetõmbepausi eest hoopis tänu-
likud. Paljudele noortele inimestele 
tähendab edasilükkumine siiski ka 
lähiaja elu plaanide ringimängimist, 
sest meeskond oli valmistunud peat-
seks missiooni kontrolli perioodiks. 
Kuna insenere ei taheta laiali saata, 
mõeldakse ka uue 
satelliidiprojekti 
alustamisele, sest 
see aitaks hoida 
tudengitest inse-
nerid rakkes.

„Kui palju see 
ka aega ei võta, on satelliidi arendusse 
panustatud töö ja aeg nii väärtuslik, et 
tiimi lojaalsus on väga suur,“ ei muretse 
Katriin Kristmann meeskonna laiali-
pudenemise pärast. „ESTCube-2 kahe-
aastaseks missiooniks antud lubadused 
püsivad ja kõik liikmed tahavad näha, 
kuidas satelliit orbiidil käitub,“ ütleb ta.

Kui Eesti esimese tudengisatelliidi, 
2013. aastal kosmosesse lennutatud 
ESTCube-1 kõige tähtsam ülesanne oli 
olla teerajaja, siis ESTCube-2 meeskond 
keskendub teadusmissioonile.

Väliselt on ESTCube-2 nelja- ja 
poolekilone karp, mis koosneb kolmest 
kümnesentimeetriste külgedega kuubi-
kust – seega kolm korda suurem kui 
eelkäija. Sisuliselt aga on see teadus-, 
haridus- ja inseneeriaprojekt, millest 
saavad hoogu tulevased teadustiimid ja 
iduettevõtted.

ESTCube’i projektijuht Hans 
Teras seletab, et pardal on kavas 
kaks suurt eksperimenti. „Esiteks 
viib satelliit üles kaks Tartu observa-
tooriumis tehtud maavaatluskaamerat. 
Esimese missiooni aasta jooksul 

koguvad need Maa pinnalt pilte ning 
annavad teadlastele infot meie planeedi 
rohemassi kohta ehk mõõdavad 
vegetatsiooni indeksit jt näitajaid.“ 

Teiseks on pardal plasmapidur, nagu 
esimeseski ESTCube’is. Seda on vahe-
peal kümme aastat täiustatud, sama 
lahendust on proovitud rakendada 

ka Soome satelliidimissioonidel, kuid 
seni edutult. Viimane pool aastat 
ESTCube-2 missioonist keskendubki 
plasmapiduri katsetamisele.

Üldiselt ei ole tudengisatelliitide, aga 
ka laiemalt väike- ja kuupsatelliitide  
töökindlus just kõige suurem. Parata-
matult kasutatakse odavamaid, kätte-
saadavamaid materjale ja komponente, 
mida ei ole saadud katsetada tipplabo-
rites. Ka on loomulik, et õppeprotsessi 
käigus tehtud töös juhtub viperusi ja 
jääb sisse veakesi.

Siiski on Hans Teras lootusrikas, et 
meeskond saab oma satelliidiga ilusti 
kontakti. „Seejärel tekib küsimus, kui 
libedalt jätkub missioonifaas ja kas ta ei 
hakka meil kosmoses pirtsutama.“

Kristo Allaje on sama meelt: „Kui ta 
piiksuks, oleks juba päris tore. Ainu-
üksi see oleks hiiglaslik võit, kui saak-
sime temaga kontakti, et „jah, olen elus 
ja suudan käskudele vastata“.“

Plasmapidur aitaks vähendada 
kosmoseprügi
ESTCube-2 sai meeskonna mõtetes 
alguse juba siis, kui ESTCube-1 alles 
valmimas oli. Hans Terase sõnul oli neil 
kohe kindel veendumus, et tuleb teha 
ka järgmine, ambitsioonikam katse. 
ESTCube-1 põhjal valmisid bakalau-
reuse- ja magistritööd, milles analüü-
siti lähemalt üht või teist võimalikku 
lahendust, mida uuel satelliidil pare-
mini teha. Esimene missioon kestis 

2015. aasta lõpuni ja kui meeskond selle 
juurest vabanes, hakati kohe värbama 
tudengeid uude tiimi. Rahastuse korral-
damiseks asutasid ESTCube-1 tegijad 
Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse, 
mille ülesanne oli valvata asjade käiku 
ja aidata projekti edasi.

ESTCube-1-s tuleristsed saanud 
plasma pidurist sai uue satelliidi teadus - 
projekti kese. See on üks võimalikke 
lahendusi, kuidas satelliidid töö lõppe - 
des kiiresti atmosfääri tagasi tuua ja ära 
põletada, et nad ei jääks prügina kasutult 
ja üksteisele ohtlikult kosmosesse tiir-
lema. Arvatakse, et juba praegu tiirleb 
ümber Maa ligi 30 000 sellist objekti, 
neist igaühe liikumis kiirus on kümme 
korda suurem kui püssikuulil.

ESTCUBE-2 TEEKOND

TŠEHHI
Arianespace partneri laborites Brnos pakitakse 
satelliit Vega-C raketi pagasimoodulisse

EESTI
Siin arendasid tudengitest insenerid 
Tartu observatooriumis satelliiti ESTCube-2

KOUROU
Euroopa kosmodroomilt Prantsuse Guajaanast stardib 
2023. aastal Arianespace rakett Vega C. Siit algab ka 
ESTCube-2 teekond päikesesünkroonsele polaarorbiidile

Kui ESTCube-2 satelliitide kiirendamise ja 
aeglustamise tehnoloogia töötab, saab 
minna ka kaugemale Päikesesüsteemi.  
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Plasmapidur on väga peenike, kõrge 
pingeni laetud traat, mis viiakse poolile 
kerituna üles ja mis peab end Maalt 
saadetud käsu peale kosmoses lahti 
kerima. Vastastikmõju ümbritsevate 
osakeste pisikese elektriväljaga annaks 
sellele traadile nn Coulomb’i pidurdus - 
jõu, mis vähendab läbi plasma (ionisee-
ritud gaasi) vuhiseva satelliidi kõrgust, 
kuni see kukub sügavamale Maa 
atmos fääri ja põleb ära.

Mida pikem on laetud traat, seda 
suurem on selle pidurdusjõud. Tõhu-
samad pidurdajad (aga ka kiirendajad 
nagu e-puri – see põhimõte toimib 
kahtepidi) peaksid olema kilomeetrite 
pikkused, kuid et sellise traadi paksus 
on kõigest 50 mikromeetrit, ei ole see 
isegi katki minnes teistele kosmoses 
töötavatele satelliitidele ohtlikum kui 
muu kosmoseprügi.

„Sisuliselt seisneb ülesanne selles, 
et kerida kosmoses lahti väga pikk, 
meie satelliidi puhul mitmekümne 
meetri pikkune traat, mis on peenike 
kui juuksekarv, ei kaalu palju, kuid ei 
lähe ka sassi,“ selgitab Hans Teras. „See 
on tehniliselt ülikeeruline ning seda 
saabki ette võtta vaid kuup satelliidiga 
ja meiesugune uurimisrühm, kelle 
eesmärk on just demonstreerida uusi 
tehnoloogiaid.“ 

ESTCube-1 moodulist traat välja ei 
tulnudki. Tõenäoliselt tekkis mooduli 
sees mingi tõrge, näiteks sai raketi 
stardi käigus miski viga ja moodul 
lukustus nii, et „niidirull“ ei saanud 
keerelda. „Seega näitas test, et välja-
kerimise lahendus vajab rohkem tööd,“ 
ei pea süsteemiinsener Kristo Allaje 
esimest missiooni ebaõnnestunuks.

Hans Teras jätkab: „Kui suudame 
traadi edukalt lahti kerida ning näidata, 
et sellise pisikese mooduliga annab 
tõesti meie satelliidi atmosfääri tagasi 
tuua ja ära põletada palju kiiremini, 
kui ta muidu põleks, siis annab see 
väga suure tõuke Euroopa Kosmose-
agentuuri ja NASA Greenspace’i 

programmidele, mis otsivad 
lahendusi tulevase kosmoseprügi 
vähendamiseks.“

Võime kosmosesse lennutatud vidin 
pärast töö lõppu ära koristada muutub 
teadusele järjest olulisemaks. USA-s 
on nõudeid juba karmistatud, seal 

peab midagi orbiidile saates garan-
teerima, et objekt suudab viie aastaga 
alla kukkuda. Euroopas kehtib veel 
25 aasta piir, aga kui viie aasta reegel 
kehtestada üle maailma, siis ei olegi 
enam või ma lik kasutada kõrgematel 
orbiitidel lendavaid kuupsatelliite. 

E-päikesepuri ja plasmapidur
Elektriline päikesepuri ehk epuri on Soome Meteoroloogiainstituudi teadlase Pekka 
Janhuneni väljatöötatud kontrollitav tõukejõusüsteem. See ei vaja edasiliikumiseks 
raketikütust, vaid üksnes laetud ioonidega täidetud keskkonda, nagu seda on maa
kera ümbritsev ionosfäär või planeetidevahelist ruumi täitev päikesetuul.

Sõltuvalt keskkonnast saab seda tehnoloogiat kasutada nii edasiliikumiseks kui 
ka pidurdamiseks. Kui pikad peened positiivselt laetud traadid paigutatakse loodus
likku ioniseeritud osakeste voolu, näiteks päikesetuule kätte, tõukab traadi ümber 
olev elektriväli päikesetuule osakesi eemale ja sellega lükatakse kosmoseaparaati 
edasi. Epurje traadid hoitakse pinge all kõrgepingeallikaga. Traadi positiivse pinge 
säilitamiseks pumbatakse elektronkiirguri abil ümbritsevast plasmast kogutud liig
seid elektrone pidevalt välja. Traatide abil saab kosmoselaeva nii Päikesest eemale 
tõugata kui ka vastutuult Päikese poole „halssida“, kallutades purje orbiidil liikumist 
pidurdama, nii et Päikese gravitatsioon tõmbab seda sissepoole.

Kui aga satelliit liigub madalamal orbiidil, Maa ionosfääris, saab sama lahendust 
kasutada plasmapidurina. Traatidele antakse negatiivne laeng ja tekib satelliidi 
edasiliikumist takistav hõõrdejõud, mis aitab satelliiti järkjärgult langetada ja selle 
atmosfääri tagasi tuua. Nii saab satelliidi missiooni lõppedes ohutult kõrvaldada. 

ESTCube’i missioonidest saab põhjalikult teada kodulehelt estcube.eu. 

Neile on vaja viie aastaga alla kukku-
miseks lisaabi.

„Plasmapidur pakub siin ühe potent-
siaalse lahenduse. Kui meie katsetatav 
satelliitide kiirendamise ja aeglustamise 
tehnoloogia töötab tõendatult, siis saab 
avastama minna ka kaugemale Päikese-
süsteemi. Saab teha väiksemaid, odava-
maid ja rohkem teaduslikke teadmisi 
andvaid missioone , mis ei maksaks 
miljardeid dollareid ja mida ei ehita-
taks kümme aastat. Tänu sellele oleks 
teadusel võimalik kosmosest massilise-
malt andmeid koguda,“ võtab Hans 
Teras projekti tähtsuse kokku.

EstCube’i töös on osalenud  
üle viiesaja inimese
ESTCube’i projekti on arendanud 
peamiselt Tartu observatooriumi 
üliõpilasmeeskond. Põhitoiminguid 
juhivad üliõpilased, kaasates mentoreid 
ülikoolist ja kaugemalt.

Siin on 10–15 inimesest koosnev 
tuumiktiim, kes teeb midagi iga päev 
või ülepäeviti. Siis on neid, kes tulevad 
ja lähevad ning on haaratud hori-
sondil, ja muidugi on toetajad, eelkõige 
ESTCube-1 inimesed, kelle poole saab 
alati nõu küsimiseks pöörduda.

„Aastate jooksul on ESTCube’iga 
seotud kasutajanimi tehtud umbes 
500 inimesele, üliõpilasi on neist paar-
sada,“ ütleb Hans Teras. „Pidevalt on 
mingi hulk sarnaste huvidega inimesi, 
kellega koos edasi liikuda.“

Vabatahtlike seas leidub nii reaal-, 
humanitaar- kui ka sotsiaalteaduste 
üliõpilasi. Näiteks projektijuht Hans 
ise õppis hoopis ajalugu, kuid kosmos 
tundus talle nii kütkestav, et ta valis 
kõrvalerialaks füüsika. „Viiest füüsika 
õppimise aastast neli olen olnud seotud 
ESTCube’iga. See projekt on mulle kui 
alustala, see on andnud füüsikatead-
miste tausta ja väljaõppe, aga ka uusi 
tutvusi, ägedaid projekte, selge visiooni 
oma magistri- ja doktoritöödeks. 
On tunne, justkui hoiaks keegi kogu 

ülikooliteel mul käest kinni ja juhataks 
kindlalt edasi.“

Muidugi on satelliidi ehitamine 
ikkagi vaid väga kitsas külg kosmose-
valdkonnast. „Kui observatooriumi 
peal ringi käia ja rääkida inimestega, 
keda inspireerivad tähevaatlused, 
tumeaine ja galaktika, siis oleme 
üksteisest oma asjadega ikka meeletult 
kaugel. Meie keskendume siiski paljuski 
poltidele, juhtmetele ja mutritele,“ lisab 
Teras.

Kristo Allaje seevastu ei ole enda 
sõnul otseselt kosmosefänn, temale 
on satelliit lihtsalt huvitav tehniline 
väljakutse. Tema hindab väga Tartu 
observa tooriumi laboritehnikute ja 
inseneride, samuti administratsiooni 
toetust. „Kui tekib probleem, lähed 
koputad uksele, räägid kaks-kolm tundi 
juttu ja saad vastused kätte. On vaja 
mingit testi teha – jälle lähed koputad 
uksele.“

Kristo suurim peavalu on aga see, 
et ikka ja jälle tuleb mõni tiimiliige 
nukra näoga tema juurde ja ütleb, et on 
saanud hea tööpakkumise. ESTCube on 

saanud tööandjatele kvaliteedimärgiks. 
Selle meeskonna liikmetel pole edaspidi 
probleemi hea töökoha leidmisega.

Katriin Kristmann lisab, et satelliidi-
projektil ongi ka selge ühiskondlik 
pool. „Eesmärk ei ole ainult kosmose-
missioon, vaid ka tudengite koolita-
mine, neile praktilise kogemuse 
andmine; ka esimese tööotsa andmine 
inseneeria vallas, sest algajana on raske  
kuhugi tööle saada.“

Samuti võimaldab projekt teadust 
populariseerida ja avardada inimeste 
teadmisi kosmosest.

„Korraldasime kosmosefestivali, kus 
üheks esinejaks oli Euroopa Kosmose-
agentuuri astronaut. Festivali osaks 
oli ka teadusettevõtete ja -asutuste 
messiala, kus sai tutvuda Eestis tehtava 
kosmoseteadusega,“ jätkab Katriin. 
„ESTCube aitab välja koolitada uut 
põlvkonda. Me ootame, et kõik meie 
insenerid ja tublid tudengid saavad 
tänu sellele projektile tuntust juurde 
ning teevad tulevikus suuri asju – nii, 
nagu ESTCube-1 tegijate käekäik juba 
näidanud ongi.“ 

Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse korraldatud kosmosefestival eelmisel suvel 
Telliskivi loomelinnakus. Keskel Euroopa Kosmoseagentuuri astronaut Matthias 
Maurer, vasakpoolne festivali peakorraldaja Katriin Kristmann. 
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Nii peaks plasmapidur kosmoses töötama.
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Mis on ülikooli missioon 
kliimakriisi ärevas hinguses?
Mida kestlik areng õigupoolest tähendab ja kuidas saab ülikool siin olla teerajaja? Disku
teerivad Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja, sotsiaalse kommunikatsiooni kaas
professor Margit Keller ja ökoloog, looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus.

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Läinud aasta lõpul ilmus eesti 
keeles Briti teadusajakirjaniku 
Gaia Vince’i raamat „Nomaa-

dide sajand“, mis käsitleb kliima-
muutusest põhjustatud tõenäoliselt 
seninägematut rahvasterännet.

„[---] me seisame silmitsi abso-
luutse katastroofiga, mis toob kaasa 

tohutu sotsiaalse, keskkonnaalase, 
majandus liku ja poliitilise murrangu. 
Kui me praegu oma tulevikule ausalt 
otsa ei vaata ja demokraatlikult ei 
otsusta, mida me teha tahame, siis 
sunnitakse need otsused meile ühel 
hetkel peale. Ja siis tulevad need 
otsused juhtidelt, kes reageerivad 
tohutu pinge all hädaolukorrale,“ 
kirjutab Vince, kes osales detsembris 
külalisena ka kestliku arengu 
keskuse avakonverentsil „Tartu 

Ülikooli missioon kliimakriisi ärevas 
hinguses“. 

Võibolla räägiksime alustuseks 
terminitest. Mis probleem on 
sõnaga rohepööre? See on muut
nud osa loodushoidlikke inimesi 
kõige sellega seostatava suhtes ette 
kriitiliseks.

Margit Keller (MK): Mulle 
tun dub, et sõnaga rohepööre kaas-
neb emotsionaalne taak, see kipub 

inimestel käsi rusikasse ajama. Ühelt 
poolt seostub rohe-sõna kitsalt loodu-
sega, teisest küljest keskkonnaküsi-
muste lahendamisega tehnoloogiliste 
ja majanduslike vahendite abil. Ent 
kogu sotsiaal-kultuuriline pool, mis 
tähendab ühiskonna põhjalikku sise-
mist ümberehitamist, jääb selles defi-
nitsioonis varju. 

Rohepöörde mõistega on kaasnenud 
eeldus, et ühiskond jätkab laienemise 
ja kasvu teel. Soome mõtleja Pentti 
Linkola seevastu on öelnud, et peame 
naasma naturaalmajanduse juurde.

Asko Lõhmus (AL): Ilmselt saab 
igaüks terve mõistuse juures aru, et 
piiridega maailmas ei ole võimalik 
pidada piirideta elustiili ja piirideta 
hulka elusolendeid. Ja sellel kohal 
saavadki nii loodus- kui ka sotsiaal-
teaduslik mõtlemine kokku. Põhimõte, 
mille me sealt tuletame, kannab nime-
tust „kestlikkus“, „jätkusuutlikkus“ 
või „säästlikkus“ – inglise keeles 
sustaina bility. 

Minu jaoks on kestlik areng piiri-
dega maailmas elama õppimise üks 
viisidest, nagu seda kujutleti 1987. aasta 
Brundtlandi raportis. Seal küll rõhu-
tati, et areng ei pea tähendama kasvu, 
aga vaikimisi mõeldi, et peab vist ikka 
küll. Ja kui me vaatame ÜRO kestliku 
arengu eesmärke – neid on 17 –, siis 

on ka need väga progressiivsed, muu 
hulgas märgitakse, et vaesus tuleb 
kaotada ja kõik inimesed peavad juba   
aastaks 2030 elama õnnelikult. Aga 
loodusteaduse seisukohalt võiks seda 
nimetada ka soovmõtlemiseks.

Mida siis ikkagi teha, et ka sõna paar 
kestlik areng ei muutuks büro k raat
likuks ja tähendusest tühjaks?

MK: Üldiselt on meie kommunikat-
siooniruum täis lihtsustusi ja aldis 
emotsionaalsetele lühisõnumitele. 
Teistpidi, kommunikatsiooniruumi 
infomullides kuuleme ja näeme seda, 
mida kuulda ja näha tahame, ning algo-
ritm aitab sellele kaasa. Mida meie oma 
keskusega saame teha? Esiteks oleme 
teaduspõhised   – meil on uuringud ja 
faktid, kõva pind all. Teiseks edendame 
väärikat arutelukultuuri.

AL: Mulle tundub, et sõnade tähen-
dust hakatakse ühiskonnas üldjuhul 
muutma konflikti tulemusena. Võib-
olla on konflikt selles, et rohepööre on 
teatud mõttes ülalt tulnud, hierarhiline 
põhimõte ja seda hierarhiat liigutavad 
vähemalt kaks osalist, kes on tihedalt 
seotud: poliitiline ja majanduslik võim. 

Selle sõna äralörtsimiseks on ka 
majanduslik võim palju teinud, kui 
„rohelisena“ reklaamitakse midagi, mis 
teaduslikus mõttes sellele ei vasta. Edasi 
hakkab toimima ühiskondlik protsess, 

mis võib lõppeda nagu nõukogude ajal: 
kõik vaatavad televiisorist uudiseid, aga 
keegi neid eriti ei usu.

Palusin tänast kohtumist kokku lep
pides teil teineteisele kolm küsimust 
esitada. Kuidas oleks kõige loogilisem 
siit edasi minna?

AL: Küsin Margitilt: teaduspõhisena 
peab kestliku arengu keskus hoidma 
usku, et inimesed käituvad ratsionaal-
selt ja et teaduspõhine argument on 
oluline. Kuivõrd me suudame ratsio-
naalsust ühiskondlikku teadvusse tuua?

MK: Kui ühiskonda vaadata kui 
kompleksset süsteemi, siis selle ühes 
otsas võib ratsionaalsust olla küll ja 
veel, teises otsas aga mitte. Nii et üldis-
tada, kas ühiskond tervikuna on see või 
teine, ei saa: ta on nii keeruline, seal on 
kõike ja korraga.

AL: Ma sõnastan siis ümber: kas 
ühiskondi saab juhtida ratsionaalselt?

MK: Sotsioloogid juhiksid siinkohal 
tähelepanu ratsionaalsuse defineeri-
misele. Max Weberil on nn instru-
mentaalne ratsionaalsus, mis tava-
mõistes sisaldab sisendit ja väljundit, 
seda, et asjad oleksid võimalikult efek-
tiivselt tehtud. Need, kes ühiskonda 
juhivad, arvestavadki nii poliitilise kui 
ka rahalise kapitaliga ning käib kalku-
leerimine: kui ma astun selle sammu, 
siis mida see nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis tagasi toob. See on tegeli-
kult ju väga ratsionaalne lähenemine.

Teine mõiste on väärtusratsionaal - 
sus, mille puhul räägime sisulistest 
eesmärkidest, näiteks et meie väärtus 
on elurikkuse taastamine, planeedi 
piiridesse tagasi tulemine. Küsimus on, 
kummast ratsionaalsusest on jutt.

Väärtusratsionaalsust, st kestliku 
arengu eesmärkide kaudu sihtide sead-
mist on nüüd juba üha rohkem – vähe-
masti kõne ja retoorika tasandil, aga 
ka institutsionaalsel tasandil. Tegelik 
tegu, CO2 emissooni kahanemine, peab 
retoorikale järele tulema.

Kestlik areng ei tähenda vaid muutusi tehnoloogiates, vaid hõlmab ka ühiskonda, 
keelt ja kultuuri, on Margit Keller ja Asko Lõhmus ühel nõul. 
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Minu küsimus Askole: ma uurin 
sotsiaalteaduste valdkonnas sotsio-
tehnilisi süsteeme, ent nüüd, kus ma 
olen sukeldunud kestlikkust käsitle-
vasse kirjandusse, olen kokku puutu nud 
sotsioökoloogiliste süsteemide mõis-
tega. Süsteemipõhine mõtteviis on mulle 
sümpaatne, aga kuidas seda teistele 
seletada? 

AL: Barry Commoner pakkus oma 
1971. aasta raamatus „The Closing 
Circle: Nature, Man, and Technology“ 
ökoloogiliste süsteemide mõistmiseks 
välja neli põhireeglit. Esimene neist on: 
kõik on kõigiga seotud. Nõnda mõjutab 
kõik, mida me ühiskonnas teeme, 
ümbritsevat loodust, ja vastupidi. Teine 
põhimõte: kõik aineline läheb kuhugi, 
miski ei kao. Me ei saa tarbida jääki-
deta. Kolmas: loodus teab paremini. 
Kui me looduslikke süsteeme muutma 
hakkame, siis kahjustame neid. Ja 
neljas: tasuta lõunaid ei ole. Loodusest 
võetu eest tuleb alati maksta.

Ma arvan, et need on lihtsad põhi-
mõtted, millega on võimalik sotsio-
ökoloogilisi süsteeme seletada.

Kui aga tulla 
väärtussüstee-
mide juurde, siis 
loodusteadlane 
võib seda asja 
vaadelda hoopis 
absurdsel moel. 
Näiteks: me 
elame Päikesesüsteemis, mille massist 
99,99% moodustab Päike, ja selle ümber 
tiirutab õnnetu pisike mineraaliterake, 
mille pinnal on umbes 20 km paksune 
kiht, kus sibavad mingid valgulised tege-
lased. Mõned neist kirjutavad raamatuid 
ja väidavad, et nad hakkavad rohepööret 
tegema. (Naer.) Peaksime tagasi tulema 
selle juurde, et kõik, mida me kestlikku-
sest ja rohepöördest räägime, on ikkagi 
inimeste eesmärkidega seotud.

MK: Mulle paistab, et eestlastele 
meeldib end meelitada müüdiga, et 
me oleme loodusrahvas. Seenel käime 

ja meil on maakodud. Aga Euroopas 
oleme üks autostunumaid rahvaid, 
CO2 jalajäljega inimese kohta oleme 
„eesrindlikud“. Vastuolulised oleme.

AL: Minu järgmine küsimus olekski: 
oleme võtnud eesmärgi mõista kestlik-
kust ja proovida tegutseda selle suunas 
ning räägime sotsiaalsest innovatsioo-
nist. Mis on sotsiaalne innovatsioon ja 
milline roll sel peaks olema?

MK: Algselt hõlmas see sotsiaal-
probleemide lahenduseks mõeldud 
uuendusi. Ena masti on need pisi-
ke sed kogukondlikud alt-üles-alga-
tu sed: linnaaiad jne. Tegelikult on 
sotsiaa lse innovatsiooni definitsioonis 
sees idee, et sel lest peaks välja kasvama 
uus sot si aalne praktika: kas või mõtte-
viis, et ma ei lähe poodi autoga, vaid 
ostan nt kastiratta ja käin poes sellega. 
Siis on toimunud sotsiaalne innovat-
si oon. Kogu lugupidamise juu res väi-
keste toredate algatuste vas tu: on vaja 
sotsiaalse elu ümbertegemist eri tasan-
ditel ja seda üksnes MTÜ-dega ei saa. 

AL: Just. Ka mulle tundub, et maha-
jäämus on kõige suurem just seal. 

2019 on Jeffrey Sachs ja kaasautorid 
ajakirjas Nature Sustainability aval-
danud artikli, kus nad nimetavad kuut 
põhilist muu tust, et kestliku arengu 
eesmärke saavu tada. Loodusega on pist-
mist ai nult kahes, ülejäänud on seotud 
ini mese tervise, heaolu, demograafia, 
hariduse ja ebavõrdsusega. Saan aru, et 
ka see ajutrust, mis kestlikku arengut 
maailmas eest veab, on taibanud, et see 
on ühiskondliku transformeerumise 
teema. Loodus on seal küll oluline, aga 
põhiküsimused on praegu sotsiaal- ja ka 
humanitaarteadlastele.

Kas Eestist on tuua mõnda head sot
siaalse innovatsiooni näidet?

MK: See, kuidas me oleme vastu  
võtnud ja aidanud Ukraina põgenikke –  
see on suur pööre nii praktikas kui ka 
mõtlemises.

AL: Kas võib siis nii öelda, et sellise 
sotsiaalse normi tekkimine, mille tule-
musel inimesed hakkavad ühiskonnas 
teisiti käituma, ongi sotsiaalse innovat-
siooni sisu selle laias tähenduses?

MK: Jah, ja see peaks olema 
mõõdetav ja kaasa tooma suure 
muutuse. Aga kumb läheb ees, kumb 
on vanker ja kumb hobune – kas see 
on norm või käitumine –, on omaette 
debatt. Väärtused üksi ei vea käitu-
mist järele. Kui sa lood vastava, nt 
materiaalse raamistiku, muutub ka 
käitumine. 

Teinekord toob käitumise muutuse 
ka kriis. Ukraina põgenike puhul avas-
tasime, et suudame olla rände ja siia 
tulijate, meie poole abi saamiseks pöör-
dujate suhtes avatud ka tegudes.

AL: Kriitilistel perioodidel võib väga 
suuri murranguid toimuda, aga võib ka 
kaua minna, enne kui murrang tuleb. 
Me ei suuda seda juhtida. Ja sellepärast 
ei suuda me üksikisikule selgeks teha, 
mis on tema roll, sest see roll võib olla 
nullist lõpmatuseni.

Pandeemia ajal ei nõustunud osa 
inimesi enda ja kaasinimeste kaitseks 
maski kandma, väites, et see on nende 
vabaduse piiramine – nad ei läinud 
sotsiaalse innovatsiooniga kaasa.

AL: Jah. Mul on olnud huvitav 
lugeda vaateid Thomas Robert 
Malthuse [1766–1834] teooriale, kust 
piiridega maailma jutt on meieni 
jõudnud. Giorgos Kallis väidab, et me 
pole Malthust õigesti tõlgendanud: et 
Malthus ei toonud esile mitte ressurs-
side ebapiisavust, vaid seda, et me ei 
suuda ebavõrdsust ühiskonnast välja 
tõrjuda. Malthus esines oma aja väär-
tuste baasilt ega seadnud kahtluse alla 

inimese tahtmisi. Kestlikkus kui print-
siip seab aga küsimuse alla just inimese 
tahtmised. 

MK: Siin on terve hulk heaolu-
teooriaid ja definitsioone. Mis on 
inimese vajadus ja kuidas seda vaja-
dust rahuldada? Me paneme need 
kokku, näiteks on mul vajadus auto 
järele, aga tegelikult on see hoopiski 
vajadus liikuda. Inimese baas-
vajadused on suhteliselt universaalsed 
ja neid on piiratud hulk. Aga kuidas 
me oleme harjunud neid rahuldama? 
Praegu on meil lihtne retooriline võte: 
oo, rohepööre! Tagasi koopasse või 
kommunismi – on justkui ainult kaks 
võimalust.

AL: Ja kui vajaduse rahuldaja on 
võetud sotsiaalseks normiks, mida ei 
tohi küsimuse alla seada, siis sellistes 
tingimustes ei olegi minu meelest 
võimalik kestlikkust saavutada. 

MK: Just nimelt. Kui su väärikuse 
tagab väärikas osalemine ühiskonna-
elus ja kui seal on teatud hulk vajaduse 
rahuldajaid, milleta sa ei ole väärikas 
kodanik, siis on amoraalne rääkida, et 
anna need ära. 

Kui aga rääkida kestliku arengu 
keskuse tegevusest, siis küsin Askolt: 
kuidas koostöös ja interdistsiplinaar-
suses minna samm edasi senisest 
praktikast?

AL: Mina alustaksin eesmärkidest.  
Teadlased on uudishimulikud ja inter-
distsiplinaarsust on juba tekkinud 
enamiku teadlaste töösse. Töövõrgus-
tikud on seni pigem väljaspool Eestit: 
kui eriala on spetsiifiline, oled Tartu 
Ülikoolis suhteliselt üksi. Mina püüaks 
kõigepealt saada ülevaate neist, kes 
võiks olla keskuse töös osalised.

Veel, omakeelne mõistestik ja selle 
toomine aktiivsesse kasutusse – seda ei 

tee mitte keegi meie eest ära. Me peame 
kestlikust arengust rääkima ja kirju-
tama eesti keeles, vajaduse korral looma 
termineid. Kultuur ei võta tegevusi 
omaks, kui sa ei saa neid nimetada.

Teiseks, hästi nähtav ja regulaarne 
formaat. Pigem iga nädal 15 teleminutit 
nähtaval ajal huvitavas vestluse vormis 
kui palju hajusaid üritusi.

Kolmandaks, võib-olla pole meie 
inimesed seni aru saanud, et ülikoolil 
on ka kestlikkuse alal ühine asi ajada. 
Eesti oma kestlikkusega seotud poliiti-
lisi otsuseid ja ühiskondlikke muutusi 
võiksid nõustada siinsed parimad pead.

Interdistsiplinaarsus võib ju ka muret 
valmistada. Peab olema selline tore 
õhkkond, et võib ka eksida, kui oma 
eriala piirest väljud. Ühtlasi ei tohiks 
kannatada traditsioonilised erialad. 

MK: Jah, just õhkkonna või kogu-
konna loomine on ülioluline, samuti 
julgus ja lubamine eksida: ma ei tea 
neid sõnu, millest sa räägid, aga ma ei 
peagi neid kohe oskama.

AL: Keskuse arendamine tähendab 
ka seda, et parimad meie seast näevad 
võimalust ägedalt õppida. Ja ülikooli 
peale kokku on meil võrratult kontakte. 
Toome need inimesed siia ja näitame 
seda mõtlemist! Aga selle kõige eeldu-
seks on aeg. Teadlased kipuvad olema 
ülekoormatud. Lisakohustuse asemel 
peab tekkima vaba ruumi mõelda. 
Muidu me teeme vigu.

MK: See sunnib mõtlema, et meil on 
vähe inimesi ja vähe raha, ressursid on 
piiratud – mida me oma ajaga teeme? 
Oma eelmises rollis, instituudi juhata-
jana tundsin, et me tahame kõike ja hästi 
palju. Loome õppekavu juurde, selle 
asemel et teha vähem ja süvenenumalt.

AL: Seda võib panna ka kestlikkuse 
konteksti, see on sama probleem: tahta 
rohkem ja rohkem. Kestlikkus teaduses 
tähendaks paremini mõtestada seda, 
mida me teeme. 

Me peame kestlikust arengust 
rääkima ja kirjutama eesti keeles. 

Kultuur ei võta tegevusi omaks, kui sa ei 
saa neid nimetada.

Maa taluvuspiiride ehk planetaarsete piiride mudel kirjeldab inimmõju ulatust, 
mille ületamisel muutuvad ebasoodsad keskkonnamuutused pöördumatuks ning 
ohustatud on nii ökosüsteemide toimimine kui ka inimeste toimetulek. 
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Seni suurim avastus
Koos Liisa Talvinguga tehtud uurimus, mis hõlmas kõiki seni
seid Euroopa Parlamendi valimisi (175 valimist 28 riigis aasta
tel 1979–2019) ja enam kui 1400 erakonda, näitas, et neile vali
mistele on iseloomulik häälte fragmenteerumine. Erakonnad, 
mis saavad palju hääli riigiparlamendi valimistel, kaotavad 
hääli Euroopa Parlamendi valimistel, väikesed erakonnad see
vastu suurendavad oma häälte osakaalu. Fragmenteerumine 
on tihti, ent mitte alati, seotud valijate sooviga võimulolevaid 
erakondi karistada. Oluliseks pean ka koos Mihkel Solvaku, 
Jan Willemsoni ja Priit Vinkeliga ajakirjas Government Infor
mation Quarterly avaldatud hiljutist ühisartiklit, kus selgitame 
evalimiste pretsedenditut edu ja toimimist Eestis. Olukord, 
kus ligi pooled kõikidest valimistel antud häältest on ehääled, 
on maailmas täiesti erandlik. 

Põnevaimad teemad seoses poliitikaga
Ratsionaalne valik ja kultuur inimkäitumist seletavate tegu
ritena, sh see, kuidas need on omavahel seotud ja kuidas 
arusaamad sellest, mis on ratsionaalne, kultuuriti erinevad. 
Näide: paljud ei pidanud võimalikuks, et Putin alustab täie
mahulist sõda Ukraina vastu, sest see polevat ratsionaalne. 
Siirdeühiskonna võsuna huvitab mind jätkuvalt, mis seletab 
postkommunistlike ühiskondade sedavõrd suuri arengu
erinevusi – miks mõnel pool õnnestus luua toimiv demokraatia 
ja õigusriik, tagada majandus ja inimareng, teisal aga mitte. 
Huvitav on ka küsimus, kui kaugele on võimalik minna Euroopa 
lõimumisega, kus tuleb piir ette ja miks. Mis saab demokraa
tiast maailmas – eriti juhul, kui 2024. aastal peaks USA demo
kraatia pinna jalge alt kaotama? Selle tõenäosust hindab 
juhtiv USA demokraatiauurija Larry Diamond 50%le. Peak
sime püüdma paremini aru saada, millel tugineb inimeste usk 
valimiste õiguspärasusse ning mis võib seda kõigutada, eriti 
koroonakriisi, valimisviiside ja reeglite muutmise, tehnoloogia 
arengu, inforuumi killustatuse ning poliitilise polariseerumise 
kontekstis.

Teadustöö  

Uurimistöö sisu mõne lausega  
Minu uurimistöö sisu on demokraatia, valimised, 
valimiskäitumine, poliitiline usaldus ja poliitilised 
hoiakud, Euroopa inte gratsiooni poliitilised tahud. 
Varem olen uurinud ka BaltiVene suhteid ja 
Euroopa Liidu välispiiridega seonduvaid teemasid.

Teadustöö kasu ühiskonnale
Poliitikast, sh sellest, kes ja kuidas võimule 
pääseb ning kuidas seda teostab, sõltub palju: 
inimeste elu, heaolu, eneseteostusvõimalused, 
vabadus, väärikus. 

Erialane kogemus 
Olen kahe ülikooli, Tartu Ülikooli ja Arizona Ülikooli 
kasvandik. Viimases kaitsesin 2002. aastal 
doktori kraadi. 1990ndate keskel õppisin toonases 
Rein Taagepera juhitud sotsiaalteaduskonnas, 
mille vaimu iseloomustab hästi Reinu soovitus 
tudengitele: „Julgege jääda iseendaks ja julgege 
pürgida maailma tippu – õieti on see üsna üks ja 
seesama asi.“ Läinud kevadel viibisin üle 20 aasta 
taas pisut pikemalt USAs, tegin teadustööd 
Stanfordi Ülikoolis ja külastasin ka oma sealset 
alma mater’it. Olen tänulik, et mul oli võimalus 
saada tugev politoloogiaharidus USAs ajal, mil 
politoloogia oli Eestis ja Tartu Ülikoolis veel üles
ehitamisel.

Piret Ehin
Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor

Piret Ehin:
demokraatial on ees keerulised ajad

Arusaam poliitikast
Mida peaks igaüks poliitika kohta teadma? 
Seda, kui vormitav on inimene, nii heas kui ka halvas suunas. Lääne 
inimestele tahaks meelde tuletada räige poliitilise vägivalla võimalikkust 
ja pikaajalist laastavat mõju. 

Milliste eksiarvamustega olete kokku puutunud? 
Üks iganenud arusaam on, et Euroopa Parlament on mõttetu jututuba, 
millest ei sõltu midagi. Tegelikult on Euroopa Parlament liidu aluslepin
gute muudatustega järjest jõudu ja volitusi juurde saanud ning on nüüd 
Euroopa Liidu Nõukogu kõrval võrdväärne seadusandja. Valijaskonna 
suuruse mõttes on Euroopa Parlamendi valimised (demokraatlike vali
miste hulgas) India parlamendi valimiste järel maailmas teisel kohal. 

Mida peate seni saadud suurimaks tunnustuseks? 
Tudengite tagasiside mu kursuste kohta on südant soojendanud.

Tasakaalustavad hobid

Soovitusi üliõpilastele

Vaba aeg
Mõtlen elu ja maailma üle järele. Teen sporaadi
liselt sporti. Kasvatan lapsi. Reisin. Olen pikki 
aastaid olnud seotud Avatud Eesti Fondiga, sh 
nõukogu liikmena. Alates 2014. aastast olen kaasa 
aidanud MTÜ Vaba Ukraina tegevusele.

Parim viis puhata 
Mitte omada plaane. Ärgata ja vaadata, mida teha 
tahaks.

Öökull või lõoke?
Kardetavasti mõlemat.

Lugemis- või kuulamissoovitus
Rahvusmõtte auhinna laureaadi ErkkiSven Tüüri 
„Ukrainale“. „Tšervona kalina“ Eesti kooride esitu
ses laulukaare all. Okean Elzy lugu „Bez boju“ Alika 
Milova esituses.

Valida või mitte? 
Muidugi valida – muidu tuleb elada teiste poolt langetatud valikute 
tagajärgedega. 

Nõuanne loengusse tulevatele tudengitele
Omage isiklikke õpieesmärke.

Igapäevane töö

Akadeemiline tõdemus

Vaba aeg

Hea nõu
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Stanfordi Ülikooli 
kam puses punktist A 
punkti B liikumas. 

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

Foto: erakogu
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Ettevaatust, 
akadeemiline kurnatus!
Universitas Tartuensis lahkab akadeemilise kurnatuse probleemi koos Tartu Ülikooli antimikroob
sete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni ning analüütilise keemia ja arheoloogia kaas
professori Ester Orasega. 

ANU JÕESAAR
ajakirjanik Tõsiasi, et akadeemilise tööga 

kaas neb ülemäärane stress ning 
teadlased ja õppejõud põlevad 

pahatihti kurnatuse tõttu läbi, on kõne-
aineks saanud nii ülikoolides kui ka 
teadusvaldkonnas laiemalt. 

Kaasprofessor Ester Orasel on hea 
meel, et sellest on hakatud avalikult 
rääkima. „Akadeemilises maailmas 
on meie põhitegevus laias laastus 
ikkagi looming: uute analüüsimeeto-
dite arendamine, artiklite ja projektide 

kirjutamine, oma teadmiste edasi-
andmine,“ nendib Oras. „See kõik on 
vaimne ja loominguline tegevus ning 
me peaksime rõhutatult rääkima tead-
laste ja õppejõudude tervisest just 
seetõttu, et tahame oma tööd võimali-
kult hästi ja naudinguga teha.“ 

Koroonaaeg surus vedru kokku
Koroonakriisi mõju tunneb teadlas-
kond siiani. Ka pandeemia ajal meedia-
staariks tõusnud professor Tanel 
Tenson koges akadeemilist kurnatust 
omal nahal.

„Meie töös on nakkus haigustel nii 
suur osa, et olime järsku väga otseselt 
selle asjaga seotud. Ühiskond vaatas 
meie poole,“ kirjeldab Tenson. „Reovee-
uuringud, mis olid meile kõrvaltöö, 
muutusid justkui kõikehõlmavaks, 
aga tegelikult oli vaja ka suurte põhi-
projektidega edasi tegeleda.“ 

Eriti keerulised olid 2020. aasta 
kevad ja suvi. „Meilt küsiti igasuguseid 
naljakaid asju, mis oleks võinud olla 
hoopis Terviseameti pädevuses, näiteks 
pindade ja meditsiinitarvikute puhtuse 
kontroll. Osa meie aparatuuri viidi 
koroonapuhangu alguses ära, Kures-
saare haigla juurde. Pidevalt tuli ülla-
tusi,“ meenutab professor.

Uued ülesanded olid teaduslikus 
mõttes huvitavad, viiruse- ja reovee-
uuringuteks moodustati kiiresti eraldi 
meeskond ning lõppude lõpuks kõik 
laabus, kuid omajagu peavalu tekitasid 
pidevad ümberkorraldused, näiteks 
akadeemilise ja „poliitilise“ rahastus-
mudeli klapitamine.

„Kiiresti tuli teha palju mahu-
kaid muudatusi, samal ajal teadsime 
eelarve kohta ainult seda, mida meile 

öeldi: tehke aga edasi, küll me selle 
mingist rahast katame,“ ütleb Tenson. 
Kui miinus oli juba päris suur, tekkis 
tal kõhklus: äkki öeldakse, et raha ei 
saagi. Õnneks said kulud lõpuks ikkagi 
kaetud.

Oma mõju avaldas see, et mater-
jalide tarneajad olid pikaks veninud. 
Ka ootused võisid muutuda päeva-
pealt: näiteks leidis valitsus 2021. aasta 
sügisel, et reoveeseiret võiks nüüd 
teha vastavalt epidemioloogilisele olu-
korrale, aga instituut oli selleks juba 
inimesed palgale võtnud.

Kui asjad muutuvad väga ebakind-
laks ja neid kuhjub üksteise peale liiga 
palju, tekib klassikalise läbipõlemise 
oht, võtab Tanel Tenson oma kogemuse 
kokku.

Ebakindlus tekitab ärevust
Ester Oras esindab teadusala, kus 
pandeemia muutis eelkõige töö -
korraldust: koosolekud ja õppetöö 
koliti veebi, piiratud olid võrgustumis- 
ja reisivõimalused. Praegu, kui mitu 
aastat kokku surutud vedru on lõpuks 
valla pääsenud, näeb ta tekkimas uut 
stressi, mis inimesi salahilju kurnab.

„Ilmselt on paljud meist tunne-
tanud, et kõik ootele jäänud asjad 

peaksid nüüd ja 
kiiresti tehtud 
saama – ootused 
ja võimalused 
on suurenenud, 
koos sellega aga 
ka positiivne, 

nii-öelda tegus stress,“ tõdeb Oras. 
„Kuid meie ühine ja paraku püsiv prob-
leem on ikka see va teadusrahastusega 
seotud projektipõhisus, mis tekitab 
tuleviku suhtes ebakindlustunnet ja 
suurendab ärevust,“ märgib ta.

„Väga palju tööst on grandi põhine 
ja alati võib juhtuda, et sa granti ei 
saa,“ kirjeldab ka Tanel Tenson pidevat 
närvilist õhkkonda. „Pealegi pole 
mingi saladus, et see süsteem ei ole 

Antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni ja 
tema töörühma koormus läks pandeemia jooksul kahekordseks.

Noortele teadlastele on 
topeltsurve
Nooremate teadlaste töötasud 
ja arengu võimalused on projekti
majandusega sageli otseselt seotud. 
Ester Oras, kes kasvatab ka ise kahte 
last, juhib tähelepanu, et noore tead
lase kiire arengu aeg langeb kokku 
vastutusrikka ajaga eraelus: kodu soe
tamise, pere loomise, väikelaste kasva
tamisega. „Viimased rahvus vahelised 
uuringud näitavadki suurt akadeemi
liselt töölt lahkumise tendentsi. Eesti 
Teadus agentuuri andmetel on meil 
kõige enam vähenenud alla 35aas
taste teadlaste arv,“ viitab Oras.

„Tartu Ülikool juba tõstis dokto
randi palka ja ka riigi poolt võiks 
nooremteaduri palk hakata inflat
siooniga kaasas käima, et doktorant 
kohe nälga ei jääks, kui talle grandiga 
seotud lisastipendiumi ei saa maksta. 
Ka võiks ülikool toetada doktorante, 
kes nö ilma peale jäävad,“ lisab Tanel 
Tenson. 

„Probleem on ka selles, et tead
lased on tihti oma ala eksperdid, kellele 
ei olegi kohalikest ringkonda dest 
asendajat leida, kui on vaja tudengeid 
juhendada või artiklijupp ära kirju
tada,“ märgib Oras. „Nii olin minagi 
sunnitud oma mõlema lapse kõrvalt 
tööle naasma juba siis, kui nad olid 
alla poole aasta vanad. Tagantjärele 
kahetsen seda otsust, sest tasahilju 
ligi hiiliv kurnatus oli sellesse olukorda 
sisse kirjutatud.“ Seepärast unistab 
Oras: aga mis oleks, kui prooviks sisse 
viia tagasipöörduva väikelapsevanema 
toetusskeemi – näiteks töötasu ja 
väikese teadusraha, et pärast vanema
puhkust taas ree peale saada? Samuti 
võiks ülikool tööandjana mõelda ajutise 
lastehoiu, mängutoa või lapsehoidja
teenuse toetuse peale – kas või nii, et 
teadlasest vanem saaks oma loengu 
tudengitele ära pidada. 

Viimased rahvusvahelised uuringud 
näitavad suurt akadeemiliselt töölt 

lahkumise tendentsi. 
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täiesti objektiivne ja oma osa mängib 
ka juhus: sa võid teha ideaalse taot-
luse, aga retsensendil juhtub sel päeval 
olema paha tuju, konkurents on suur ja 
sina jääd ilma.“

Nii ongi teadusrühma juhi põhi-
mure, kuidas oma meeskonda hoida. 
Kui aga grandi saad, lähevad asjad 
mõnikord veel keerulisemaks, sest 
raha ei ole siiski piisavalt. Tenson 
meenutab Tallinna Tehnikaülikooli 
Nurkse instituudi juhtumit, mis osutas 
sisuliselt süsteemi sisse kirjutatud 
hädale, et teadlased ongi sunnitud raha 

ringi kantima. Ei saa kõike niimoodi 
planeerida, et täpselt selle raha eest 
saab täpselt selle töö tehtud. Ikka jääb 
kuskilt üle ja kuskilt tuleb puudu.

„Suuremate grandiprojektide puhul 
ei tea vahel isegi ülikool 
täpselt, mis  sugused on raha 
kulutamise reeglid,“ jätkab 
Tenson. „Alles siis, kui 
projekt hakkab lõppema, 
öeldakse, et tegelikult oleks 
pidanud raha hoopis teist-
moodi näitama ja kulu-
tama. Esialgu küll koos-
kõlastad oma tegevuse, aga 

pärast tunned end ikkagi nagu eraette-
võtja ja ülikool on justkui teaduspark, 
kes küsib sinult, kuidas sa nüüd need 
miinused katad.“ 

Tenson meenutab juhtumit ühe 
Euroopa projekti vahearuandega. 
„Mõned Euroopa rahastusprogram-
 mid on kirjutatud niivõrd kitsaks, et 
sa näed, et nii ei saa neid asju teha, ja 

tead, et tahaksid teist teed 
minna, aga sul ei lubata 
seda muuta. Koroona 
tõttu jäid täitmata näiteks 
füüsilist kohalolu ja reisi-
mist vajavad plaanid, aga 
küll me saime Euroopa 
koordinaatorilt sõimata, 
miks need tegemata on! 
Ühele kolleegile pani pere-
arst pärast seda koosolekut 
posttraumaatilise sünd-
roomi diagnoosi.“

Tõsi, aja jooksul on 
ülikoolis stabiilse rahas-
tuse osa suurenenud ja 
baasfinantseering tagab, 
et instituudil on vaba 
raha, mida ootamatute 
aukude lappimiseks kasu-
tada. Saab hoida oma 
inimesi, kui nad juhus-
likult loodetud grandist 
ilma jäävad, ütleb Tenson. 
„Siiski pole võimalik 

võrrelda meie teadlaste kindlustunnet 
näiteks Šveitsi või Saksamaa ülikoolide 
omaga, kus professoril on oma labor 
ning tagatud tema ja veel nelja-viie 
inimese stabiilne rahastus.“

Ester Oras usub, et  lisaks lühi-
ajalistele sildamisgrantidele peaks 
teatud hulk teadustöötajaid saama 
vähemalt osa oma töötasust püsiva-
test finants allikatest. „Nii suureneks 
tulevikukindlus, kaoks ära grandi-
taotluse ebaõnnestumise „fataalsus“, 
inimesed tunneksid ennast väärtusta-
tuna ja ma olen kindel, et ka rohkem 
motiveerituna.“

Hoiatavad märgid
„Enam ei suutnud lõdvestuda,“ meenu-
 tab professor Tenson 2021. aasta keeru-
list kevadet, mil ta ise läbipõlenuna 
arsti juurde jõudis. „Kui sul juba öösel 
keerlevad peas kalkulatsioonid, kas 
kõik on ikka õigesti planeeritud, kas 
eelarved jooksevad; kui ärkad kell neli 

öösel ja lähed arvuti juurde arve kont-
rollima, siis on ikka asi juba käest ära 
läinud.“

Vahel väljendub kurnatus, vastu-
pidi, apaatsuses. „Ma istun hommikul 
arvuti taha, lihtsalt vaatan ekraani ja 
see ongi kõik, mida täna teha suudan,“   
on üks Tensoni kolleeg sellist seisundit 
kirjeldanud.

Tuleb ette sedagi, et meeskonna 
õhustik on plahvatusohtlikum, sest 
üliintelligentsete kolleegide sotsiaalne 
närv ei pruugi suurele koormusele 
vastu pidada. Enamasti võib kolleegi 
üldisest olekust, tema tegevusest või 
tegevusetusest välja lugeda, et midagi 
on viltu. Ester Oras juhib aga tähele-
panu, et meie seas on palju ka „naera-
tavat“ depressiooni – tegelikult on väga 
raske, aga justkui vanast harjumusest 
või soovist ootustele vastata hoitakse 
jõuga positiivset nooti, lükatakse pöid-
laid püsti, võetakse veelgi tööd juurde.

„Ei tasu alahinnata akadeemilise 
maailma üldist mentaliteeti, et 
teadustöö on justkui hobi!“ hoiatab 
Oras. „On meie endi loodud kuvand, 
et teadlane armastab oma tööd ja teeb 
seda teatava fanaatilisusega. Mulle 
tundub, et oleme selle suhtumisega 
endale ise sõrme lõiganud, sest töö- 
ja eraelu on paljudel töö poole kiiva. 
Nädalavahetused seminaridel või 
laboris, öötundidesse venivad artikli- 
või projektikirjutused on norm, valitseb 
teatav puhkuseviha – et kellele seda 
„kohustust“ veel vaja! –, aga see kõik 
kokku viibki vaimse kurnatuse teele. 
Nii et, tõesti, palun järgime Inglisilla 
sententsi „Otium reficit vires“ („Puhkus 
kosutab jõudu“) siiralt ja uhkusega!“        

Kuidas hoida ennast ja kolleege kurnatuse eest?
Kuidas hoida ennast

 ● Võta vastutus oma vaimse tervise eest. Tunnista endale, 
kui oled kurnatud, ülekoormatud või läbipõlemise äärel.

 ● Akadeemiline tegevus ei ole sprint, vaid pigem ultramara
ton: peab õppima jõudu jagama. On normaalne olla vahel 
väsinud.

 ● Õpi ütlema ei. Ära võta tööd rohkem, kui teha jõuad. Ära 
sarja end, kui kõike ei jõua.

 ● Ära võta omaks mõtet, et läbipõlemine on su isiklik läbi   
kukkumine.

 ● Ära isoleeri end kodukontorisse. Ainuüksi tööl käimine võib 
anda hädavajalikku füüsilist koormust ja ergutada vaimu.

 ● Kui on raske, jaga oma muret lähima kolleegi või ülemuse, 
uurimisrühma või kellegi muuga. Kui teised su olukorda ei 
tea, on neil raske aidata.

 ● Küsi nõu spetsialistilt. Tartu Ülikooli töötajatel on võimalus 
pöörduda nõustajakaplan Tõnu Lehtsaare poole, kelle  
töö eesmärk on aidata kaasa töötajate psühholoogilisele 
ja vaimsele heaolule ning tõhusa tegutsemise võimele 
ülikooli töökeskkonnas.

Kuidas hoida akadeemilist peret
 ● Kujundagem õhkkond, kus tervisest rääkimine on loomu

lik, üksteisele antakse nõu ja tiimiliikmeid toetatakse.
 ● Kui mõnel töötajal hakkab pind jalge alt kaduma, on juhil 

enamasti võimalik tema tööd ajutiselt ümber korraldada: 
anda talle mõneks ajaks ainult motiveerivaid töid, säästa 
suhtlemisest inimestega, kellega läbisaamine ei suju.

 ● Ärgem heroiseerigem töötamist. Töö ja puhkeaeg on sea
duses põhjusega ette antud ning katkematut töötamist ei 
tohiks normiks seada.

 ● Juhi eeskuju on tähtis, tema käitumisest ja väärtusest, 
tööstiilist ja harjumustest juhinduvad nii kaastöötajad kui 
ka üliõpilased.

 ● Kurnatust soodustavad probleemid ei kao iseenesest. 
Hoidkem kõneainet üleval, osutagem kohtadele, kus 
inimesed kipuvad süsteemi hammasrataste vahele jääma. 
Otsigem lahendusi, kuidas ebakindlust vähendada. See ei 
ole ainult Tartu Ülikooli, vaid kogu akadeemilise maailma 
mure. 

Allikad: Tanel Tenson, Ester Oras, ajakiri Nature (vol 591, 18.03.2021).

Tuleb ette, et meeskonna õhustik 
on plahvatusohtlikum, sest 
üliintelligentsete kolleegide 
sotsiaalne närv ei pruugi suurele 
koormusele vastu pidada.

 Teinekord tasub tänased toime-
tused jätta homse varna ja jätkata 
puhanud peaga. 

Arheokeemik Ester Orase sõnul oleks lühiajaliste sildamisgrantide kõrval vaja, et teatud hulk 
teadustöötajaid saaks vähemalt osa oma töötasust püsivast finantsallikast.  
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Kellast kellani tööaja 
orjusest priiks
Töötajate, eeskätt valgekraede hulgas on hakanud levima uus suun
dumus: oma tööajale seatakse teadlikult mõistlikud piirid.

KRISTJAN-JULIUS LAAK
TÜ arvutiteaduse doktorant

Lugesin mõni aeg tagasi BBC por-
taalist artiklit quiet quitting’ust – 
otsetõlkes vaiksest loobumisest1, 

mis tähendab, et töötaja loobub tege-
mast rohkem, kui kokkulepitud tööaeg 
ja ülesanded nõuavad. Ta ei ole vastu 
töötamisele kui sellisele, vaid ületun-
dide tegemisele ja pidevalt kättesaadav 
olemisele. Ta võtab aega ka töö  välise 
elu, pere, sõprade ja hobide jaoks.

Sellega käib kaasas mõtteviis, et töö 
ei peaks olema ainus enesehinnangu ja 
rahulolu allikas, elu (ainukene) mõte. 
Niisugune vaikne loobumine, õige-
mini vaikne vastuhakk võiks Eestiski 
rohkem kõlapinda leida.

Rahvusvahelises uuringus, milles 
mõõdeti inimeste elu nautimise võimet 
ning kasvatusest tulenevat suutlik-
kust hoida kontrolli all oma ihasid ja 
impulsse, selgus, et eestlaste näitaja 
on saja palli skaalal kõigest 16, samal 
ajal kui näiteks rootslastel on see 78.2 
Uuringu autorite tõdemuse kohaselt ei 
väärtusta eestlased vaba aega ja peavad 
elu nautimist sageli paheks. Üks vald-
kond, kus elust rõõmu tundmise asemel 
hinnatakse kõrgemaks kogu energia 
paigutamist töösse, on idufirmad. 

Töö seadmine esikohale ja piiride 
puudumine on mulle kui IT-valdkonna 

töötajale tuttav. Pärast magistriõppe 
lõp pu 2016. aastal, kui hakkasime 
kursusekaaslasega oma idufirmat üles 
ehitama, töötasin sageli 12 tundi päevas 
ja kodu oli ainult ööbimiseks. Selline 
tempo sobis 18 aastat järjest koolis 
käi  nud 25-aastasele maailmaparanda-
jale hästi. 

Kujundasime oma meeskonnaga 
välja meie jaoks esmapilgul ideaalse 
kultuuri. Näiteks leppisime kok ku 
„lõputus“ tasustatud puhkuses – kui 
vajad puhkust, siis puhka nii palju 
kui tahad ja millal tahad. Olime aru 
saanud, et väsinud inimese produk-
tiivsus ja rahulolu kahanevad ning 
sellisest töötajast pole kellelegi kasu. 

Idufirmade taak
„Vaba“ süsteem tekitas aga olukorra, 
kus ühel aastal ei võtnud ma kordagi 
puhkust. Tundsin, et ettevõte suudab 
muuta maailma ja see on minu 
missioon. Keegi ei sundinud mind 
töötama hommikust hilise õhtuni, aga 
ma tegin seda. Pikema puhkuse asemel 
olid aeg-ajalt pikemad nädalavahetused 
või jätsin mõnel päeval tööle minemata. 
Oluline oli saavutada seatud eesmärk, 
olgu siis paremad tulemusnäitajad, 
õigeaegne tarne või klientide rahulolu. 
Tol ajal tundus ületöötamise kultuur 
mulle enesestmõistetav.

Ettevõtte kasvades liitus meiega 
aga spetsialiste, kes tulid tööle kell 9 ja 

sulgesid arvuti kell 17. Esialgu tekitas 
minus segadust ja isegi pisut pahameelt, 
et nad ei tunne minuga sarnast joovas-
tust ja tungi teha ettevõtte arengu heaks 
ületunde. Peagi õppisin, et läbipõle-
mise vältimiseks ja tervena püsimiseks 
on vaja ka töövälist elu, näiteks trennis 
käimist, lugemist, mõtisklemist, jalu-
tamist, mediteerimist. Õppisin, kuidas 
seada tööle tervislik ajapiirang.

Kui ettevõtte asutajate puhul on 
pidev tööle mõtlemine vastutuse tõttu 
arusaadav, siis palgatöötajate higi-
pisaraid on raskem mõista. Näiteid 
idu firmade läbipõlenud töötajatest 
on igal pool. Üks mu rahvusvahelise 
pangandusega seotud idufirmas tööta-
vatest sõpradest teeb kiiretel aegadel 
tööd õhtul kella kümneni, et tõestada 
ülemustele oma võimekust.

Lühem tööpäev on kasulikum
Nüüd tundub mulle quiet quitting 
ehk rangelt kaheksatunnise tööpäeva 
propageerimine absurdne. Ühelt poolt 
ei ole see nähtus mingi lumehelbe-
keste trend, vaid seadusjärgsest tööajast  
kinnipidamine, mille tõttu ei peaks 

ükski töötaja end halvasti tundma. 
Teisalt aga normaliseerib quiet quit-
ting 20. sajandi algusest muutuma-
tuna püsinud tööorjust. Toimunud on 
tohutu automatiseerimine, aga tööaeg 
ei ole lühenenud ega töötasu tõusnud – 
alanenud on kaupade hinnad.

On küllaga uuringuid, mis kinni-
tavad, et lühem tööpäev on kasulikum 
nii töötajatele, ettevõttele kui ka klien-
tidele. Näiteks Rootsis tehtud uuring 
näitas, et kuuetunnise graafikuga 
töötanud hooldekodude õed vajasid 
vähem haiguspäevi, olid õnnelikumad, 
tegelesid eakatega rohkem ja kokku-
võttes pakkusid kvaliteetsemat teenust. 

Uuringutulemustest indu saades 
korraldasime oma ettevõttes paarikuise 
eksperimendi, mille jooksul käisime 
tööl ainult viis tundi päevas. Eesmärk 
oli olla kontoris hommikuti ühel ja   

samal ajal. Meie katse näitas, et töö 
tulemuslikkus paranes, aga raske oli 
tekkinud lisaaega täiel rinnal nautida, 
kui ülejäänud maailm vabanes töölt 
kell 17 või 18. Otsustasime üle minna 
vabagraafikule. Leidsime, et töö  tundide 
täis tiksumise asemel on olulisem teha 

mõtestatud tööd 
päeva parimal 
ajal. Ettevõtetel 
tulebki ise katse-
tada, mis nende 
valdkonnas ja 
inimeste seas 

toimib, arvestades, et kohe ei pruugi 
õiget mudelit paika saada ja uut 
süsteemi peab kohendama.

Nüüdseks olen doktorandi ja privi-
legeeritud IT-valdkonna töötajana 
jõudnud veendumusele, et vaja on palju 
enamat. Vaja oleks aja orjusest täiesti 
lahti saada! Töö eesmärk peaks olema 
kokkulepitud tulemuste saavutamine. 
Tulemused peaksid aga saavutatavad 
olema vähem kui kuue tunniga päevas. 
Kui võimalik, peaks saama töötada 
vabagraafikuga ja ükskõik millises 
asukohas. 

Paindliku töökultuuri võimalusi on 
kaugtöö kõrval teisigi. Ettevõttele on 
olulisem õnnelik töötaja, kes soovib ja 
suudab panustada pika aja vältel, mitte 
kasumi 10% kasvuni, mis on tulnud 
tervise arvelt.

Kui laseme mõttel veelgi lennata, 
siis peaks tööaja sisse lugema kogu aja, 
mis läheb tööandjale töö pakkumi-
seks. Pean silmas näiteks tööle- ja koju-
mineku aega. Muidugi võib vaielda, et 
see paneks maalt ja äärelinnast käijad 
kehvemasse olukorda: tööandja eelis-
taks neid, kes läheksid koos tööletule-
kuga vähem maksma. Samas on vald-
kondi, kus pole hädavajalik iga päev 
kontoris käia. 

Koroonapandeemia ajal mõistsid 
paljud, et töö saab tehtud ka kontoris 
käimata. Kontor muutus kohaks, kus 
pidada aeg-ajalt silmast silma kohtu-
misi. Nii võidavad ka tööandjad: saab 
kontoripinda vähendada ning hoida 
kokku elektrilt ja küttelt.

Akadeemiline vabadus peibutab
Kas selline suhtumine tööaega on 
võimalik ka teadlaste puhul? Suur osa 
teadlase tööst seisneb artiklite kirjuta-
mises, mida saab teha üsnagi vaba graa-
fikuga ja ükskõik kus. 

Doktorandina võin töötada enda 
jaoks kõige paremal ajal päevast, siis, 
kui pea töötab hästi, ja viibides kas või 
Kanaari saartel. Seega tasub noortel 
mõelda doktorantuuri astumisele – 
ülikoolis on palju vabadust! Kui tead-
lase karjäär aga ei ole su kutsumus, 
võiksid siiski proovida seada oma 
tööelule tervislikud piirid. 

Viited
1 Alex Christian, Why ‘quiet quitting’ is nothing new. 

BBC. Vaadatud 29.08.2022; https://www.bbc.com/

worklife/article/20220825whyquietquittingis

nothingnew.
2 Hofstede Insights – Country Comparison

https://www.hofstedeinsights.com/

countrycomparison/estonia,sweden/.

Ill
us

tr
at

si
oo

n:
 P

ix
ab

ay
 

Vaja oleks aja orjusest täiesti lahti saada! 
Töö eesmärk peaks olema kokkulepitud 
tulemuste saavutamine. 

Ettevõttele on olulisem õnnelik töötaja, kes suudab panustada pika aja vältel.

https://www.bbc.com/worklife/article/20220825-why-quiet-quitting-is-nothing-new
https://www.bbc.com/worklife/article/20220825-why-quiet-quitting-is-nothing-new
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Igikestev küsimus elu mõttest on leidnud ühe võimaliku tõlgenduse 1993. aastal, mil toona 
24aastane ja alles oma loometeed alustanud kunstnik Albert Gulk (snd 1969) lükkas Võrumaal 
kodutalus lahti kaheksameetrise paberrulli. Järgmise nelja kuu jooksul valmisid fantaasiaküllased 
visioonid, mis said pealkirjaks „Elu mõte“1. Teose reproduktsioon on üleval hiljuti renoveeritud 
Oecologicumi (J. Liivi 2) fuajees.

KADRI ASMER
kunstiajaloolane

Albert Gulk on kunstinäitustel 
esinenud alates 1988. aastast, mil 
ta koos kunstnike Peeter Alliku 

(1966–2019), Ilmar Kruusamäe (snd 
1957) ja Priit Pangsepaga (snd 1966) 
asutas Tartus Kursi koolkonna. 1990-
ndate alguses tegi Kruusamäe Gulgile 
ettepaneku katsetada joonistamist 
ka suurematel pindadel. Mõeldud – 
tehtud. Valmis kahemeetrine joonistus 

„Kabet mängimas“ (1992), mis muu 
hulgas trükiti ära ajakirjas Looming2. 
Viimane ei jäänud märkamata 
kunstnik Andrus Kasemaal3 (1941–
2016), kes lubas bravuurikalt teha kaks 
korda suurema joonistuse. Lubadus 
jäi täitmata, kuid kinnas oli Gulgile 

Albert Gulgi joonistus 

„Elu mõte“ –
apoteoos noorusele ja elule

heidetud – võistlustahtest sai alguse 
joonistuse „Elu mõte“ loomine.

Teose kompositsiooni visandades 
mõtles kunstnik nii maaelule, oma 
nooruspõlve unistustele kui ka seni-
nägemata tulevikule.4 Seejärel kattis ta 
paberipinna 40 × 40 cm ruudustikuga 
ning tegi endale ülesandeks töötada 
läbi ja joonistada valmis iga päev üks 
ruut. 1993. aasta kevadel alustatud töö 
sai valmis varasügisel Tartus (juuli-
kuus tegi Gulk edukalt Tartu Ülikooli 
maaliosakonna sisseastumiskatsed). 
Tagasi vaadates nähtub, et elu ja kunst 
on tõesti omavahel põimunud – pildi 
narratiiv algab Võrumaa metsa vahelt 
ja Võhandu jõeäärest, kus kunstnik 
teose loomist alustas, ning lõpeb peoga 
linnas, kus ta joonistusele punkti pani.

Pildil kujutatu võib liigendada 
kolmeks suuremaks stseeniks. Vasakul 
servas toimub Võrumaa ürgses metsas 
noormehe ja neiu kohtumine. Samal 
ajal sõlmivad kokkuleppeid kosmose-
laevalt saabunud mehed, kelle tegevust 
jälgivad kosmilised mungad, päkapikud 
ja loomad nii siinsest loodusest kui ka 
eksootilisemast kliimast. Keskmisel 

motiivil istub täiskuuööl kivil alasti 
naine, taamal on veepinnale tõusnud 
kapten Nemo allveelaev ning selle 
kohal sammuvad taevalaotusel elevant 
ja ninasarvik. Paremal serval on tardu-
nult keset suurt elule pühendatud 
tantsu pidu  futuristlikud figuurid.

Tervikut vaadates näeme kummalist 
ja lummavat hetke – staatilist komposit-
siooni, kus liikumist ei ole. Tekib paral-
leel mustvalge filmiga, mis oleks justkui 
keset kõige pöörasemat kulminatsiooni 
pandud pausile. See on stoppkaader, mis 
on loome- ja mõttevabaduse manifestat-
sioon. Joonistusel nähtavad nägemused 
ja motiivid pärinevad kunstniku enese 
mõtetest, ta ei kasuta oma teoste puhul 
modelle või fotosid, millelt šnitti võtta. 
Peamise inspiratsiooniallikana nimetab 
Gulk ise ainult muusikat (1990-ndatel nt 
Kraftwerk, Depeche Mode, U96). Sellele 
tuleks kindlasti lisada veel tema üles-
kasvamine Võrumaal ja sealse iseloo-
muliku kultuuriruumi mõju kunstniku 
pildikeele kujunemisele.

Albert Gulgile ei ole siinses kunsti-
pildis vastast, tema võime luua must-
valgeid fantaasiailmu on ületamatu. 

Kui soovida teda kellegagi võrrelda, 
siis võiks see olla näiteks kunsti klassik 
Eduard Wiiralt (1898–1954), kelle 
pöörastel kompositsioonidel („Põrgu“, 
1930–1932; „Kabaree“, 1931) on samuti 
reaalsus sulanud kokku unenäolisuse ja 
nägemuslikkusega.

Miks on selle suurejoonelise joonis-
tuse pealkiri „Elu mõte“? Esma-
joones võiks seda teost tõlgendada kui 
kummardust noorusele ja elu  janule, 
mis kantud julgusest unistada (ja mis 
ajas kipub paratamatult kaduma). 
Kunstnik ise jääb siinkohal mõtlikuks: 
„Naiivne pealkiri. Mu elu polnud siis 
alanudki. Ega ta praegugi ole alanud.“

Tuletagu see töö meile siis meelde 
julgust unistada – unistada suurelt. 

Viited
1 Pliiats, paber, 1,63 × 7,53 m, Tartu Kunstimuuseum.
2 Looming, 6 (1992), 783.
3 Andrus Kasemaa oli aastatel 1974–1993 Tartu 
Ülikooli kunstikabineti juhataja.
4 Tekst põhineb autori vestlusel Albert Gulgiga 
5. jaanuaril 2023 Oecologicumi fuajees.

 Albert Gulgi joonistus „Elu mõte“ 
(1993).
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Rein Taagepera teadlasetee on olnud mitme-
külgne: kaitsnud doktorikraadi füüsikas ja 
seejärel tudeerinud hoopiski rahvusvahelisi 

suhteid, tärkas temas huvi sotsiaalteaduste vastu. 
1970. aastal asus ta California Ülikoolis Irvine’is 
uurima ja õpetama politoloogiat ning oma teadus-
karjääris keskendus valimissüsteemidele.

Jutuajamise alustuseks küsin Taageperalt, kas 
sotsiaalteadused on viimase poole sajandi jooksul 
liikunud selles suunas, mida tema teadlasena oleks 
näha tahtnud.

„Vähe,“ kostab emeriitprofessor. Istume temaga 
teine teisel pool arvutiekraani – Taagepera Cali-
fornias, kuhu ta sügistalvel harjumuspäraselt 
tagasi on pöördunud.

„Teadus kõnnib kahel jalal,“ selgitab ta oma 
lemmikkujundit appi võttes. „Üks jalg on uurida, 
kuidas asjad on, teine jalg on mõtelda, kuidas asjad 
peaksid loogiliselt olema. Luuakse küll teoreeti-
lisi mudeleid, kuid neid lugedes võib tekkida mõte: 
kas see saab ikka nii olla?“

Selle küsimuse avastas Taagepera õrnas eas. 
„Intellektuaalses plaanis oli kõige tähtsam, kui 
ema minuga kolme-nelja-aastasena korrutus-
tabelit harjutas,“ jagab ta aegadetagust mälupilti. 
„Kahega korrutamine oli läbi võetud, samuti oli 
läbi võetud 7 × 3 ja 8 × 3. Ema küsis – see oli nagu 
pikne selgest taevast –, kui palju on 11 × 3. See 
oli täiesti väljaspool minu teadmisi. Kähmasin 

midagi sellist, et „võib-olla 28“. Siis tuli see oluline 
hetk, et ema ei parandanud mind, vaid küsis: „Kui 
palju on 10 × 3?“ Seda ma teadsin juba siis, et pane 
aga null otsa. Ja siis lasi ema hiirelõksu kinni: 
„Aga kas see saab ikka niimoodi olla? Kuidas saab 
11 × 3 olla vähem kui 10 × 3?““

Selleni, kui palju 11 × 3 tegelikult on, tookord 
ei jõutudki. „Aga tol hetkel sai minust teadlane: 
sinnani arvasin, et on ainult päritud teadmised. 
Nüüd avastasin, et on olemas mõtlemine. Küsimus 
„Kas see saab niimoodi olla?“ on saatnud mind 
terve elu.“

„Nobeli preemia“ politoloogias
1969. aastal, just pärast rahvusvaheliste suhete 
õpingute lõppu, sattus Taagepera lugema prant-
suse politoloogi Jean Blondeli äsjailmunud teost 
„An Introduction to Comparative Government“. 
Teda paelus Blondeli käsitlus esinduskogude 
mõttest: selle järgi on rahvaesinduse peamine 
eesmärk rääkimine, suhtlus – sisaldub see ju ka 
sõna parlament tüves (pr parle).

„Kui riigis on näiteks miljon inimest, tähendab 
see teoreetiliselt miljon korda miljonit võima-
likku suhtluskanalit, mis on üüratu hulk,“ seletab 
ta. „See omakorda tähendab, et riigi toimi-
miseks ja kaose vältimiseks on vaja koondada 

Renessansiaja inimene 

Rein Taagepera
TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Emeriitprofessor Rein Taagepera, kel on tänavu 28. veebruaril 90. sünnipäev, on nüüdis
aegses, pigem kitsalt spetsialiseerunud teadusmaailmas küllaltki ebatavaline nähtus: ta 
on ühtaegu teadlane, ühiskonnategelane ja kirjanik.

Looduses, ka ühiskondlikus 
looduses on sirgjoonelisi seoseid 

asjade vahel väga vähe. 

kommunikatsioonikanalite arvu.“ Taagepera 
jõudis loogiliste arvutuste põhjal järeldusele, et 
riigi toimimiseks optimaalne suhtluskanalite arv 
ehk rahvaesindajate hulk esinduskogus on kuup-
juur rahvaarvust. Praegune Riigikogu liikmete 
arv on seega üsna sobiv. 

Samuti on ta loonud mudeli, mille kohaselt 
esinduskogu suurus määrab ära selle, mitu parteid 
sinna pääseb. „See polnud mitte üksnes näide, 
mida saab [politoloogias] loogikaga teha, vaid ka 
sisuline läbimurre,“ on ta kommenteerinud inter-
vjuus Marti Aavikule.

2008. aastal sai Rein Taagepera oma loogi-
liste mudelite idee eest Uppsala Ülikoolilt Skytte 
auhinna, mida politoloogias peetakse sama 

kõrgeks tunnustuseks nagu Nobeli preemiat. 
Auhinnaga kaasnes poole miljoni Rootsi 

krooni suurune rahasumma, mille ta 
annetas Tartu Ülikooli sotsiaalteadus-
konnale uue uurimissuuna „Teadus-
likkus sotsiaalteadustes“ arendamiseks.

Matemaatika tundmine on Taage-
pera meelest sotsiaalteadlasele välti-
matu. „Isegi ajakirjaartiklite hindajad 
ei tunne pahatihti mitte ainult ülikooli, 
vaid ka gümnaasiumi matemaatikat,“ 
märgib ta. 

„Olen naljaga pooleks ütelnud, et 
vaevalt keegi sotsiaalteadlastest arvab, 
et maakera on lapik, aga väga suur osa 
arvab, et seosed asjade vahel on sirg-
joonelised. Looduses, ka ühiskondlikus 
looduses, on sirgjoonelisi seoseid asjade 
vahel väga vähe.“

Tema meelest on sotsiaalteadused 
teinud suuri edusamme kvalitatiivses 
uurimises. „Aga kui jääda keksima ühele 
jalale – uurimisele – ja unustada loogika, 
jääb väga palju teada saamata. Olen mitme 
artikli autoritele kirjutanud, et oma mõtet 
edasi arendades oleksid nad saanud tule-

tada palju rohkem järeldusi. Vastuseks tuleb 
viisakas kiri, aga on aru saada, et vastaja ei 

mõista mind. Selle taustal on rõõmustav, aga 
natuke müstiline, kuidas ma selle ülemaailmse 
Skytte auhinna kätte sain.“ (Naerab.)

Järelikult keegi pidi ikkagi aru saama?
„Keegi pidi aru saama,“ kostab emeriit-

professor muhedalt. 
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Emeriitprofessor Rein Taagepera  
on saanud rohkesti ühiskondlikku 
tunnustust, sh Tartu Ülikooli suure medali  
ja Riigivapi II klassi teenetemärgi. 

mailto:tiia.konnussaar@ut.ee
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Eesti politoloogia grand old man Rein Taagepera 
on rahvusvaheline mees: sündinud Eestis, 12-aas-
tase poisina põgenenud koos perega sõja eest Sak-
samaale ja seal koolis käinud, keskkooli lõpetanud 
Marokos ja ülikooli Kanadas, pere loonud USA-s, 
teadust teinud ja õpetanud nii siin- kui ka sealpool 
ookeani.

„Otsisin teed Eestisse tagasi algusest peale,“ 
tunnistab Taagepera. „1960 läksime abikaasa 

Marega elama Soome, et olla Eestile nii ligidal 
kui võimalik.“ Laulva revolutsiooni ajal õnnestus 
lõpuks saada Nõukogude Liidu viisa ja Taagepera 
käis aastail 1987–1991 Eestis kokku viiel korral. 
Kodumaal koges ta sooja vastuvõttu, sai osa uue 
ärkamisaja vaimustusest ja hoost ning mõtles 
elavalt kaasa, olles nii Eesti Kongressi kui ka Põhi-
seaduse Assamblee liige.

Tartusse sotsiaalteaduskonda looma
1990-ndate algul kutsus rektor Jüri Kärner Rein 
Taagepera Tartu Ülikooli looma sotsiaalteadus-
konda, mis olnuks vaba nõukaaegsete ühiskonna-
teaduste taagast.

„1992. aasta juuli lõpus maandusin Eestisse. 
Mu ettepanek Kärnerile oli hakata otsast peale, nii 
nagu loode sünnib ema kõhust, ja minu üllatuseks 
võttis ta selle ettepaneku vastu. Esimesel aastal 
olid kõik teaduskonna õppejõud välismaalt,“ on 
Taageperal hästi meeles. „Kiiremas korras tahtsin 
minna üle kohalikele õppejõududele, ainult et nad 
pidid enne koos tudengitega esimese aasta loen-
gutes osalema.“

Vastse dekaani ideedega polnud alati lihtne 
leppida. „Teisel semestril, kui mina ära olin, tuli 
Ain Haas Indiana Ülikoolist ja õpetas sotsioloo-
giat. Siis mõned õppejõud tulid küll kuulama, aga 
mina nõudsin, et nad võtaksid ainet kursusena. 
Mõned pidasid seda solvavaks.“

Septembris möödus sotsiaalteaduskonna raja-
misest 30 aastat. Tagasi vaadates on Taagepera 
rahul, et midagi tema algatatust on püsima jäänud. 
„Tollal oli mul tunne, et asi oli üsna nurjunud – 
kaks ja pool aastat hiljem nõudis uus rektor, et 
võtaksin teaduskonna alla ka eripedagoogika 
osakonna. See tuli nagu välk selgest taevast ja ma 
loobusin dekaani kohast. Hiljem kuulsin teistelt, 
et algupärane sotsiaalteaduskond jätkas tugevalt 
politoloogia suunal.

Kui, siis täie panga peale
Veel samal aastal, mil Rein Taagepera tuli sotsiaal-
teaduskonda üles ehitama, võttis ta ette söaka 
sammu kandideerida Eesti presidendiks.

„Ei, mina ei võtnud sugugi sellist sammu 
ette,“ tõrjub Taagepera ja muheleb. „Ma tulin 
Eestisse, et teaduskonda alustada, ja siis oli lennu-
jaamas vastas Rahvarinde seltskond – Savisaar, 
Arvo Junti ja Peep Kask – ja sealsamas paluti mul 

presidendiks kandideerida. Mina ütlesin, et Eesti 
president tulgu Eestist ja Lennart Meri juba kandi-
deerib, koonduge tema taha.“

Seejärel helistas Helsingist Lennart Meri ja 
palus kandideerida igaks juhuks, sest tal enesel on 
tervisehädad. „Ma küsisin, mis tervisehädad, ja ta 
rääkis midagi jalast,“ meenutab Taagepera. „Mina 
mõtlesin, et ma tean küll, kust sul jalg valutab: 

need olid Rüütli ringkonna häbematud süüdis-
tused, et kuidas KGB sind nii kiiresti lahti lasi – 
samal ajal kui Rüütel ise oli vormiliselt ENSV 
riigipeana KGB ülemus. Siis ma ütlesin Lennartile, 
et kui kandideerin, lähen täie panga peale. Ta 
võttis selle teatavaks. Aga mul ei olnud küllalt 
palju aega – ma olin järgi jõudmas, aga valimised 
tulid enne kätte.“

Tagantjärele ütleb Taagepera, et kui ta oleks 
presidendiks valitud, oleks ta seadnud endale kaks 
eesmärki. „Ma kavatsesin teha seda, mida tegin 
kampaania ajal: kuulata inimeste arvamusi, eriti 
silmas pidades Narvat, mis oli Eestil väga nõrgalt 
käes. Teine asi: presidendi võimu võis tõlgendada 
tugevamalt või nõrgalt. Minu mõte oli olla võima-
likult mahe president, mitte sekkuda; hoida ennast 

Rahvusvahelised mehed: vasakult Lennart Meri, Bill Clinton ja 
Rein Taagepera. Fotod: erakogu, eksponeeritud 2009. aastal 
Rein Taagepera 75. sünnipäevale pühendatud näitusel.  

Palavad päevad laulva revolutsiooni ajal: fotol ees vasakult 
Rein Taagepera ja Marju Lauristin, taga Heinz Valk, seisab 
Edgar Savisaar.

Iga retsepti võib tarvitada 
absurdselt. Toronto vanemskaudid 

lisasid skautide kümnele käsule 
üheteistkümnenda: skaut ei ole loll!

Rein Taagepera kõnelemas tudengite ees Tartu Ülikooli meeleavaldusel sallivuse kaitseks 2016. aastal. 

Rein Taagepera tsitaate
Õnnest
„Minu õnne tase sõltub sellest, kuhu ma lati sean. Kui sead 
selle hästi kõrgele, siis kõik, mis jääb sellest allapoole, on 
ebaõnnestumine, nurjumine ja ebaõnn. Latt tuleks seada 
nii, et oled pidevalt kerge pinge all. [] Vanasõna „igaüks 
on oma õnne sepp“ on selles mõttes kuratlik, et kui see on 
tõsi, siis on inimesele seatud raske koorem – kõik süü selle 
eest, mis on tema elus nurjunud, on pandud tema õlule. See 
tähendab, et keskkonda ja olusid ei arvestata.“

Aimar Altosaar, Õnneliku lõpu nimel tasub pingutada ja hoida oma 

lähisuhted kvaliteetsed. – Postimees, 13.08.2022

 
Laste kasvatamisest
„Iga retsepti võib tarvitada absurdselt. Toronto vanem
skaudid lisasid skautide kümnendale käsule üheteist
kümnenda: skaut ei ole loll. [] 

Elu seisneb ikka eeskujuks olemises. Kui eeskuju ja jutt 
on vastuolus, käitub laps eeskuju, mitte jutu järgi. 

Aga kui eetikast ja inimsuhetest kõnelda, siis ei saa ju 
järgida ka seda põhimõtet, et tee teisele nii, nagu sa tahaks, 
et sulle tehakse. See on mitme otsaga asi. Mõnele meeldib 
asi, mis teisele ei meeldi.

Skaut ei ole loll, kristlane ka ei ole soovitavalt loll ja ka 
mitte tige. Aga kasutada moraali löögipuuna on üks tigeda
maid asju, mida inimene võib teha.“

Tiia Kõnnussaar (koostaja), Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja 

haridusest. Isiklikult. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2018

https://www.postimees.ee/author/72624
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reservis ainult kõige halvemateks juhtudeks. Mitte 
tarvitada viivitavat vetot; viia Eesti poliitika parla-
mentaarsele tasemele, mitte katsuda presidendi-
võimu esile tõsta – mida Lennart Meri mõni-
kord katsus. Õnneks see tal ei õnnestunud. Ja ma 
kavatsesin ÜRO Peaassambleel esinedes rääkida 

mitte ainult Eesti asjadest, vaid maailma rahvas-
tiku plahvatusest ja kliima soojenemisest, mis 
oli tollal uus asi. Siis oleks ÜRO-s hakatud kõrvu 
kikitama – et kuula, mis selle pisikese maa mats 
kõneleb – ja Eestis oleks tulnud suur kära, et miks 
ma kõnelen asjadest, mis Eestit ei huvita.“ (Naerab.)

Asjadest tuleb rääkida ausalt
Politoloogina nendib Taagepera, et kõikjal pead 
tõstva populismi pealetungi ärahoidmine on 
ülemaailmne küsimus.

„Esimese maailmasõjaga pingutasid riigid 
omahuvidega üle ja seetõttu tuli esile tugevate 
juhtide ihalus. Pärast teist maailmasõda otsus-
tati, et kolmandat enam ei saa pidada, muidu ei jää 
tükki tüki kõrvale.“

Nüüd on teise ilmasõja järgne maailmakord 
tema sõnul nii hästi toiminud, et inimesed ei näe 
enam, millist hüve demokraatia ja eraettevõtlus 
loovad. Tugeva juhi nõue ulatub Ameerikast Fili-
piinideni välja ja levib ka Eestis. „Teine asi: tahad 
demokraatiat, aga liberaalide poolt tuleb kuratlik 
mõte, et vihakõnet ei tohi sallida,“ räägib ta. „Aga 
kogu vabaduse mõte on see, nagu Voltaire seda 
väljendas: ma põlgan seda, mida te ütlete, aga olen 
valmis surema teie õiguse eest seda ütelda! Niini-
metatud liberaalid on vihakõne sildi all nihkunud 
selleni, et Ameerika ülikoolides on nii-öelda 
parempoolseid esinejaid mitte ainult et maha 
karjutud, vaid nõutud, et ülikool tühistaks nende 
võimaluse esineda.“

Ameerikas elatud poolesaja aasta jooksul on 
Taagepera näinud, et sisseränd muudab nii naha-
värvust kui ka kultuuri, viimast õnneks siiski 
aeglasemalt. „Need, kes peavad end liberaalideks, 

on kaldunud väitma, et massiline immigratsioon 
Euroopasse ei olegi probleem. Aga ta on probleem, 
sellel on oma head ja halvad küljed.“ 

Seal on üks peenike piir: kuidas poliitikuna 
rääkida probleemidest nii, et see ei õhutaks vaenu-
likkust, eriti ajal, mil kõik levib välgukiirusel?

„Jah, ja seetõttu on mul üleskutse eriti ajakirja-
nikele ja akadeemilistele ringkondadele,“ nõustub 
Taagepera. 

„Poliitikul on võimatu mõnda asja ütelda, kuna 
tema sõnad käänatakse teistpidi, lihtsustatakse, 
näritakse nende kallal. Ka akadeemilistel ja aja-
kirjandusringkondadel on vastastikku tugev surve 
väita, et immigratsioonil negatiivseid külgi ei ole. 
Aga ajakirjanik või õppejõud saab seda natuke 
lubada, et tema kallal haugutakse, tema leiva-
kõrvane jääb püsima,“ soovitab ta.

Rein Taagepera seostub siinkirjutajale renes-
sansiaja inimesega sellisena, nagu me teda ehk 
idealiseeritultki kujutleme – tollal puhkes õitsele 

Rein Taagepera luuletusi
Tuld-jätta

Mitte ei taha tuldvõtta see astelpaju tüvi.
Ainult teiste roigaste vahel tossab teine.
Poolkuu langeb Hobusemäe kohalt
läbi kõrge kase Pühajärve poole.
Lükkan tukid laiali. Kustuvad vähehaaval.
Üks neist tossab hommikulgi veel.
Mitte ei taha tuldjätta see astelpaju tüvi.

Aidal, 18.8.18

Kordumatu

Pesuniiskeid särke triikides mõtlesin.
Ihmine (vahvalt voolavam kui ... tead isegi)
teeb teinekord hulle tükke üle ja üle.
Siis jälle ei tee, vähemalt mõnda aega.
Seda hullimat teeb aga vaid korra.
Ihmine mõtleb teinekord hulle mõtteid 
üle ja üle.
Siis jälle ei mõtle, vähemalt mõnda aega.
Nii nagu seda, et miks surm ei kordu.
Põder suure metsa sees, temast ihmine ei mõtle,
et miks ta sureb ainult korra. Põder ise kah mitte.
Nii vähemalt arvame.

28.5.19

Aasta, mis ei unune 
Mis jääb teile meenutama 2022. aastat?

Janika Hango
MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse 
juhataja, Tartu Ülikooli Tänutähe kavaler

Alustaksin arvudest. Me nõusta-
sime 2022. aastal kolme inime-
sega 3463 klienti, kellest 1695 

olid Ukraina põgenikud. Võrdluseks: 
veebruaris, semestri algul, käib meil 
alati rohkem rahvast ja eelmise aasta 
veebruaris oli kliente 266. Märtsis aga 
oli neid juba 436 ja augustis üle 800, 
sh uued välis üliõpilased. Kui varem 
on 70–80% meie klientidest tulnud 
siia ülikooliga seoses, siis eelmisel 
aastal olid enam-vähem pooled 
seotud ülikooliga ja pooled muude 
rändepõhjustega.

Nii et kiire oli. Kuid tagant-
järele hinnates läks kõik süsteemselt 
ja kindla tundega. Tartu on piisa-
valt väike linn, et tugi ja vajalikud 
kontaktid oleksid käeulatuses, samas 
piisavalt suur ja tugev tänu üldi-
sele informeeritusele, teadlikku-
sele ja võimekusele. Nii linn kui ka 
ülikool reageerisid põgenike kriisile 
väga kiiresti. Olime algusest peale 
kaasatud ülikooli ja linna kriisimees-
kondadesse, kooskõlastasime ja täien-
dasime pidevalt infot, mida ukrain-
lastele veebis kuvada. Kriiside ajal 
tuleb teavet mitmest suunast, see 

muutub kiiresti ja on hea, kui on üks 
koht, kust inimesed saavad kogu vaja-
liku ja kõige värskema info.

Emotsionaalselt mäletan eriti 
hästi märtsi algust, kui meie kesku-
sesse saabusid esimesed sõjapõge-
nikud, ema kahe lapsega. Üks tütar-
dest oli autistlik ning vajas ootamise 
ajal kätele tegevust. Nii leidis ta laualt 
pakist salvrätiku ja vormis sellest 
mulle roosi. Siis sain aru, et meil pole 
vaja ainult täiskasvanuid nõustada ja 
toetada, vaid tuleb olukorda vaadata 
laiemalt. Kui täiskasvanud süve-
nevad blankettide täitmisse – need 
on ju keeles, millest nad aru ei saa, 
tähestikus, mida nad ei ole varem 
eriti sageli kasutanud, seal küsi-
takse infot, mida neilt pole varem 
küsitud, näiteks meiliaadressi –, siis 
mida teevad samal ajal lapsed? Ei tohi 
rohkem tekkida olukorda, et lapsel 
pole meie juures mängida mitte mille-
gagi peale salvräti.

Kohe sain vahetu kogemuse selle 
kohta, kui avatud on eestlased. Panin 
väga kitsasse, kahe väikese sõprus-
konna gruppi üles teate, et meil oleks 
vaja lihtsaid asju laste aja sisustami-
seks. Paari päevaga oli meil mängu-
nurk asju täis ja see pakkus ukraina 
lastele palju rõõmu.

Päeval, kui algas sõda, oli selge, 
et see tähendab meile palju tööd. On 
hea meel, et oleme saanud olla nii 
paljudele inimestele abiks ja toeks. 
Ükskõik mis olukorras uude riiki 
või keskkonda minna pole kunagi 
väga lihtne. Kui lisame teadmatuse ja 
ärevuse, on see eriti keeruline. Ja kui 
meil on õnnestunud sellises olukorras 
inimesi toetada, on see väga hea 
tunne. 
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kultuur ja levisid humanistlikud ideed 
ning haritud inimene oli mitmekülg-
sete teadmiste ja huvidega. Taagepera 
teeb teadust, kirjutab artikleid, juurdleb 
maailma käekäigu üle ja ... on aval-
danud nii proosat kui ka luuletusi. 
1990. aastal võitis ta koos Jaan Krossiga 
Tuglase novelliauhinna oma novelli 
„Livland, Leaveland“ eest. 2018. aastal 
avaldas toona 85-aastane Taagepera 
debüütluulekogu „Sinule mõtlen ma 
harva ja aina“, milles ilmusid abikaasa 
Mare surma järel kirjutatud luuletused. 
Raamat esitati Betti Alveri kirjandus-
auhinna nominendiks. Samuti on ta 
kirjutanud raamatu lapsevanematele 
„Kuidas lastest rõõmu tunda: võimes-
tuskasvatus“ (2018).

Lihtsuses on ilu
Ka teadlasena on Rein Taagepera keele-
kasutus lihtne ja eesti keel ilus. Ta 
ise leiab, et selle taga on nii anne kui 
ka töö. „Teaduslikud mõtted on juba 
keerulised küllalt, ei maksa neid veel 
keerulisemaks ajada uduse kõnelemi-
sega. Minu hoiak on, et tuleks rääkida 
võimalikult vähese professionaalse 
slängiga, sest elukutseline sõnavara 
ronib sisse niikuinii. Töötan iga teksti 
vähemalt pool tosinat korda ringi.“

Parasjagu lõpetab Rein Taagepera 
oma raamatut maailma rahvastiku 
ning suurriikide kasvu kohta viimase 
5000 aasta jooksul. Ta leiab, et asjad 
on läinud palju paremini, kui oleks 
võinud loota. „On olnud  erakordselt 
rahulikud ajad. Võib järeldada, et 
 tulevad halvemad ajad – selle tõenäosus 
on statistiliselt suur. Põhjus on, et 
inimesed võtavad rahuaja hüvesid seda-
võrd iseenesestmõistetavalt, et arvavad, 
et võivad torkida, teha „väikseid sõdu“, 
mis käest ära lähevad.

Arvestame, et asjad võivad minna 
halvemaks, tunneme rõõmu, et meil on 
olnud 30 head aastat, ja katsume, et ise 
ei torgi asju või kuidagi maailma torki-
misele kaasa ei aita.“ 

Teaduslikud mõtted on juba 
keerulised küllalt, ei maksa 

neid veel keerulisemaks ajada uduse 
kõnelemisega.



Eesti on Põhjamaa. Sellest ajast saadik, kui ma eel-
mise aastatuhande lõpul esimest korda Eesti pinnal 
jala maha panin, olen seda väidet lugematuid kordi 

kuulnud. See on mõistagi müüt. Ning mõistagi ei ole müüt 
tõe vastand, vaid selle üks võimalikke väljendusvorme.

Koidula ajast saadik on ehitatud Soome silda. Põhja-
naabri kaudu nähti teed Euroopasse, mõni pooldas isegi 
kaksikriigi moodustamist. Soome staatust Põhjamaana ei 
sea keegi enam kahtluse alla. Molotovi-Ribbentropi pakti 
salaprotokollis oli Soome üks neljast Balti riigist, aastast 
1955 on ta aga Põhjamaade Nõukogu täieõiguslik liige ja 
nüüdseks tundub, nagu oleks ta seal alati olnud. 

Miks ei võiks ka Eesti olla osa Põhjamaade formaalsest 
koostööst?

Kui tegu oleks ainult rahvuslusest toituva sümboolse 
sooviga ennast Ida-Euroopast või nõukogude minevikust 
distantseerida, oleks Põhjala-retoorika iseenesest  

ootuspärane, kuid sellest ei järelduks sugugi, et 
Eesti oleks selle klubi loomulik liige. Kas näeme siin 
soovmõtlemist?

Transparency Internationali korruptsioonitaju 
indeks hindab korruptsiooni määra avalikus sektoris ja 
poliitika kujundamises tajutuna välisekspertide ja äriring-
kondade silmis. Eesti jagab siin kohta (trummipõrin!) 
Islandiga – teise Põhjamaade hulka kuuluva väikeriigiga, 
kus „kõik tunnevad kõiki“. Selles mõttes oleme üsnagi 
Põhjamaa, eriti kui arvestada ajaloolist lähtepunkti, aga 
korruptsioonivastase võitluse esirinnas on Põhjamaade 
kõrval ka näiteks Singapur, kus pressivabadusega on palju 
kurvemad lood. Kuidas on sellega Eestis?

Vastuse annab meile ühendus Piirideta Ajakirja-
nikud: 2021. aasta seisuga on maailmas pressivabadusega 
kõige paremad lood Norras, Taanis, Rootsis ja … Eestis. 
Viiendal kohal on Soome. Singapur on 139. kohal. Ent 
pressivabadus on muidugi ainult osa vabadusest. Kuidas 
on lood vabaduse ja demokraatiaga laiemalt? Vaatame 
Freedom House’i ülevaadet ja saame teada, et Eesti oma 
94 punktiga on taas täpselt ühel joonel Islandiga … ning 
tublisti eespool vabaduse majakast USA-st. 

Eestlastele siin liigseid üllatusi pole. Seda me kõik ju 
teame – nagu teame ka seda, kes on Karlsson katuselt, Pipi 
Pikksukk ning Sööbik ja Pisik, rääkimata Knut Hamsunist 
ja Kristiina Lauritsatütrest. Teame sedagi, et sugugi kõik ei 
ole hästi ning me ei ole veel liiga igav Põhjamaa.

Me vaidleme, protestime ja kirume, leiutame ja paran-
dame. Jah, paneme ära, aga ka teeme ära. Ning kuna 
keegi meid selle eest ei karista, läheb vahel mõni asi ka 
paremaks.

Aeg on edasi läinud. Olime kunagi nõukogude 
vabariik – aga kas hakkame rääkima ka endisest Vene 

Kuidas sul seal 
Leedus läheb?

ØYVIND RANGØY
norra keele ja kirjanduse 
külalislektor, norraeesti luuletaja
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v tsaaririigist või endisest Taani asumaast? Igaüks teab ju, 
et ööd on siin mustad, ütles Pantalone. Igaüks teab ju, et 
Eesti on Põhjamaa, ütleb eestlane minus. Ent norralasena 
tean, et igaüks seda ei tea – kas või üks mu lapsepõlve-
tuttav, kes Norra külapoes küsis, kuidas mul seal Leedus 
läheb.

„Eestis,“ täpsustasin, „ikka Eestis!“
„Nojah, mina kutsun seda kõike Leeduks,“ kuulutas ta.
Kui ma oleksin oma naabrimehe käest küsinud, 

milliste riikidega tal Eesti seostub, ei oleks Põhjamaad 
olnud tema võimalike vastuste hulgas. Eesti on väike, 
maailm on suur ja kõik tahavad tähelepanu. Aegunud 
ettekujutused jäävad püsima, kui keegi neid ei muuda. 
Rohkem kui kunagi varem on vaja neid, kes ehitavad silda 
Eesti ja Põhjamaade vahel, ja see ei saa olla ainult teiste 
Põhjamaade ülesanne.

Norra keelt on Tartu Ülikoolis katkematult õpetatud 
aastast 1992. Iseseisvuse taastamisest saadik on Eesti 
rahvusülikoolis olnud võimalik valida erialaks rootsi, 
taani või norra keelt ja kultuuri. 

Selle tulemusena on Eestis tublisti juurde tulnud 
skandinaavia keelte ja kultuuride spetsialiste, tõlkijaid 
ja vahendajaid. Samuti on lisandunud Tartu Ülikoolis 
õppinud ja Norra ülikoolides töötavaid eestlasi, kes 
tegelevad skandinaavia keeltega kõrgtasemel. Nende 

kultuuritundjate tegevuse mõju ühiskonnas ei pruugigi 
olla väga nähtav, kuid on sellest hoolimata suur. 

Eesti vajab Põhjamaid. Põhjamaad vajavad enda seas 
ka Eestit. Sellest ei pruugita siiski aru saada. Et saavutada 
mõistmist, on vaja vahendajaid, kes mõistavad kultuuri ja 
konteksti, kes orienteeruvad ja oskavad kaasa rääkida nii 
Skandinaavias kui ka Eestis.

Ent mida tähendab Skandinaavia? Norra ei ole 
Rootsi. Taani ei ole Norra. Kuigi nii keeleliselt kui ka 
kultuuriliselt on neil riikidel väga palju ühist, on nende 
kultuur ja ajalugu erinevad, samamoodi nagu Eestil ja 
Soomel. 

Vahel võib isegi tunduda, et eestlane mõistab Norrat 
paremini kui nii mõnigi rootslane – ning vastupidi, 
Norras võib olla Eesti ajaloo mõistmiseks eeldusi, mida 
Rootsis ei ole. Selles perspektiivis tuleks vaadata küsi-
must, kuidas ülikooli skandinavistika osakonda edasi 
arendada.

Üks tee oleks keskenduda peamiselt rootsi keelele ning 
tutvustada taani ja norra keelt vaid nii palju, et nende 
tekste suudetaks vähese vaevaga lugeda. Selle tulemusena 
tuhmuksid siinsetes arusaamades Skandinaavia riikide ja 
kultuuride erinevused.

„Kuidas sul läheb seal Rootsis?“
„Norras, ikka Norras.“
„Nojah, mina kutsun seda kõike Rootsiks.“
„Ei saa me läbi Lätita,“ kõlab vana laul. Ega ka Norrata. 

Murepilved Euroopa kohal on sünged ja sõpra on vaja 
tunda. Kui ma eestlasena midagi tean, siis seda, et ööd on 
siin mustad. Ning seda, mis tunne on, kui skandinaavlane 
ei oska Baltimaid eristada või peab neid kõiki Leeduks 
või Ida-Euroopaks. Seda võiks hea kultuuritundmisega 
parandada. 

 Rohkem kui kunagi varem on 
vaja neid, kes ehitavad silda 

Eesti ja Põhjamaade vahel. See ei saa 
olla ainult teiste Põhjamaade ülesanne.
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Napoli lähedalt Caserta linnast pärit Rodolfo Basile on nüüdseks 
ligi neli aastat Tartus soomeugri keeli uurinud ja loodab oma 
doktoritöö tänavu kaante vahele saada. Ta räägib endast ilusas 
eesti keeles, vahest kerge soome aktsendiga.

ANU JÕESAAR
ajakirjanik

Rodolfo mäletab hästi päeva, mil 
temas tärkas huvi itaallase jaoks 
eksootilise soome keele vastu. See 

oli gümnaasiumi ajal, kui ta pidi pala-
vikuga kodus olema. Igavusest kaevus 
ta oma arvutisse ja avastas Soome 
bändi Korpiklaani laulu „Metsämies“. 
„See kõlas nagu miski, mida ma polnud 
kunagi varem kuulnud. Varsti sain aru, 
et ei tahagi tulevikus teha inseneritööd 
ega muud, mida olin varem mõelnud, 
vaid tahan hoopis keeli tunda.“

Rodolfo õppis soome keelt kõige-
pealt Napoli Ülikoolis L’Orientale ja 
seejärel Helsingis. Eesti keele vastu 
ei tundnud ta esialgu isegi huvi, sest 
„see on ju soome keelega nii sarnane“. 
2018. aasta kevadel sattus Rodolfo  
Tartusse, soome-ugri üliõpilaste konve-
rentsile IFUSCO. Siin sai ta teada, et 
programmi Dora Pluss kaudu võib 
saada Tartu Ülikooli juurde doktori-
õppekoha. Et soome keele uurimise 
pool saaks doktoritöös paremini 
kaetud, on sõlmitud ühisjuhendamis-
leping Turu Ülikooliga, nii et Rodolfol 
on kaks juhendajat ka Turust.

Eestisse tulles ei osanud Rodolfo 
eesti keelt üldse, siinse juhendajaga 
suhtles ta algul peamiselt soome, vahel 
ka inglise keeles. Nüüd oskab ta lisaks 
eesti keelele veel mitut soome-ugri keelt 
ja on soome keelt siin ka ise õpetanud. 
Juhendaja, tänapäeva eesti keele profes-
sori Liina Lindströmi sõnul on Rodolfo 
suurepärane suhtleja ja otsiv hing. 
„Võrreldes eesti doktorantidega on tal 
vähem barjääre konverentsidel kontak-
tide loomisel ja sellest on tal juba 
praegu palju kasu olnud. Ta on ambit-
sioonikas ja oskab kontakte hästi ära 
kasutada.“

Intervjuu ajal oli Rodolfo hoopiski 
USA-s Texase osariigi pealinnas 
Austinis. Kutse sinna tuli teadustöö 
kaudu: „Mul on konsultatsioonid ühe 
Austini professoriga ja tekkis võimalus 
saada Kristjan Jaagu stipendium, 
et osaleda siin ühel keeletüpoloogia 
konverentsil.“

Tartu ületas ootusi
Rääkides oma kohanemisest Tartus, 
ütleb Rodolfo, et ta on elanud Soomes, 
kus on väga head ülikoolid, ja harjunud 
ka Lõuna-Itaalia ülikoolide süstee-
miga, mis tema sõnul võib-olla ei ole 
nii hea. Eestisse tulles ei teadnud ta, 
mida oodata. „Kõik oli aga parem, kui 

Doktorant  
Rodolfo Basile 
uurib soome-ugri keeli

arvatagi oskasin! Näiteks kui öeldi, et 
saad instituudis endale töölaua, siis 
juba see oli mulle väga ootamatu.“

Kiidab head õhustikku
Rodolfo on õppinud hindama Põhja-
maade ülikoolide demokraatlikku  
vaimu.

„Itaalias on üliõpilane palju mada-
lamal astmel kui õppejõud. Olen küll 
kuulnud, et doktorantuuris suhted 
muutuvad ja professorid ütlevad dokto-
randile sina, kuid võim on siiski nende 
käes. Näiteks juhtub Itaalias sageli, 
et kui sa publitseerid artikli, tuleb 
professor kaasautoriks. Eestis ei ole nii 
ja see mulle meeldib.“

Talle meeldivad ka Tartu Ülikooli 
kursuste süsteem ja siinsed õppejõud. 
„Mulle tundub, et Eestis on natuke 
lihtsam õppida ja eksamid tehtud 
saada, võrreldes Itaaliaga. Ka kursused 
on nagu lihtsamad ja õppejõude ei pea 
siin kartma.“

Külmad talved Rodolfot ei sega. Ka 
Soomes ei häirinud teda talve juures 
mitte külm, vaid pimedus. „Aga Tartu 
kesklinn on nagu väike küla, siin on 
kogu aeg inimesi, tundub kuidagi 
vähem pime ja ka soojem,“ kiidab ta.

Tema soovitusel on Tartusse 
jõudnud teisigi noori Itaalia teadlasi. 
„Üks sõber just elas Tartus. Ta on minu 
kodu linnast pärit, teeb doktorantuuri ja 
tuli üheks semestriks Deltasse.“

Rodolfot võib Tartus tihti näha jalu-
tamas Emajõe ääres, kesklinnas või 
Karlovas, vahel käib ta Auras ujumas. 
Samuti saab ta siin rakendada oma 
muusikahuvi: nimelt mängib ta bass-
kitarri ja laulab noorte soome-ugri 
bändis Kännu Peal Käbi. 

See, kas ta jääb siia ka pärast doktori-
 töö valmimist, sõltub palju headest 
juhustest ja võimalustest. „Oleksin küll 
huvitatud Eestisse jääma, aga ma ei tea, 
kas siin on mulle midagi uut pakkuda, 
kui saan praeguse töö valmis.“ 

Rodolfo Basile doktoritöö paigutab soome-ugri 
keeled laiemale taustale
Juhendaja, tänapäeva eesti keele professor Liina Lindström:

Rodolfo kirjutab oma doktoritööd soome keele ja laiemalt soomeugri 
keel te grammatika teemal, täpsemalt sellistest lausekonstruktsioonidest, kus 
on osastavas käändes subjekt (alus), nt Meie metsades leidub igasuguseid 
seeni. 

Osastava käände kasutamine soome ja eesti keeles paelub keeleõppijaid 
sageli. See tundub muu emakeelega õppijatele sageli natuke põnev ja müsti
line viis, kuidas millegi olemasolu väljendada, või huvitab neid, miks ikkagi 
nimetav ja osastav kääne eesti ja soome keeles mingites positsioonides vahel
duvad (nt tähenduserinevus lausetes Ma kirjutasin raamatu / Ma kirjutasin 
raamatut).

Ka Rodolfo alustas just sellest teemast, kuid doktoritöö kirjutamise käigus 
on ta edasi liikunud laiema keeletüpoloogilise uurimuse suunas. Praegu uurib 
ta verbi leidma/leiduma sisaldavaid lauseid ühelt poolt Euroopa keeltes, 
teiselt poolt soomeugri keeltes. Ta on leidnud, et sellised laused väljendavad 
tüüpiliselt kellegi/millegi mingis kohas paiknemist (Leidsin end keset metsa) 
ja see on üllatavalt laialt levinud kasutusviis Euroopa keeltes. Tegu on vägagi 
klassikalise keeleteaduse tööga, kus selgitatakse keelte grammatikas leidu
vaid jooni ning seda, mida need väljendavad ja mida need ütlevad meile keele 
ja inimmõtlemise kohta laiemalt. 

Foto: erakogu
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Pildil on Rodolfo Basile kodulinnas 
asuv kuulus Caserta loss.

Põhjamaade külmad talved 
Rodolfot ei sega.
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Doktorikooli ekspeditsioonid on noori viinud nii Islandile, Prantsuse Guajaanasse kui ka Marokosse. 
Viimaselt ekspeditsioonilt Réunioni saarele naasti eelmise aasta hilissügisel.

MEELIS PÄRTEL
botaanika professor

Eesti noorte teadlaste ekspedit-
sioonidel on kuulus eellugu. 
1960-ndatel korraldati esimesed 

sellised reisid Kaug-Itta ja mitu seal 

osalenut jõudis hiljem akadeemiku-
tiitlini: Lennart Meri, Hans Trass, Erast 
Parmasto, Anto Raukas. Osalejad ise 
on kinnitanud nende ühiste uurimis-
retkede tähtsust oma karjääris.

Ukraina-Ameerika päritolu bioloog 
Theodosius Dobzhansky on kirju-
tanud, et troopiline loodus on kõige 

rikkalikum inspiratsiooniallikas, mida 
võib võrrelda kunstiga. Minu koge-
muse järgi on need loodusteadlased, 
kes on kunagi töötanud troopikas, palju 
avarama arusaamaga looduses valit-
sevatest seostest ja seal toimuvatest 
protsessidest, isegi kui nad parasjagu 
töötavad põhjamaiste andmetega. Seega 

Doktorandid avardasid 

Réunioni troopikasaarel 
arusaamist ökosüsteemidest

võib loota, et ekspeditsioonikogemuse 
abil saab selgema vastuse nii mõnigi 
tulevase doktoritöö uurimisküsimus.

Saaremaa-suurune vulkaaniline 
saar
Réunioni saar asub India ookeanis, 
Madagaskarist 700 kilomeetrit ida 
pool, ja see on Prantsusmaa ülemere-
piirkond, mis kuulub Euroopa Liitu. 
Saar ise on pindalalt enam-vähem 
Saaremaa-suurune, aga väga mägine, 
kõrgeim punkt üle 3000 meetri mere-
pinnast. Réunionil purskab igal aastal 
paar korda vulkaan, kuid selle tegevus 
on tavaliselt rahulik – vaid harva jõuab 
laavavool mõne tee ja asulani saare 
hõredamalt asustatud rannikupiir-
konnas. Enamik saarest on rahvuspark, 
mis kuulub UNESCO maailmapärandi 
nimistusse. Ligi 900 000 elanikku on 
suuresti koondunud ühte, kuivemasse 
rannikupiirkonda, ja nii on suurem osa 
saarest jäänud metsikuks.

Meie Réunioni ekspeditsioon oli 
tegelikult juba järjekorras teine katse. 
Neli aastat tagasi jõudsime küll kohale, 
aga teadustööd teha oli peaaegu 
võimatu, sest Réunioni elanikud 
tõmbasid pariislaste eeskujul selga 
kollased ohutusvestid ja asusid pare-
mate elutingimuste nimel meelt aval-
dama, blokeerides teid ja korraldades 
tänavarahutusi.

Seekord õnnestus aga ekspedit-
sioon 13 doktorandi ja seitsme teadla-
sega igati. Suureks abiks olid Réunioni 
Ülikooli teadlased, kes aitasid leida 
vajalikke kontakte, andsid nõu, kuidas 
taotleda rahvuspargis töötamiseks 
lubasid, ja toetasid meid tööde käigus 
igal moel.

Ekspeditsioon õpetas koostööd 
tegema
Juba aasta enne ekspeditsiooni kuulutas 
doktorikool välja konkursi. Iga huvi-
tatud doktorant pidi välja pakkuma 
oma teadusprojekti, mida saaks 

Réunioni saarel umbes nädala jooksul 
ellu viia. (Teise nädala jooksul tuli abis-
tada mõnd teist doktoranti, sest keeru-
lisel maastikul on mitmekesi ohutum 
liikuda ja nii saab igaüks kogemusi ka 
muust valdkonnast.) Kõiki projekte 
hinnati hoolikalt, plaanide teostata-
vust arutati ka Réunioni teadlastega 
ja lõpuks valiti 13 ekspeditsioonile  

pääsevat doktoranti välja. Aasta 
jooksul korraldati mitu ettevalmistavat 
veebiseminari.

Miks peaksid Eesti doktorandid 
uurima troopikasaart? Sest see annab 
võimaluse töötada täiesti teistsuguses 
looduslikus piirkonnas kui meie kasin 
põhjamaa. Troopilises looduses saab 
tutvuda väga eripäraste organismidega.  

Ekspeditsioonid aitavad doktorantidel teaduslikus 
mõttes areneda

Doktorantuuris valmistatakse end ette iseseisvaks tööks, olgu siis teaduspõllul, 
ettevõtluses või riigiametis. Uurimisteemasse süvenemine annab oskuse 

eristada olulist ebaolulisest, leida lahendusi vastamata küsimustele ja saada teada 
midagi, mida keegi teine maailmas veel ei tea. Doktoritöö kirjutamine on keeruline 
ja nõuab pingutust. Samas on doktorantuur ka võimalus arendada end väga erine
vates valdkondades.

Et doktoriõpet mitmekesistada ja selle tulemusi võimendada, on Eestis juba 
aastaid töötanud doktorikoolid. Maateaduste ja ökoloogia doktorikoolis on korral
datud doktorantide ekspeditsioone, mis on märkimisväärselt toetanud noorte 
teadlaste arengut.

MEELIS PÄRTEL

Geograafid mõõdavad puutüvedelt lenduvaid gaase spetsiaalse aparatuuri abil.

Troopikaekspeditsioon andis võimaluse töötada täiesti teistsuguses looduslikus piirkonnas kui meie kasin põhjamaa.
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Réunionil on palju liike, keda leidub 
vaid sealses piirkonnas ja kellel on 
evolutsiooni jooksul välja kujunenud 
omapärased eluviisid. Paljude meie 
rohttaimede sugulased on sealsetel 
saartel puitunud ja linnud ei ole pelg-
likud, vaid tulevad inimest lähedalt 
uudistama.

Saared on justkui looduslikud 
evolutsiooni- ja ökoloogialaborid – 
suurtest mandritest lihtsamad öko -
süsteemid, kus seaduspärasusi on 
kergem tuvastada. Saab uurida, 
millised tunnused on liikidel evolut-
siooni käigus tekkinud ja kas need 
varieeruvad eri keskkonnatingimustes. 
Samuti on hoolimata looduskaitse-
pingutustest saarele jõudnud paljud 
võõrliigid. Millise ökosüsteemi nad 
esmalt asustavad? Millised võõrliigid 
on edukamad?

Täpselt dateeritud laavavoolud 
annavad võimaluse uurida, kuidas 
ja millise aja jooksul tekib taimestik 
täiesti uuele, jahtunud laavast      

moodustunud kivimile. Saab jälgida ka 
seda, kuidas muutuvad mullad ja nende 
ökoloogia, kui vihmametsade asemele 
on rajatud suhkrurooväljad või söödava 
säsiga dodopalmi istandused. Meiega 
olid kaasas ka kolm Eesti Maaüli-
kooli doktoranti, kes uurisid kohalikku 
metsakasvatust ja looduskaitse seost 
turismiga.

Suur kõrguste 
vahe Réunioni 
maastikul annab 
võimaluse 
uurida, kuidas 
eri organismid 
saavad hakkama 
õhutemperatuuri muutudes. Langeb see 
ju iga kõrguskilomeetriga 6–10 kraadi, 
nii et kui ookeani ääres võib olla 
30 kraadi sooja, siis 2000-meetrise 
mäe tipus on vaevalt 10 kraadi. Seda 
kõrguste vahet saab kasutada justkui 
kliimamuutuste mudelit.

Taimede ja putukate elupaiku 
mäenõlvadel on palju uuritud, ent 

meie  kogusime mullaproove. Seente 
ja bakterite elurikkus neis selgub 
pärast DNA analüüsi. Tartu Ülikooli 
geograafid tegid mitmes kohas 
kasvuhoone gaaside mõõtmisi ja 
kogusid mikro bioloogilisteks uuringu-
teks turbaproove. Troopilistest soodest 
pärinevaid kliimat soojendavaid gaase 

on seni vähe uuritud, kuigi nende mõju 
on suur. Nüüd lisandus kliimamuutuste 
modelleerimiseks taas väga vajalikke 
andmeid.

Réunioni saart võib vaadelda ka 
kui geoloogilist ajarännakut – Eesti 
praegune maapind asus sadade miljo-
nite aastate eest, ordoviitsiumi lõpul, 
enam-vähem samas kohas, madalatel    

lõunalaiuskraadidel. Siis settisid 
madalas meres lubimudad, millest 
hiljem said meile nii omased lubjakivid. 
Réunionil on võimalik uurida, kuidas 
need meie lubjakivis säilinud fossiil-
sete organismide järeltulijad praegu 
sarnastes tingimustes koos toimetavad.

Ekspeditsiooni eesmärkide saavuta-
miseks on alati väga oluline ka üldine 
korraldus. Kõik osalenud ööbisid ühes 
välibaasis, kooskõlastasid oma väli-
töid ning said nähtut ja kogetut igal 
õhtul teistega jagada. Baasis pidi tingi-
mata tagasi olema enne pimedat, kuna   

sinna pääses vaid käänulist ja raskesti 
sõidetavat mägiteed pidi. Õhtusöögi 
ajal pidasid doktorandid ettekandeid 
oma uurimisteemast ja viimastest väli-
töödest. Tehti plaane, kes järgmisel 
päeval kuhu liigub, kes vajab abilist ja 
kuidas korraldada transporti võima-
likult ratsionaalselt. Oli vaimustav 
näha noorte teadlaste väsimatut entu-
siasmi ja vastastikust toetust, kuigi 
elati pead-jalad koos ja magati kuue-
kesi ühes toas narivooditel. Väik-
semad vahejuhtumid, kui keegi end 
teravatel laava kividel kriimustas, kui 

ühele rendiautole sõideti 
liiklusummikus tagant 
sisse või kui oli vaja 
leida kohalik hambaarst, 
said kõik lahendatud. 
Kindlasti on välibaasis 
tekkinud suhted hea alus 
noorte teadlaste tuleva-
seks koostööks.

Nüüd on Réunionil 
hoolega kogutud proovid 
jõudnud Tartusse, kus 
eelolevate kuude jooksul 
tehakse analüüse ja 
kokkuvõtteid. Aeg näitab, 
kas ja millal jõuab mõni 
doktori projekt iseseisva 
teadus publikatsioonini. 
Kindlasti täiendavad 
kogutud andmestikud 

käimasolevaid üleilmseid 
uuringuid, kus lõunapoolkera troo-
pika kirjed on kulla hinnaga, kuid 
kõik kogutud andmed on väärt talleta-
mist Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 
andmebaasis. 

Doktorandid said ekspeditsioonil 
hindamatu kogemuse, kuidas planee-
rida oma tööd täiesti uues olustikus. 
Oli tarvis head teaduslikku mõtet ja 
praktilise töö kavandamise oskust, aga 
ka nutikust paberimajanduses, et saada 
õigel ajal kätte kõik vajalikud load ja 
kooskõlastused. 

Oli vaimustav näha noorte 
teadlaste entusiasmi ja 

vastastikust toetust, kuigi elati pead-jalad 
koos ja magati kuuekesi ühes toas.

Hea saak karpvähiliste uurimiseks

Oma doktoritöös uurin, millised olid karpvähiliste kohastu
mused eluks hilisordoviitsiumi (458–444 miljonit aastat 

tagasi) šelfimeres. Sel ajal paiknes Eesti ala troopilises 
kliimavöötmes, umbes samadel laiuskraadidel nagu Réunioni 
saar praegu.

Ekspeditsioonil oli minu eesmärk koguda täna päevaseid 
karpvähilisi, et võrrelda nende kodade ehitust meie paleon
toloogilise materjaliga. Réunioni karp vähiliste kohta on 
teada ainult üks publikatsioon, mistõttu kohalikud õppejõud 
kahtlesid, kas üldse midagi leian. Alguses ei leidnudki – saare 
ida ja lõunarannikul on lainetus võimas ning sealsed liivad 

ei sisalda peale mineraalsete terade suurt midagi. Õnneks 
selgus, et läänerannik ning SaintPierre’i sadam lausa kubi
sevad karpvähiliste kodadest. 

Proove sai kogutud lausa nii palju, et tekkis oht ületada 
lennupagasi kaalupiirang. Selleks, et kõik karpvähilised 
edasisteks uuringuteks Eestisse kaasa tuua, veetsin paar 
palavat päeva välilaboris setteproove kuivatades ja vajalikku 
terasuurust välja sõeludes.

STEFI GUITOR
geoloogia doktorant

Eri valdkondade noored teadlased said hindamatu koostöökogemuse. 

Ekspeditsiooni juht Meelis Pärtel vaatab India 
ookeani ääres lootusrikkalt uude päeva.



47KOOSTÖÖ46 KOOSTÖÖ

ja oma suund. Kord aastas toimub 
suur kohtumine. Oktoobri esimesel 
nädalal olimegi Hollandis Leeuwar-
denis,“ osutab Laanelepp klaasriiulis 

eksponeeritud hollandi puukingadele. 
„Saime need kingituseks ja võisime ise 
ära värvida – lõbus on neil kokkusaa-
mistel ka!“

Võrgustiku kohtumisnädala pea -
mine eesmärk on inimesed kokku tuua 
ja neid omavahel tutvustada, ütleb 
Laanelepp. Koos Londoni ja Lõuna-
Korea ülikoolidega kavandab ta õppe-
ainet, mille tööpealkiri on „Korea 
Product Design Project“ ehk KPDP. 
„See sarnaneb meie siinsete õppeaine-
tega, aga partnerülikoole ja -ettevõtteid 
on rohkem. Praegu koostan Barcelona 
ja Stuttgardi ülikooliga disainiainete 
mentorite koolitusprogrammi.“

Et Sandboxis osalevad eri rahvu-
sest üliõpilased ja partnerid, on töökeel 
inglise keel. Tudengid saavad rahvus-
vahelise koostöö kogemuse, mida täna-
päeva IT-ettevõtetes on vaja, kui üks 
kontor on Tallinnas, teine Londonis 
ja kolmas  USA-s. „Kasu on ka ette-
võtetele – nad saavad vaadet väljast-
poolt. Näiteks on suur erinevus, kuidas 
töötavad meie ja kuidas Saksa pangad.“

Enamasti osalevad programmis 
magistrandid, kuid on ka kolmanda 
aasta bakalaureusetudengeid. Suurem 
osa õppijatest on Delta majast, aga õpib 
ka arstitudengeid, keemikuid jt. Maria 
Laanelepp julgustab huvilisi Sand-
boxiga tutvuma: „Kuna meie meetodid 
ei ole tehnilised ja neid saab kasutada 
igal alal, siis on väga äge, kui tulevad ka 
teiste valdkondade üliõpilased.“ 
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Sandbox (eesti keeli liivakast) tähendab arendajate slängis toote katsetamisfaasi. Delta maja 
Sandbox on rahvusvaheline õppeprogramm, kus õpitakse disainmõtlemist, digitoodete, näiteks 
äppide ja muude digitaalsete lahenduste loomist ning selle loomisprotsessi juhtimist. 

TIIA KÕNNUSSAAR
tiia.konnussaar@ut.ee

Ukrainlanna Yana Halas valis 
2020. aasta sügisel Tartu Ülikooli 
Delta keskuses pakutavast Sand-

boxi õppeprogrammist kaks kursust. 
Õpitav meeldis talle niivõrd, et nüüd 
on Yanast saanud Sandboxi meeskonna 
liige ja üliõpilaste mentor.

„Kaks toonase töörühma 
tudengit, sealhulgas mina, 
olid Tartu Ülikoolist, teised 
kaks Mannheimi Ülikoolist 
Saksamaalt,“ meenutab Yana. 
„Pidime lahendama prob-
leemi, mille oli välja pakkunud Saksa 
sotsiaalne IT-ettevõte AfB. Nende põhi-
tegevusala on kasutatud arvutite, kuva-
rite jmt taaskasutus.“

Üli  õpilaste eesmärk oli välja selgi-
tada tõhusaid viise, kuidas innus-
tada inimesi oma kasutatud seadmeid 
AfB-le ära andma või müüma, selmet 
neid minema visata.

„Meie meeskond oli suurepärane – 
kõik olid pühendunud,“ ütleb Yana. 
„Uurisime kasutajate arvamusi, tegime 
ajurünnakuid, ehitasime algseid proto-
tüüpe. Viimaks pakkusime välja veebi-
kanali prototüübi, kus inimesed said 
kergesti oma seadme registreerida, 
otsida infot, pakkuda hinna, printida 

postipakile aadressiga sildi ning jälgida 
paki liikumist.“

Sandbox tegutseb arvutiteaduse 
instituudis. Delta keskuse õppe- ja 
teadushoone kolmandal korrusel on 
ajurünnakuteks mõeldud laudade 
ümber värvilised toolid ja töönurgad, 
akendest avaneb vaade Emajõele ja 
linnale ning õhustik tundub õdus ja 
loominguline.

 „Kui enamasti õpetatakse siin insti-
tuudis palju tehnilist, siis meie esin-
dame pehmemat poolt – mitte graafilist 
ega kasutajaliidese disaini, vaid toote 
või teenuse väljatöötamise sisupoolt,“ 
kirjeldab Maria Laanelepp, Sandboxi 
juht ehk Sandboss, nagu on humoori-
kalt kirjas kodulehel.

Programmi eesmärk on tuua kokku 
üliõpilased ja ettevõtted ning õpetada 
disainmõtlemise tööriistu kasutama ka 
need, kes muidu õpivad näiteks koodi-
kirjutamist. Ülesanded on sealjuures 
praktilised. „Meile tulevad ettevõtted 
oma probleemipüstitusega,“ ütleb 
Laanelepp. Sügissemestril tehti koos-
tööd LHV ja Foxwayga, praegu on käsil 

ülikooli eetikakeskuse „Eesti rahva 
mängu“ digiversiooni loomine.

Sandboxi idee on pärit Soomes asuva 
Aalto Ülikooli sarnasest programmist, 
milles osalejad õpivad tooteid valmis-
tama ka füüsilisel kujul. „Võtsime sealt 
õppemudeli ja kohandasime selle enda 
jaoks, st meie keskendume digilahen-
dustele,“ selgitab Laanelepp. Aaltost  
on alguse saanud ka rahvusvaheline 

võrgustik Design Factory 
Global Network, millesse 
kuuluvad samalaadsed 
õppeprogrammid üle 
maailma. Neid on praegu 
34 riigis kokku 38 ja Aalto 
Ülikoolis asub võrgustiku 

peakontor.  
„Võrgustik on hästi aktiivne,“ ütleb 

Sandboxi juht. „Sinna on koondunud 
vingeid inimesi, igaühel on oma nurk 

„Liivakastis“ õpitakse 
kasutama disainmõtlemise tööriistu

Magistrant Asso Uibo kasutab õpitut igapäevatöös
Asso Uibo on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse 
välisinvesteeringute keskuse investorkonsultant ning 
tegeleb välisettevõtetega, kes tunnevad huvi LõunaEesti 
vastu. Ta on omandanud magistrikraadi ka võrdlevas 
poliitikas, kuid tundis see järel, et tahaks end täiendada 
infotehnoloogia alal. „Infotehnoloogia mitteinformaati
kutele“ käigus on Uibo võtnud ka Sandboxi õppeaineid.

„Sandboxi suur tugevus on see, et tehakse grupi
tööd ja kokku puutuvad eri alade tudengid, nii oma 

instituudist kui ka teistest valdkondadest, sealhulgas on palju välisüliõpilasi. Minu 
õpingute ajal sattusid klientideks pangad. SEB ja LHV andsid ette ülesanded 
disainida digitaalseid tooteid, mis oleksid kasutajasõbralikud. Üks neist oli seotud 
investeerimise ja teine säästmisega. Teistel rühmadel on partneriteks olnud näiteks 
kohalikud omavalitsused ja ITettevõtted.

Õpe on väga praktiline. Räägime inimestega, uurime nende digitarbimise harju
musi ja kuulame arvamusi, mis on hästi ja mida oleks vaja parandada. Mõne aja 
tagant on nö verstapostid, mille juures me õppejõudude meeskonnaga mõtteid 
põrgatame, arutame ja saame tagasisidet.

Oma töös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses tegelen välisettevõtetega, 
kes on Eestis olnud juba aastaid. Püüame neid laienemisel aidata – suuremad küsi
mused on tööjõud, turg, riigipoolne tugi. Mõni nädal tagasi kasutasime disainmõtle
mise tööriistu ka sihtasutuse töös. Jõudsime püstitatud probleemi lahenduseni ja 
protsess ise oli väga põnev.“ 

Sandboxi õppeained:
 ● tarkvaratoodete juhtimine
 ● inimese ja arvuti interaktsioon
 ● digitootejuhtimise seminar
 ● loomeprotsess disainmõtlemises 
 ● digitootedisaini lühiprojekt 
 ● rahvusvaheline digiinnovatsiooni 

projekt
 ● digitootejuhtimise 

ettevõtlusprojekt

Maria Laanelepp (vasakul) ja Yana 
Halas aitavad üliõpilastel selgeks saada 
digitoote loomise protsessi.

Asso Uibo

Tudengid saavad rahvusvahelise 
koostöö kogemuse, mida läheb vaja 

paljudes IT-ettevõtetes.
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Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
MARI AIGRO kaitses eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse alal doktoritööd „In any 
case? Estonian spatial cases as argument 
markers“ („Eesti keele kohakäänded 
argumendimarkerite rollis“).

Igal tegusõnal on argumendistruk-
tuur ehk kindel paigutus suhtes teatud 
käänetega, mille abil saame teada, kes või 
mis osales verbi kirjeldatud sündmuses. 
„Vaatama“ kasutab argumendistruktuuri 
nimetavas käändes vaatajaga ja osastavas 
käändes vaadatavaga. „Unistama“ kasu-
tab aga struktuuri, kus unistaja on nime-
tavas ja unistamise objekt seestütlevas. 
Doktoritöö annab hulga uusi teadmisi 
sellest, kuidas täpselt on eri käänded 
tegusõnade teenistuses. Töö tulemused 
on tähtsad keelteüleses perspektiivis, 
arvestades morfoloogiliselt rikaste keelte, 
nt eesti keele olulisust käänete ja nende 
süntaktilise funktsiooni uurimisel.

Juhendajad kaasprof Virve-Anneli 
Vihman ja lektor Merilin Miljan 
(Tallinna Ülikool), oponent prof Dagmar 
Divjak (Birminghami Ülikool).

PEMA CHOEDON kaitses folkloristika 
alal doktoritööd „Unseen homeland: the 
construction of Tibet in the diaspora“ 
(„Tundmatu kodumaa: välistiibetlaste 
ettekujutused Tiibetist“).

Tiibetlaste piirkondlikud ja usuli-
sed erinevused mängivad oma osa nii 
Tiibetis kui ka mujal elavate tiibetlaste 
elus ning lahkarvamused põhjustavad 
mitmesuguseid sotsiaalseid pingeid. 
Traditsioonist ja kultuurist on Tiibetis 
saanud aga vahendid, mille abil tiibet-
laste enamus surub alla vähemust, kes 
ei jaga veendumust, et tiibetlaste ühtsus 
on vajalik ülimaks eesmärgiks: Tiibeti 
vabastamiseks. Folkloristikat ja sotsiaal-
antropoloogiat siduvas doktoritöös 
analüüsitakse välistiibetlaste ettekujutusi 
oma kodumaast „Miss Tiibeti“ iludus-
võistluse, riigioraakli ja poliitiliste kari-
katuuride näitel.

Juhendajad prof Ülo Valk ja kaas-
prof Anastasiya Astapova, oponent prof 
Charles Ramble (Kõrgemate Õpingute 
Praktiline Kool (EPHE), Prantsusmaa).

EKATERINA IASHCHUK kaitses 
vene ja slaavi filoloogia alal doktori-
tööd „Творчество М. Н. Загоскина 
в процессе формирования русской 
национальной идеологии“ („Mihhail 
Zagoskini looming vene rahvusideo-
loogia arengu kontekstis“).

Vene kirjaniku Mihhail Zagoskini 
(1789–1852) ilukirjandusliku proosa seo-
tust rahvusluse ideoloogiaga ei ole varem 
uuritud. Doktoritöös analüüsi takse vene 
rahvusliku ideoloogia kujune mise ning 
arhaistide ja novaatorite vastandumise 
ajal kirjanduses alustanud Zagoskini 
loomingulise süsteemi arengut. Tema 
loodud narratiivid ja ajaloolised müüdid 
köitsid kogu oma näilise intellek tuaalse 
piiratuse juures nii kaasaegseid kui köi-
davad ka meie aja lugejas konda, kelle 
arusaamad ajaloolisest minevikust ja 
olevikust on siiani suuresti sõltuvuses 
romantilisest natsionalismist ja impee-
riumimeelsest ideoloogiast.

Juhendaja em-prof Ljubov Kisseljova, 
oponendid prof Wasilij Szczukin 

Värsked doktorid kirjutasid 
hääldusest, tähelepanust ja 
demokraatiast
Novembrist jaanuari lõpuni kaitsti Tartu Ülikoolis kokku 36 doktoritööd. Noored teadlased 
uurisid kõige muu hulgas keskkonnamuutuste mõju, mitme haiguse ravivõimalusi, privaat
suse kaitsmist andmekogumisel ja vene kirjandust. Novembris kaitstud tööde kokku võtteid 
saab lugeda ajakirja veebilehelt, paberajakirjast leiab ülevaate detsembris ja jaanuaris 
kaitstud doktori töödest. Kõigi kaitstud töödega saab tutvuda ülikooli DSpace'is.

(Jagelloonide Ülikool Krakówis) ja kaas-
prof Pavel Lavrinec (Vilniuse Ülikool).

TRIIN TODESK kaitses eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse alal doktori-
tööd „Ogdžyk töd ‘I do not know that 
well’: džyk as a degree expression with 
verbs in Komi“ („Ogdžyk töd ‘ma väga 
hästi ei tea’: džyk tegusõnade määra-
väljendina komi keeles“).

Enamikus uurali keeltes moodusta-
takse omadus- ja määrsõnade kesk  võrret 
kindla võrdlusliite abil. Näiteks eesti 
keeles on see liide -m (kiire > kiirem), 
komi keeles -džyk (ödjö ’kiire’ > ödjödžyk 
’kiirem’). Kui aga eesti keeles piirdub 
võrdlusliite -m kasutamine omadus- ja 
määrsõnadega, siis komi keeles võib 
-džyk liituda veel ka näiteks nimi-, ase- 
ja tegusõnadega, lisaks tugevdades või 
rõhu tades sõna väljendatavat tähendust.

Doktoritöös leiti, et -džyk võib väljen-
dada ka tegevuse sagedust või hulka 
ja koos eituses tegusõnaga tegevuse 
mõõdukust, millega näidatakse seda, et 
tegevus ei õnnestunud täielikult või et 
seisund ei ole soovikohane. Lisaks sel-
gus, et -džyk’i liitumine tegusõnadega on 
võrreldav sellega, kuidas kombineeruvad 
tegusõnadega määrsõnad, nt rohkem ja 
palju.

Juhendaja prof Gerson Klumpp, 
oponent prof Rogier Blokland (Uppsala 
Ülikool).

MARIA TUULIK kaitses eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse alal doktori -
tööd „Adjektiivide süstemaatiline 
polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide 
näitel“.

Viimaste kümnendite jooksul on 
sõnaraamatute formaat nihkunud 

paber kujult elektrooniliseks. Koos 
sellega on ka Eesti leksikograafia muutu-
nud korpus põhiseks ja liigub (pool)auto-
maatsete lahenduste suunas. Seetõttu on 
kasvanud vajadus täpsema semanti lise 
märgendamise ja süsteemsema esituse 
järele.

See doktoritöö on eesti keele teaduses 
esimene katse selgitada tajuga seotud 
omadussõnade süstemaatilisi tähendus-
mustreid ehk polüseemiamalle. Nii 
süstemaatilise polüseemiamallide selgi-
tamise kui ka adjektiivi korpusprofiili 
loomise rakenduslik eesmärk on hõlbus-
tada sõnastikutööd ning aidata kaasa 
omadus sõna täpsemale esitusele leksiko-
graafias.

Juhendajad prof Renate Pajusalu ja 
Margit Langemets (Eesti Keele Instituut), 
oponent Ulla Vanhatalo (Helsingi Üli-
kool).

 Sotsiaalteaduste valdkond
INNOCENT KWAME BEDI kaitses 
haridusteaduse alal doktoritööd „Deter-
mining school heads’ practices aimed at 
ensuring school quality and the resulting 
job stress factors: a study of senior high 
school heads in Ghana“ („Koolijuhtide 
tegevus kooli kvaliteedi tagamisel ja 
sellest tulenevad stressitegurid: Ghana 
koolijuhtide uuring“).

Nii nagu ühiskond, muutuvad ka 
koolijuhtide tööülesanded üha mitme-
tahulisemaks. Ka tööstress mõjutab 
koolijuhtide rahulolu ning tegevust kooli 
kvaliteedi parandamisel ja paremate 
õpiväljundite saavutamisel.

Doktoritöös selgus Ghana koolijuhte 
uurides, et tööstressi mõjutavad juhi 
vanus ning kooli tüüp ja klassifikatsioon. 
Koolijuhi vanus ja ametikoht avaldavad 
mõju tööga rahulolule, ametikoht ka 

töö ülesannete täitmisele. Negatiivne 
mõju on näiteks õpetajate supervisioo-
niga kaasnevatel raskustel, ressursside 
nappusel, õpetajate vähesel toel ja büro-
kraatial.

Uurimistulemuste põhjal saab anda 
praktilisi soovitusi, kuid edaspidistes 
teadustöödes tuleb kooli juhtide tegevust 
uurida suurema valimi peal ja töötada 
välja strateegiad juhtide toetamiseks.

Juhendajad em-dots Hasso Kukemelk 
ja kaasprof Emanuele Bardone, oponent 
prof Jan Heystek (Lõuna-Aafrika Vaba-
riigi Loodeülikool).

MARTIN KOLNES kaitses psühho  loogia 
alal doktoritööd „Appraisal driven 
modu lation of attention control“ („Afek-
tiivsete tõlgenduste mõju tähelepanu 
kontrollile“).

Seni on emotsionaalse tähelepanu sele-
tamisel rõhutatud emotsiooniga kaasnevat 
positiivset või negatiivset tunnet. Näiteks 
on rõhutatud, et nega tiivsed stiimulid, 
nt kellegi vihane nägu, haaravad tähele-
panu just tänu negatiivsele sisule ja sellest 
tekitatud tundele. Doktoritöö uuringu-
tulemused aga kinnitasid, et tähelepanu 
juhib olukorra tajutud olulisus, mitte selle 
positiivsus või negatiivsus. Näiteks võib 
negatiivne emotsioon tekkida sellest, kui 
sündmus on oluline, aga ei ole kooskõlas 
hetke eesmärkidega.

Lisaks selgus, et mõnin gad emot-
siooni efektid tähelepanu mehhanismi-
dele ei pruugi olla kaugeltki nii selged, 
kui varasemas kirjanduses on näidatud.

Juhendajad kaasprof Andero 
Uus berg ja prof Jüri Allik, oponent prof 
Annekathrin Schacht (Göttingeni Ülikool).
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LELDE LUIK kaitses politoloogia alal 
doktoritööd „Re-evaluating the role of 
representative institutions in radical 
demo cratic theory: lessons from demo-
cratic identity construction in Latvia“ 
(„Esindusinstitutsioonide rolli ümber-
hindamine radikaalse demokraatia teoo-
rias: demokraatliku identiteedi konst-
rueerimise õppetunnid Lätist“).

Doktoritöös uuritakse Läti juhtumi-
uuringu näitel koda nike võõrandumist 
oma poliitilistest esindajatest ja usalda-
matust nende vastu radikaalse demo-
kraatia vaate nurgast.

Radikaalsed teoreetikud peavad neid 
probleeme neoliberaalse demokraatia 
kriisi tagajärgedeks ja pooldavad uute 
kollektiivsete subjektsuste kujunemist, 
mis vastustaks olemasolevad hegemoo-
niad.

Doktoritöös väidetakse, et demo-
kraatlike institutsioonide sümboolse rolli 
käsitlused vajavad värskendamist – neis 
peaks arvesse võtma olemas olevate polii-
tiliste süsteemide radikaalset kriitikat ja 
pakkuma uusi esindusinstitutsioonide 
vorme. Töö avab uusi mõttesuundi demo-
kraatlikust siirdest postkommunistlikus 
kontekstis.

Juhendaja prof Viacheslav Morozov, 
oponent prof Mark Devenney (Brightoni 
Ülikool).

PIERRE CLÉMENT THÉVENIN kaitses 
õigusteaduse alal doktoritööd „Soviet 
and Russian approach to the law of the 
sea: liberalism and local resistance“ 
(„Nõukogude Liidu ja Venemaa käsi-
tus mereõigusest: liberalism ja kohalik 
vastu panu“).

NSV Liit sai 1960. aastate lõpus 
mõju kaks mereriigiks. Doktoritöös 
selgitatakse, kuidas tänapäeva Venemaal 
kasutatakse ja mõistetakse mereõigust 
ning kuidas seda mõisteti Nõu kogude 
Liidus kui Venemaa õiguseellases.

Venemaa pooldab siiani liberaalset 
mere õiguse käsitust, mille keskmes on 
püüd kaitsta avamerevabadust ning vaba 
juurde pääsu merevaradele. Samas on 
Nõukogude Liidu ja Venemaa valitsus või 
selle doktriin pidanud mõnd merd ajaloo-
liselt endale kuuluvaks (Arktika mered ja 
Aasovi meri) ning üritanud mere õiguse 
konventsioonist mööda minnes ja aja-
loolistele argumentidele tugi nedes seal 
endale rohkem õigusi saada.

Juhendaja prof Lauri Mälksoo, opo-
nent prof Erik Franckx (Brüsseli Vaba 
Ülikool).

Meditsiiniteaduste valdkond
JÜRI LIEBERG kaitses arstiteaduse alal 
doktoritööd „Results of surgical treat-
ment and role of biomarkers in patho-
genesis and risk prediction in patients 
with abdominal aortic aneurysm and 
peripheral artery disease“ („Kirurgilise 
ravi tulemused ja biomarkerite seos hai-
guse patogeneesi ning riskiga kõhuaordi 
aneurüsmi ja alajäseme arterite haigu-
sega patsientidel“).

Kõhuaordi aneurüsm on aordi 
raske haigus, mille eluohtlik tüsistus – 
rebend – põhjustab suremust üle 80% 
juhtudel. Seetõttu on haiguse õigeaegne 
diagnoosimine ja ravi väga olulised. 
Alajäseme arterite haigus on süsteemse 
ateroskleroosi ilming, mille levimus 
60–90-aastaste seas on umbes 18%.

Doktoritöös hinnati kirurgilise ja 
endovaskulaarse ravi tulemusi kõhu   aordi 
aneurüsmi ja alajäseme arterite haiguse  

põdejatel ning uuriti funktsionaalsete 
ja biokeemiliste markerite rolli haiguse 
patogeneesis ning riskis. Näiteks leiti, et 
neli aminohapet ja neli fosfatidüül koliini 
olid kõhuaordi aneurüsmi põdejatel 
tervetega võrreldes statistiliselt oluliselt 
väiksemas kontsentratsioonis.

Alajäseme arterite haiguse puhul oli 
üldise ning südame-veresoonkonna-
haigustesse sure muse risk aga sõltuma-
tult seotud väi keste arterite kahanenud 
elastsusega.

Juhendaja prof Jaak Kals, oponent prof 
Kevin Mani (Uppsala Ülikool).

SANNA PUUSEPP kaitses arsti  teaduse 
alal doktoritööd „Comparison of mole-
cular genetics and morphological 
findings of childhood-onset neuro-
muscular disorders“ („Lapseeas alanud 
pärilike neuromuskulaarsete haiguste 

moleku laargeneetiliste ja morfoloogiliste 
uuringu tulemuste võrdlus“).

Doktoritöös uuriti 70 päriliku neuro-
muskulaarse või mitokondriaalse hai-
guse kahtlusega patsienti, kellest 44-l 
leidis kinnitust geneetiline diagnoos. 
Lihasbiopsial oli paljudel juhtudel diag-
nostilises protsessis tähtis osa, peale 
selle andsid lihaskoest tehtud uuringud 
väärtuslikku lisateavet juhtudel, kus 
geneetilisel analüüsil leiti varem kirjel-
damata geenivariant, tuvastati muutused 
kandidaatgeenis või leide polnudki.

Samas enamikul peamiselt kesknärvi-
süsteemi mõjutava haigusega patsientidel 
lihasbiopsia teavet juurde ei andnud.

Juhendajad prof Katrin Õunap ja 
prof Werner Stenzel (Berliini Charité 
Ülikooli haigla), oponent prof Edoardo 
Malfatti (Pariisi Ida Ülikool Créteil Val 
de Marne).

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OLEG ARTEMCHUK kaitses keemia 
alal doktoritööd „Autotrophic nitrogen 
removal processes for nutrient removal 
from sidestream and mainstream waste-
water“ („Autotroofsed lämmastiku-
ärastuse protsessid lämmastikuärastu-
seks kõrval- ja peavoolureoveest“).

Biogaasijaamades muundatakse 
orgaa nilist süsinikku biogaasiks ja tekib 
suure lämmastikuühendite sisal dusega 
reovesi. Selle puhastamine traditsiooni-
liste meetoditega on energia mahukas 
ja nõuab orgaanilise süsi niku lisamist 
puhastus protsessi tagasi. Doktori töös 
uuriti lähemalt anaeroobset ammoo-
niumi oksüdatsiooni protsessi, mida on 
suure lämmastikuühendite sisaldusega 
reovee puhul kasutatud 50% väiksema 
energiakuluga. Protsessi tõhustades 
saavutati maksimaalseks lämmastiku 
eemaldamise efektiivsuseks 95%. Need 
tulemused aitavad edendada veevarude 
kaitset ja vähendada eutrofeerumist.

Juhendajad teadur Ivar Zekker ja prof 
Toomas Tenno, oponent prof Marina 
Valentukeviciene (Vilniuse Gediminase 
Tehnikaülikool).

GAMAL MAHMOUD ABDELMOATY 
IBRAHIM ELKOUMY kaitses informaa-
tika alal doktoritööd „Privacy-enhancing 
technologies for business process 
mining“ („Privaatsuskaitse tehnoloo-
giaid äriprotsesside kaeveks“).

Protsessikaeve tehnikad võimaldavad 
organisatsioonidel analüüsida protses-
side täitmise käigus tekkivaid logijälgi, 
et midagi paremaks muuta. Sageli sisal-
davad sündmuslogid inimeste privaatset 
teavet, mis tähendab, et tuleb rakendada 
privaatsuskaitse tehnoloogiaid. Doktori-
töös esitletakse privaatsust säilitavate 

meetodite komplekti nimetusega privaat-
sust säilitav protsessikaeve (PPPM). Selle 
põhieesmärk on leida tasakaal võimaliku 
sündmuslogi analüüsist saadava kasu 
ja analüüsile kohaldatavate privaatsus-
kaitsenõuete vahel. Töös esitatud tehno-
loogiad Amun, Libra ja Shareprom on 
kättesaadavad avatud lähtekoodiga töö-
riistadena.

Juhendaja prof Marlon Dumas, 
oponendid nooremprof Han van der Aa 
(Mannheimi Ülikool) ja dots Marwan 
Hassani (Eindhoveni Tehnikaülikool).

LIDIA FEKLISTOVA kaitses informaa-
tika alal doktoritööd „Learners of an 
introductory programming MOOC: 
background variables, engagement pat-
terns and performance“ („Sissejuhatava 
programmeerimise MOOCi õppijad: 
taustamuutujad, kaasatuse mustrid ja 
õpisooritus“).

Vaba juurdepääsuga e-kursustel (ingl 
massive open online courses, MOOC) 
osaleb suur hulk erineva taustaga õppi-
jaid ja kõigi kaasamine õppeprotsessi 
võib olla keeruline. Doktoritöös uuritud 
MOOC-i „Programmeerimisest maa-
lähedaselt“ lõpetajate käitumusliku ja 
kognitiivse kaasatuse analüüs näitas, et 
lõpetajad ei ole homogeenne rühm. Käi-
tumusliku kaasatuse uurimisel eristati 
tegevuste hulgast lähtudes neli ja kogni-
tiivse kaasatuse uurimisel viis rühma, 
kus kasutati abiallikaid erineva sagedu-
sega. Saadud arusaam eri taustmuutuja-
test, kaasatusmustritest ja õpisooritusest 
võib aidata kursuse korraldajaid kulu-
tõhusate MOOC-ide väljatöötamisel. 
Lisaks selgus, et konkreetsetele siht-
rühmadele tuleks pakkuda erinevaid 
tege vusi ja abiallikaid.

Juhendajad kaasprof Marina Lepp 
ja kaasprof Piret Luik, oponendid prof 
Valentina Dagienė (Vilniuse Ülikool) ja 
prof Tobias Ley (Kremsi Täiendusõppe 
Ülikool, Austria).

MARET GERZ kaitses taimeökoloo-
gia ja ökofüsioloogia alal doktori tööd 
„The distribution and role of mycorr-
hizal symbiosis in plant communities“ 
(„Müko riisse sümbioosi levik ja roll 
taimekooslustes“).

Mükoriisne sümbioos soontaimede ja 
mullaseente vahel on maismaaökosüstee-
mides laialt levinud ja sellel on tähtis osa 
nende toimimises. Doktoritöö tulemus-
tega näidati esimest korda, et eri müko-
riissete tunnustega taimedel on tõepoo-
lest erinevad ressursi- ja elupaiganõuded, 
mis võib muuta taimedevahelisi suhteid. 
Inimtegevus mõjutab mükoriissust enim 
metsades ja nõmmekooslustes ning võib 
muuta ka aineringete toimimist. See 
uurimus avardab teadmisi müko riissuse 
levikust taimkattes, seda mõjutavatest 
keskkonnateguritest ning sellest, kuidas 
mükoriissus mõjutab taimede koos-
eksisteerimist ja mitme kesisust.

Juhendajad prof Mari Moora ja kaas-
prof Carlos Guillermo Bueno Gonzalez, 
oponent prof Richard Bardgett (Manches-
teri Ülikool).

KAARIN HEIN kaitses loomaökoloogia 
alal doktoritööd „The hissing behaviour 
of great tit (Parus major) females reflects 
behavioural phenotype and breeding 
success in a wild population“ („Sisisev 
hoiatushäälitsus peegeldab emastel 
rasva tihastel (Parus major) käitumus-
likku fenotüüpi ning sigimisedukust 
looduslikus populatsioonis“).
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Looduses on kisklus üks peamisi 
tegureid, mis mõjutab otseselt loomade 
ellujäämist ja sigimist. Kiskjavastane 
käitumine eri liiki loomadel ja isegi 
sama liigi isenditel on väga mitmekesine. 
Doktoritöös uuriti emaste rasvatihaste 
sisisemist, kasutades selle esilekutsu-
miseks õõnelindude pesi rüüstava suur-
kirju rähni topist. Selgus, et emase vastus 
kiskja ootamatule ilmumisele varieerub 
asurkonnas, kuid isendi käitumine on 
ajas üsna püsiv. Sisisejad eelistasid pesit-
seda liigikaaslastest kaugemal ja pigem 
okas- kui lehtmetsas, kuid pesa rüüsta-
mise tõenäosus sisisemisega ei seostu-
nud. Lindudel, kes ei sisisenud, kasvas 
lennuvõimeliseks aga rohkem poegi. 
Emased rasvatihased käituvad olenevalt 
oma iseloomust nii liigikaaslaste kui ka 
kiskjatega suheldes erinevalt ja erineda 
võib ka nende vanemlik võimekus.

Juhendaja kaasprof Vallo Tilgar, opo-
nent prof John Leo Quinn (Corki Kolledž).

GEORG-MARTEN LANNO kaitses bio-
meditsiini tehnoloogia alal doktoritööd 
„Development of novel antibacterial 
drug delivery systems as wound scaf-
folds using electrospinning technology“ 
(„Uudsete antibakteriaalsete haavakatete 
valmistamine kasutades elektrospinni-
mise tehnoloogiat“).

Kasvavate kulude ja aina keerulise-
mate ravijuhtude tõttu on halvasti para-
nevad kroonilised haavandid muutunud 
ühiskonnas väga suureks probleemiks. 
Elektro spinnimisega (ES) saab lihtsasti 
toota polümeerseid fiibermaatrikseid, 
millel on kontrollitav morfoloogia, suur 
eripind ja poorsus. Lisaks saab neisse 
kerge vaevaga kaasata raviaineid. Doktori-
töös valmistati ES-i teel antibakteriaalsete 
omadustega fiibermaatrikseid, mida saaks 
kasutada lokaalseks haava raviks. Leiti, et 
kasutatud lahustid ja abiained mõjutasid 

fiibermaatriksite morfoloogiat, struk-
tuuri, mehaanilisi omadusi ja raviaine 
vabanemise kiirust. Maatriksite ehitus 
mõjutas aga märkimis väärselt elus-
rakkude käitumist maatriksitel.

Juhendajad prof Karin Kogermann, 
prof Tanel Tenson ja teadur Marta 
Putrinš, oponent prof Romána Zelkó 
(Semmelweisi Ülikool).

JAKOB MASS kaitses informaatika 
alal doktoritööd „Process management 
for Internet of mobile things“ („Mobiilse 
värkvõrgu protsessihaldus“).

Värkvõrk ehk asjade internet võimal-
dab luua mitmesuguseid lahendusi, nt 
tark linn, kus igapäevased objektid on 
ühendatud infosüsteemide ja ka üks-
teisega. Doktoritöös uuriti, mida teha siis, 
kui värkvõrgu protsessid peavad pidevalt 
kohanema muutliku servavõrguga, mis 
hõlmab liikuvaid seadmeid, nt liinibusse. 
Sel juhul on ühendused katkendlikud, 
mistõttu otsustamisel ja plaanimisel peab 
arvestama ka mobiilseadmete liikumis-
trajektooriga. Töö käigus ehitati android-
telefonidele prototüüp ja esitleti simulat-
sioonitööriistakomplekti STEP-ONE, mis 
võimaldab teadlastel hõlpsalt simuleerida 
ja analüüsida samalaadseid probleeme 
targa linna realistlikes stsenaariumides.

Juhendajad külalisprof Satish Narayana 
Srirama ja dr Chii Chang (Apromore, 
Austraalia), oponendid prof Antonio Brogi 
(Pisa Ülikool) ja kaasprof Andrea Marrella 
(Rooma La Sapienza Ülikool).

MAIDO MERISALU kaitses materjali-
teaduse alal doktoritööd „Nanostructu-
red coatings for car and aerospace indust-
ries“ („Nanostruktuursed pinnakatted 
auto-, lennu- ja kosmosetööstusele“).

Alumiiniumsulamid on kerged ning 
suurepäraste mehaaniliste omadustega, 
mistõttu neid kasutatakse laialdaselt 

komponentide valmistamiseks lennu- ja 
autotööstuses. Paraku on parimad alu-
miiniumsulamid tundlikud korrosiooni 
suhtes. Doktoritöös töötati välja uudne 
meetod, et valmistada nanostruktuurseid 
kaitsekatteid, mis tagavad alumiinium-
detailidele suurepärase kaitse korro siooni 
eest. Kaitsekatte testimisel simuleeriti 
ühe aasta pikkust kokkupuudet kosmose-
tingimustega madalal orbiidil. Uudne 
nano struktuurne kate on praeguseks 
kantud enam kui 50 alumiiniumdetailile 
satel liidil WISA Woodsat. Samuti uuri-
takse peagi uudse katte käitumist kos-
moses mooduli abil, mis on integreeritud 
satelliidile ESTCube-2.

Juhendaja em-prof Väino Sammelselg, 
oponendid dr Marianna Kemell (Helsingi 
Ülikool) ja dr Arvo Mere (Tallinna 
Tehnika ülikool).

MOHAMED RAGAB MOAWAD MO-
HAMED kaitses informaatika alal dok-
toritööd „Bench-ranking: a prescriptive 
analysis approach for large knowledge 
graphs query workloads“ („Bench-Ran-
king: ettekirjutav analüüsimeetod suurte 
teadmiste graafide päringutele“).

Relatsiooniliste suurandmete töötle-
mise raamistike kasutamine suurte graa-
fide töötlemiseks võimaldab optimeerida 
päringu jõudlust. Doktoritöös kirjeldati, 
kuidas mõjutavad suurte graafide pärin-
gute tegemist disainiotsuste kompro-
misside mõju suurandmesüsteemide 
jõudluse korratavusele ning suurandme-
raamistike jõudluse kirjeldavate ja diag-
nostiliste analüüside piirangud. Praegu-
sed suurandmesüsteemid on keerulised, 
kuid järjestamisfunktsioonide ja mitme-
mõõtmeliste optimeerimistehnikate 
(ingl bench-ranking) kasutamine peidab 
kirjeldava tulemusanalüüsi keerukuse, 
aidates praktikul jõuda otse teostatavate 
teadlike otsusteni.

Juhendajad prof Ahmed Awad ja kaas-
prof Riccardo Tommasini (Lyoni Ülikool), 
oponendid prof Ladjel Bellatreche (Prant-
susmaa riiklik mehaanika- ja aerotehnika-
kool ISAE-ENSMA) ja kaasprof Ester 
Zumpano (Calabria Ülikool).

BRUNO MONTIBELLER kaitses geo-
informaatika alal doktoritööd „Evalua-
ting human-induced forest degradation 
in different biomes using spatial analysis 
of satellite-derived data“ („Inimmõjust 
põhjustatud metsade degradeerumise 
hindamine erinevates bioomides, kasuta-
des satelliitandmete ruumianalüüsi“).

Metsaökosüsteemidel on tähtis osa 
CO2 emissiooni vähendamisel ja vee ringe 
reguleerimisel. Doktoritöös hinnati 
metsade degradeerumisega seotud prot-
sesse Brasiilia Amasoonias, Euroopas ja 
Baltikumis. Uuring näitas, et killustunud 
metsas on rohkem metsaserva, kus on 
süsinikukadu suurem nii leostumise kui 
ka gaasilise emissioonina. Pikem taime-
kasvuperiood suurendab koguaurumist 
kevadel ja sügisel, kuid suvel see mõnes 
piirkonnas väheneb. See suurendab 
tõenäosust, et suvel on mullas vähem 
vett, mis omakorda kasvatab põuaohtu. 
Lisaks selgus, et neljandikus Euroopa 
muutumatuna püsinud metsamassiivi-
des on süsiniku sidumine vähenenud. 
Kliimamuutuste mõjul võib süsiniku 
sidumine metsades väheneda veelgi, st 
metsad ei pruugi olla võimelised kliima-
muutuste mõju leevendama.

Juhendajad kaasprof Evelyn Uuemaa 
ja prof Ülo Mander, oponent dr Cornelius 
Senf (Müncheni Tehnikaülikool).

MARILI SELL kaitses taimeökoloo-
gia ja ökofüsioloogia alal doktoritööd 
„The impact of environmental change 
on ecophysiology of hemiboreal tree 
species – acclimation mechanisms in 

belowground“ („Keskkonnamuutuste 
mõju hemiboreaalsete puuliikide öko-
füsioloogiale – maa-alused kohanemis-
mehhanismid“).

Selle sajandi lõpuks prognoositakse 
põhjapoolsetele laiuskraadidele koos 
temperatuuri ja sademete hulga kasvuga 
ka õhuniiskuse suurenemist. See võib 
aeglustada puude kasvukiirust ning 
mõjutada vee ja vees lahustunud toit-
ainete liikumist mullas. Doktoritöös leiti, 
et juureeritiste voog võib olla märkimis-
väärne ning see seostub taime kasvu 
ja talitlusega. Juureeritiste mõõtmisel 
tuleb arvestada juurestiku talitluslikku 
koostist ja osa puuliike ei ole tundlikud 
õhuniiskuse muutumisele. Õhuniiskuse 
suurenemine muudab juurte arengut 
märkimisväärselt: vananemine kiireneb 
ning imav pindala väheneb. Samuti leiti, 
et nutitelefonide ja masinõppe kombi-
natsioon on lihtne, kiire ja täpne meetod 
juurte kasvu mõõtmiseks laborikatsetes.

Juhendajad kaasprof Priit Kupper 
ja prof Ivika Ostonen-Märtin, oponent 
Jouni Kilpeläinen (Soome Loodusvarade 
Keskus).

TANEL SÕRMUS kaitses keemia 
alal doktoritööd „Development of 
stimuli-responsive and covalent bisubst-
rate inhibitors of protein kinases“ („Stii-
mulitundlike ja kovalentsete bisubst-
raatsete proteiinkinaasi inhibiitorite 
arendamine“).

Proteiinkinaasid on laialdaselt 
levinud ensüümid, mis kiirendavad 
valkude fosforüülimist, mis omakorda 
mõjutab pea kõiki raku funktsioone. 
Liiga aktiivsed proteiinkinaasid võivad 
soodustada näiteks kasvajate teket. Tartu 
Ülikoolis arendatakse liigse aktiivsuse 
mahasurumiseks ARC-inhibiitoreid, 
millel on väga tugev seondumisvõime ja 
hea selektiivsus. Doktoritöös näidati, et 

ARC-inhibiitoritele on võimalik lisada 
veel omadusi, nagu valgustundlikkus või 
konkreetne reaktsioon. Proteiinkinaasi 
inhibiitorite aktiivsuse kaudne juhtimine 
võiks viia tulevikus nt valgustundlike 
vähiravimiteni, mida saab kehas lokaal-
selt aktiveerida. Pöördumatu keemilise 
ehk kovalentse sideme abil toimivad 
ravimid võimaldavad aga haigust tekita-
vaid sihtmärke teistest paremini eristada.

Juhendaja kaasprof Kaido Viht, 
oponent kaasprof Matthias Gehringer 
(Tübingeni Ülikool).

HOLGER VIRRO kaitses geoinformaa-
tika alal doktoritööd „Geospatial data 
harmonization and machine learning 
for large-scale water quality modelling“ 
(„Ruumiandmete harmoniseerimine 
ja masinõpe veekvaliteedi modelleeri-
miseks“).

Põllumajanduslik reostus põhjustab 
jätkuvalt magevee kvaliteedi üleilmset 
halvenemist. Tõhusate veemajandus-
meetmete väljatöötamisel on tähtis osa 
veekvaliteedi modelleerimisel. Doktori-
töös parandati ja täiendati Eesti mullas-
tikuandmebaasi EstSoil-EHm, mille abil 
arendati välja masinõppemudel, mida 
kasutada mulla orgaanilise süsiniku 
sisalduse prognoosimiseks. Globaalsete 
veekvaliteedi andmete parandamiseks 
loodi viie andmestiku põhjal andmebaas 
Global River Water Quality Archive. 
Mulla süsinikusisalduse mudeli loomise 
käigus õpitu põhjal arendati aga välja 
raamistik üle-eestiliseks veekvaliteedi 
modelleerimiseks. Loodud masinõppe-
mudeleid saab rakendada piirkondades, 
kus tunnuste tuletamiseks vajalikke 
lähteandmeid on piiratult.

Juhendajad kaasprof Evelyn Uuemaa 
ja teadur Alexander Kmoch, oponent 
kaasprof Victor Francisco Rodriguez 
Galiano (Sevilla Ülikool). 
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Karin Seina ja Merike Ristikivi raamat „Õigusriigi taastamine. 
Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992–2002“ pole 
ainult õiguse ajaloost, vaid Eesti riikluse ajaloost ühel kõige 
murrangulisemal perioodil.

HANNES VALLIKIVI
vandeadvokaat

Juristi kuvand on konservatiivne. 
Kindlasti põhjusega, sest juristi 
töö on hoolitseda, et elu käiks 

reeglite järgi. Reeglid loovad stabiilsust, 
meelevaldsusele ja ebareeglipärasusele 
juristi maailmas eriti kohta ei ole. Seda 
põnevamad on hetked, mil jurist satub 
reegliteta maailma ja hakkab selles 
korda looma.

Õigusteaduskonna õppejõud 
Karin Sein ja Merike Ristikivi on 
kokku pannud raamatu Eesti õigus-
korra taastamisest möödunud sajandi 
viimasel kümnendil. 1991. aastal Eesti 
iseseisvus taastati, mitte ei loodud uut 
riiki. Õiguskord tuli aga luua täiesti 
uus. Nõukogude õigus loomulikult ei 
sobinud liberaalsesse turumajandusse. 
Ei kõlvanud ka enne teist maailmasõda 
kehtinud seadusi lihtsalt „üles äratada“ 
ja uuesti elu aluseks võtta. Elu ise ja 
arusaam õiglasest õigusest oli vahepeal 
liiga palju muutunud.

Riik ja õigus on lahutamatult 
seotud. Seina ja Ristikivi raamat pole 
ainult õiguse ajaloost, vaid Eesti riik-
luse ajaloost ühel kõige murranguli-
semal perioodil. Raamat algabki sellest, 
kuidas 30 aastat tagasi jõuti otsuseni 
töötada välja täiesti uued seadused, 

kust ammutati eeskuju ning kes olid 
otsustajad ja teostajad. Teises peatükis 
kirjeldatakse valdkondade kaupa era-, 
haldus- ja karistusõiguse kõige tähtsa-
mate seaduste väljatöötamist. Kolman-
dast peatükist saab põhjaliku ülevaate 
kohtusüsteemi ja -registrite käivitami-
sest, põgusalt ka uue prokuratuuri ja 
kohtutäiturite ametkonna loomisest.

Suurem osa teosest pärineb koos-
tajate sulest, kuid autorite seas on veel 
Tartu Ülikooli õppejõud Jaan Sootak 
ja Katre Luhamaa, kohtunikud Ragne 
Piir ja Kadriann Ikkonen ning jurist 
Gerda Johanson. Autorid on kasu-
tanud Riigikogu protokolle, õigus-
aktide tekste jm kirjalikke allikaid, 
aga lõviosas tugineb raamat asjaosa-
liste meenutustele. Intervjueeritud on 
ligi 30 õigusloome- ja kohtureformis 
osalenud isikut. Mälestusi on jaganud 
toonased justiitsministrid Kaido Kama, 
Jüri Adams, Paul Varul ja Märt Rask, 
Riigikohtu esimehed Rait Maruste, 
Uno Lõhmus, Priit Pikamäe ja Villu 
Kõve (kaks viimast selle tõttu, et olid 
ise oluliste seaduste kirjutajad), Justiits-
ministeeriumi kantsler Mihkel Oviir 
jt. Elava sõna kasutamine on raamatu 
suur voorus – see muudab kirjeldused 
põnevaks ja osatäitjad inimlikuks.

Tõe otsijaid ei tarvitse see siiski 
rahuldada. Neid võiks teos ärgitada 
meenutusi dokumentidega kõrvutama 

ja teadmist Eesti lähiajaloost uuele tase-
mele viima.

Tartu Ülikooli kirjastust tuleb kiita 
raamatu ilusa teostuse eest. Kaante 
vahelt leiab veel toredaid fotosid asja-
osalistest, mitu informatiivset lisa ja 
isikunimede loendi.

Pöörane sõit
Juuragurmaanide jaoks on raamatus 
põhjalikult avatud omaaegsed kontsep-
tuaalsed valikud ja nende taga peitunud 
kaalutlused (või hoopiski juhused) ning 
kirjeldatud uute seaduste valmimise 
protsessi. Kel aega vähe, kuid on soov 
heita pilku 1990. aastate pöörasesse 
maailma, võib alustuseks läbi lugeda 
peatüki B.3 (lk 27–32) seadusekirjuta-
jate tööelust.

Töötasin aastatel 1993–1996 ülikooli 
kõrvalt Välisministeeriumis ja puutusin 
raamatus kirjeldatud õhinaga üsna 
lähedalt kokku. Mäletan, et pidin 
ühe esimese tööna koguma ja süste-
matiseerima kõik Eesti kahepoolsed 
välis lepingud. Ülesanne polnud lihtne, 
sest lepinguid ei sõlminud ainult Välis-
ministeerium. Restardi teinud riigi 
ametnikud reisisid kõige paremate 
kavatsustega mööda maailma ringi ja 
sõlmisid kultuurikoostöö, maksu-, trans-
pordi-, keskkonnakaitse jm lepinguid. 

Korra loomine  
reegliteta maailmas

Ikka juhtus, et Välisministeerium sai 
Eestile rahvusvahelise kohustuse võtmi-
sest teada tagantjärele. Mu tööandja sai 
olukorra enam-vähem kontrolli alla alles 
1993. aasta lõpus välissuhtlemisseaduse 
maksmapanekuga. Noorele diplomeeri-
mata spetsialistile anti võimalus osaleda 
välislepingute läbirääkimistel, valmis-
tada ette konventsioonide ratifitseerimist 
ja teha palju muud põnevat. Meie vastas 
teisel pool lauda istusid või eksperdinõu 
andsid meiega võrreldes väga vanad 
inimesed.

1993. aastal Justiitsministeeriu-
misse seadusi kirjutama läinud Priidu 
Pärna, Priit Kama ja Villu Kõve olid 
22-aastased. Neid ootasid ees koguni 
27-aastased Anre Zeno ja Juhan Parts. 
Paari aasta jooksul lisandusid Heiki 
Loot, Priit Pikamäe, Harri Mikk ja 
palju teisi nüüdseid tippjuriste (vt nt 
lk 24–25). Kogu 
seda seltskonda 
ohjas kantsler 
Mihkel Oviir. 
Oviir meenutab 
raamatus, et 
„töötati entu-
siasmist, idealismist, õhinapõhiselt: 
12–14-tunnised tööpäevad olid täiesti 
tavalised, töötati ka laupäevadel ja püha-
päevadel, ehkki mitte alati“ (lk 27). 
Praegu ei lubaks ranged tööajanormid 
juhtuda millelgi ligilähedaselgi.

Üliõpilase meenutus
Olin veel üliõpilane, kui võeti vastu 
esimesed tsiviil- ja kaubandus seadustiku 
osad. Need olid üldse esimesed Eesti 
omariiklikud eraõiguse alus seadused. 
Enne teist maailmasõda ei jõutud tsiviil-
seadustikku vastu võtta ja kehtisid 
tsaari aegsed õigusaktid. Esimesed 
pääsukesed olid pankrotiseadus (1992), 
asjaõigusseadus (1993), tsiviilseadus-
tiku üldosa (1994) ja äri seadustik (1995). 
Kohe lisati vastavad ained õigusteadus-
konna õppekavva. Enamikku neist luges 
professor Paul Varul. Olgu mainitud, 

et n-ö vana kooli õppejõud eirasid uusi 
seadusi. Tsiviil õiguse üldosa loeti meile 
ENSV tsiviilkoodeksi põhjal ajal, kui 
uue üldosa eelnõu oli juba Riigikogus 
või kohe sinna jõudmas. Varulil oli aega 
üli napilt ja ta pressis suured seadused 
üksikutesse loengukordadesse. Pole 
kindel, aga ta võis mõne kursuse luge-
mise ajal olla juba justiitsminister. Igal 
juhul pidas ta vajalikuks tulevasi juriste 
õpetada ja leidis selleks aega.

Õigusainete õpetamine seisnes tol 
ajal loengus paragrahvide etteluge-
mises ja mõnede olulisemate põhi-
mõtete selgitamises. Rakenduspraktika 
puudus ja seminarides läbimänguks 
ehk kaasuste lahendamiseks aega ei 
jätkunud. Kaasusi lahendasime esimest 
korda juba ametis olles, kes advokaadi, 
kes pangajuristi, kes linna- või valla-
sekretärina jne.

Mida sellest raamatust õppida? 
Vahest seda, et tugev ühiskond ei tohi 
karta eksimist. Heas usus innuka tege-
vusega kaasneb paratamatult viltu-
minekuid. Praegused noored juristid 
tahavad samuti kogeda entusiasmi ja 
õhinat, tunnet, et osaletakse suurtes 
sündmustes. 25 aastat hiljem on arvus-
tatava teose kangelased ise tööandjad 
või muud ülemused. Seina ja Ristikivi 
raamat võiks neid julgustada lubama 
õhinat ja eksimusi ka oma noortele 
kolleegidele. Lõppeks on nad ise omal 
ajal teinud suurepärast tööd ja kirju-
tanud Eestile uskumatult hea kvalitee-
diga seadusi. 

Hannes Vallikivi (õigusteaduse baka-
laureus 1996, õigusteaduse magister 
2001) on vandeadvokaat ja advokaadi-
büroo WALLESS partner. 

Sarjas „Studia 
litteraria Estonica“ 
on ilmunud kolm uut 
raamatut
Raamatusarjas „Studia litteraria 
Estonica“ ilmus eelmisel aastal 
kolm uut monograafiat: Mart Velskri 
„Luule jutud“, Arne Merilai „Tõstan 
titsi taade“ ning Tiit Hennoste „Ilo 
ja elu“.

Tänavu 31. jaanuaril tähistati 
esimest korda eesti kirjanduse 
päeva. Ilukirjandus vajab aga uuri
mist, mõtestamist ja tutvustamist. 

Sari „Studia litteraria Estonica“ 
asutati juba 1996. aastal. Nüüdseks 
on sarjas ilmunud 23 köidet.

2022. aastal ilmus koguni kolm 
artiklimonograafiat. Mart Velskri 
„Luulejutud“ koondab autori artikleid 
ja arvustusi aastaist 1994–2020. 

Arne Merilai kogumiku „Tõstan 
titsi taade“ pealkiri tuleneb ühe 
võrukeelse maletaja väljendist, mida 
võiks tõlkida „panen prussi paika“. 
See pealkiri rõhutab kirjandus
teaduse loovat ja kehtestavat, trans
formatiivset funktsiooni; raamatusse 
on koondatud autori viimase kümne 
aasta käsitlused. 

Sarja uusim lisandus, Tiit 
Hennoste „Ilo ja elu“, kõneleb eesti 
kirjanduse moderniseerumisest ja 
eestlase eurooplaseks saamisest 
läbi 20. sajandi ning koosneb kahe
kümnest artiklist ja esseest. 

Tervele raamatusarjale on uue 
pilkupüüdva kujunduse teinud Asko 
Künnap. 
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Mida sellest raamatust õppida? 
Vahest seda, et tugev ühiskond ei 

tohi karta eksimist.  
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Ülikooliga seotud kirjanike lugu algab Tartus enamvähem koos Academia Gustaviana asutami
sega. Pole põhimõttelist vahet, kas lugeda alguspunktiks Friedrich Meniuse teksti ülikooli inaugu
ratsioonist 1632. aastal või siis mõnda akadeemilise suhtluse käigus kirjutatud juhuluuletust.

MART VELSKER
eesti kirjanduse kaasprofessor

Akadeemilisi juhuluuletusi on 
avaldatud näiteks antoloo-
gias „O Dorpat, urbs addictis-

sima musis…“ (2007). Kõige varase-
mate näidete seast võib leida ka rootsi 
kirjandus loos olulist rolli mänginud 
Georg Stiernhielmi luuletuse, mis 
on kirjutatud Jakob Skytte dissertat-
siooni puhul 1632. aastal. Sellest ajast 
pole teada, kas Tartus kirjutati ka 
maakeelseid värsse, kuid hakati kirju-
tama neidki. Mõne väiksema näite 
järel köidab tahes-tahtmata tähelepanu 
Puhjas tegutsenud Käsu Hansu nutulaul 
„Oh, ma vaene Tarto liin!“ (1708). See 
on küll loodud kõrvaltvaataja pilguga ja 
pärast seda, kui ülikooli tegevus Tartus 
oli Põhjasõja tõttu katkenud, kuid 
mõneks ajaks jäi Käsu Hansu luule-
teos ülikooli ja Tartu linna suhete kõige 
põhjalikumaks (lõuna)eestikeelseks 
ilukirjanduslikuks kajastuseks.

Ilmselt ollakse harjunud nägema eesti 
kirjandusloo ja Tartu Ülikooli esimest 
üldtuntud kokkupuutepunkti Kristian 
Jaak Petersoni elus ja loomingus. Miks 
mitte, kuid pangem tähele, et Petersoni 

tekstides on üli  koolist juttu põgusalt, 
rohkem köidavad pilku vahvad karika-
tuurid Tartu üliõpilastüüpidest ta päeva-
raamatus. Ja mis veel olulisem: Petersoni 
loomingut saadavad tema elulooga 
seotud legendid. Need kujundasid 
temast boheemliku ja üli  andeka üliõpi-
lase algtüübi, mis hakkas eesti kultuuris 
omaette elu elama.

Suits lõi akadeemilise kallakuga 
ilukirjanduse traditsiooni
Eesti Kirjanike Liit, mis 2022. aasta 
sügisel sai saja-aastaseks, ega ka 
ajakiri Looming, mis tähistas suurt 
juubelit 2023. aasta jaanuaris, ei saanud 
mõistagi Petersoni legendi tekki-
mise algjärgus kaasa mängida. Küll 
aga mängisid need kaasa Petersoni 
loomingu hea tundja ning Tartu 
Ülikooli kirjandusprofessori Gustav 
Suitsu elus ja loomingus. Mingis mõttes 
võiks väita, et eestikeelses kultuuris on 
just Suits see mees, kes lõi akadeemilise 
kallakuga ilukirjanduse traditsiooni, 
teisisõnu selle tekstihoovuse, mis seob 
ühte Tartu Ülikooli ja kirjanduse.

Olen varem kirjutanud ülikooli 
ja Tartu linna peegeldamisest eesti 
luules ning väitnud, et seda peegeldust 
iseloomustavad eriti kolm märksõna: 

rituaalsus, nostalgia ja äng.1 Kas need 
sõnad peaksid siis iseloomustama ka 
Suitsu luulet ja sellest lähtuvat tradit-
siooni? Laias laastus küll, kuid mitte 
päris igas mõttes. On suur vahe, kas 
kirjanik on Tartus õppinud ja siit 
lahkunud või on ta jäänud pikemalt 
ülikooliga seotuks. Kui inimene on ära 
läinud, siis on nostalgial suurem kaal.

Üks mahukamaid kirjandusteoseid, 
mis pühendunult pöörab tähelepanu 
Tartu Ülikoolile, on Bernard Kangro 
kuueosaline Tartu romaanide sari. See 
on omas ajas uudne teos, kuid Kangro 
unenäoliste ja intertekstuaalsete teksti-
kihtide vahelt paistab vana head nostal-
giat õige ohtral määral. Kangro läks 
Tartust Lundi ning tema kirjutamist 
saatis kindlasti tagasivaadete kuldne 
valgus. Sellist valgust võib näha ka 
näiteks Rein Veidemanni loomingus; 
tema on nüüdseks läinud Tartust 
Tallinnasse ja on ülikoolile pühen-
danud romaani „Tund enne igavikku“ 
(2012).

Ülikoolis tegutseva kirjaniku pers-
pektiiv on pisut teine. Ta võib kirju-
tada millest iganes, aga kui ta siiski 
satub kirjutama ülikoolist, siis nostal-
giat on seal tavaliselt vähem, rituaal-
sust rohkem ning ängiga on teadagi 

Kirjanikud ülikoolis ja ülikool kirjanduses: 
akadeemilisus, äng ja 
rituaalsus

kuidas – see hiilib paljudes hingedes, 
aga seda tahetakse sageli ära peita. 
Suitsu „Õnnesoov Eesti ülikoolile“ on 
ilmselt kõige tuntum Tartu Ülikoo-
lile pühendatud luuletus läbi aegade, 
kuigi mitte ainuke, mis Suitsul ülikoo-
liga seostub. Tuntuks on aga saanud 
ikkagi just see rituaalse tausta ja üleva 
poeetikaga tekst – Suits kirjutas selle 
1919. aastal eestikeelse ülikooli avamise 
puhul.

Rohkem mees-, vähem 
naiskirjanikke
Suitsulikku positsiooni ja sellest 
lähtuvat kirjandust iseloomustab lisaks 
öeldule keskmisest suurem intellek-
tuaalsus, respekt kultuuri vastu ning 
niivõrd-kuivõrd ka maskuliinsus. Uks 
kirjandusse avanes naistele varem kui 
uks kõrgkoolidesse – niisiis dominee-
risid varasemas ajaloos ülikooli seinte 
vahel mehed, teaduse tegemine tundus 
enesest mõistetavalt meestevahelise 
asjana. Praegu töötab Tartu Ülikoolis 
ka silmapaistvaid naiskirjanikke, kuid 
huvitaval kombel ei tule akadeemiline 
seos nende loomingus väga sageli välja. 
Olgu nimetatud näiteks Triinu Laan ja 
Tiia Kõnnussaar, mõlemad on tuntud 
kui lastekirjanikud. Samuti on laste-
kirjanikuna esinenud looma ökoloog 
Tuul Sepp, kelle tekstides on ülikooli 
taust ehk siiski mõnevõrra hoomatavam.

Tuntud meeste rida jätkub Suitsu järel 
vastuolulisel viisil Valmar Adamsiga, 
kes noorpõlves oli Üliõpilas lehe pea toi-
metaja ning hiljem õpetas ülikoolis vene 
kirjandust ja kõnekunsti. Varakult võib 

märgata Adamsi isiksuslikke 
erijooni, radikaalset egotsentrili-
sust ning sellest mõjutatud enese-
kuvandit loomingus. Kirjandus-
likus võtmes on see näha näiteks 
dokumentaalse kallakuga 
romaanis „Esta astub ellu“ (1986). 
Aga siingi on põhjust rääkida 
rituaalsusest, intellektuaalsusest 
ja kultuursusest, mis on iseära-
sustest hoolimata kaunis selgete 
piirjoontega.

Teatava lihtsustusega 
võiks väita, et akadeemilisel 
intellektuaalsusel kirjan-
duses on omakorda kaks 
poolust, mida võiks nime-
tada selguse vaimuks ja 
hämaruse vaimuks. Adams 
on kummaline, aga selge, 
tema eelkäija Suits jõudis 
teise maailmasõja eel 
luules klassikalise selgu-
seni ning liikus siis 
sealt edasi süntakti-
liste ja mõtteliste pime-
alade suunas. Häma-
ruse vaimule mõeldes 
tuleb kergesti silme 
ette Madis Kõiv, kes 
juhatas ülikoolis 
analüütilise filo-
soofia seminare. 
Tõsi, analüütiline 

 Petersoni 
loomin gut saada vad 
tema elu looga 
seotud legendid.
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Lugu sellest, kuidas eestlased 
endale kestliku said
Otsustanud Eesti rahvas Euroopa Liitu minna. 

Saanudki selleks võimaluse aastal 2004, aga 
enne tulnud ära tõlkida umbes 100 000 lehe-

külge õigusakte, et liidu õigus kenasti Eesti õigus-
ruumiga kokku sobitada. Asunud siis tõlkijad 
pale  higis tööle.

Ühel ilusal päeval sattunud nad ingliskeelse 
väljendi sustainable development otsa. Vaaginud 
siis tõlkemeistrid seda koos teiste asjatundjatega 
nii- ja naapidi, kuni otsustanud selle eesti keelde 
ümber panna väljendiga säästev areng. Ots lahti 
tehtud, hakanud sustainable-sõnu ustest ja aken-
dest sisse pugema. Tulnud tõlkijatel eesti keelde 
tuua ka sustainable energy, sustainable agriculture, 
sustainable tourism – need saanud vasted säästev 
energia, säästev põllumajandus, säästev turism.

Järgmisel päeval põrganud tõlkijad kok ku 
väljenditega sustainable economic growth, sustai-
nable finance ja sustainable investment. Sõna 
säästev ei tundunud enam passivat – väljendanud 
ingliskeelne sõna ju pigem vastupidavust kui kesk-
konna hoidmist. Murdnud siis eksperdid pead 
ja leidnud lahenduse: jätkusuutlik majandus-
kasv, jätkusuutlik rahandus, jätkusuutlikud 
investeeringud.

Kolmandal päeval avastanud aga tõlkijad, et 
mõnes tõlketekstis on säästval ja jätkusuutli kul 
hirmraske vahet teha. Pea pannud valutama 
väljendid sustainable production, sustainable 
consumption, sustainable building, mille puhul 
sobinud mõlemad – tootmine, tarbimine ja ehitis 
olnud eri tekstides kas säästvad või jätkusuutlikud.

Neljandal päeval tekkinud korralik virvarr. 
Olnud hädas nii tõlkijad kui ka ametnikud, nii 

juristid kui ka ajakirjanikud, nii keskkonna-
eksperdid kui ka keeletoimetajad.

Astunud siis president Ilves 2010. aastal ette 
ja lausunud: „Korraldatagu sõnaus!“ Nii sündi-
nudki. Rikastunud eesti keel kärgpere, tundetaibu 
ja taristu kõrval ka kestlikuga, mille keelegurud 
leidsid olevat sobiva nii säästva kui ka jätkusuut-
liku tähenduses.

Ent masinavärk käinud aeglaselt. Leppinud 
siis Eesti keele- ja riigiasutused ning Euroopa 
Liidu institutsioonid lõpuks aastal 2016 kokku, et 
sõnast kestlik saagu sustainable’i üks ja ainumas 
vaste. Lisatud viimaks ka Euroopa Liidu termini-
baasi IATE sõna kestlik ja selle järele soovitus 
kasutada seda eelisterminina. Paraku olnud 
eestlaste mõttetöö liiga pikaldane – maha olid 
magatud 2015. aastal vastu võetud ÜRO säästva 
arengu eesmärgid ja unustatud teha muudatusi 
ka 1995. aastast siiani kehtivasse säästva arengu 
seadusse.

Hakanud siis liidu asutuste tõlkijad laveerima: 
kus olnud vabam tekst, sinna pannud kestliku, kus 
viited dokumentidele, sinna säästliku või jätku-
suutliku. Eks taandunud ka harjumus visalt.

Kodumaal aga kinnitanud uus sõna kiiresti 
kanda. Võetud teine rõõmuga vastu – olnud see 
ju värskem ja selgem. Jäänud kirjutajatel ära ka 
kaalumine, kumba võtta, kumba jätta: peaaegu 
alati olnud ühele sõnale üks vaste.

Lõpuks tuldud aga keskpõrandale kokku ning 
kestlik võetud omaks nii euro- kui ka muude teks-
tide tõlkijate ja kirjutajate seas.

Nii saidki eestlased endale sõna kestlik. Tartu 
Ülikooliski on sellest saanud eelistermin. 

Keelenurka kirjutab Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi

Sõnavaramõlgutusifilosoofia nõuab tegelikult ju vägagi 
selget ja loogilist mõtlemist. Kõivu 
puhul tundubki nii, et eksaktsema ja 
loogilisema poole oma tegevusest kana-
liseeris ta füüsikasse ja filosoofiasse. 
Kirjandusse jäi aga kõik see, mis mujale 
ei mahtunud. Kõiv oli üks neid silma-
paistvaid kirjanikke, kes kirjanike 
liitu ei kuulunud, kuid see pole kind-
lasti enam ülikooliga seotud inimeste 
eritunnus, vaid ikka Kõivu isiklik valik.

Selguse ja hämaruse vaim – 
tinglikult
Riskigem jätkata spekulatsiooniga ning 
otsida kirjanduslikku selgust ja häma-
rust praeguse ülikooli seinte vahelt. 
Kes üht või teist vaimulaadi võiksid 
kehastada? 

Selguse vaimu ilmselt maailma-
kirjanduse emeriitprofessor Jüri Talvet 
ning ökosemiootika ja keskkonna-
humanitaaria professor Timo Maran, 
kes on mõlemad tuntud luuletajatena, 
hämaruse vaimu aga miks mitte eesti 
kirjanduse professor Arne Merilai, kes 
omal ajal oli osaline ka Kõivu filo-
soofiaseminarides. Meri lai sulest on 
ilmunud intellektuaalselt rikast luulet, 
draamat ja proosat. Üheks suure-
joonelisemaks näiteks, kus Merilai 
kirjutamis viis kohtub ülikooli reflek-
teerimisega ja asjakohase kombesti-
kuga, on sonetipärg „Ood ülikoolile“.

Tinglik on vaimsete pooluste eris-
tamine igal juhul. Viimati nimetatud 
kolme kirjanikku ühendavaks jõuks on 
nii akadeemilise kombestiku tundmine 
kui ka tekstide kultuursus – avaldugu 
see siis lihtsalt tarkusena, allusiooni-
dena või kummardustena kultuuri ees. 
Marani loomingus näeb seda harvem 
pelgalt seetõttu, et üks tema peateemasid 
on seotud loodusega, mis juhib teksti 
akadeemilisest keskkonnast eemale.

Sellega ülikoolis tegutsenud või 
tegutsevate kirjanike seltskond ei 
piirdu – huvitavat mõtlemisainest võib 
leida Lauri Pilteri, Erkki Luugi ja mõne 
teisegi loomingust. Kui aga nime-
tada uuemast kirjandusest ja praegu-
sest ülikoolist kedagi, kes eriti palju on 
mõjutanud arusaamu ülikoolist, siis 
on see kindlasti Meelis Friedenthal. 
Ehk võiks temas koguni näha seda 
autorit, kes selguse ja hämaruse vaimu 
omal moel kokku seob – nii nagu ta on 
teinud oma romaanides „Mesilased“ 
(2012) ja „Inglite keel“ (2016) või siis 
näidendis „Vaim masinas“ (2017). 

Friedenthal tunneb väga hästi 
ülikooli ajalugu ning oskab taas-
elustada minevikku lausa aistita-
vaski selguses, kuid samas on tema 
tekstiilmas ka müstilised hämaruse 
jõud, kes tartlastest tegelasi hakkavad 
kimbutama. Kuidas see juhtub, seda on 

parem ise kogeda, kuid kiire sissevaate 
võiks ju jutu lõpetuseks anda. „Mesi-
laste“ peategelast Laurentiust saadavad 
teel Tartusse ning ka Tartus rõskus ja 
haigused. Kui tundub, et selles linnas 
neist painajaist lahti ei saagi, siis üks 
võimalus jääb – akadeemia on midagi 
ilusamat ja paremat kui teda ümbritsev 
linn või ka maailm: „Akadeemia hoone 
oli seest puhas ja hele, lai ja avar vesti-
büül mõjus ootamatult helgelt ja kutsu-
valt. Laurentius tundis end juba palju 
paremini.“2

Tore ju oleks, kui senisest palju pare-
mini tunneksid ennast ka kõik need, 
kes sisenevad nüüdsesse ülikooli. 

Viited
1  Mart Velsker, Kas hävib või püsib? Ülikool ja Tartu 
eesti luules. – Luulejutud. Tekste aastatest 1994–
2020. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022, lk 61.
2  Meelis Friedenthal, Mesilased. Teine trükk. Tallinn: 
Varrak, 2013, lk 40.

  Fragment „Käsu Hansu nutulaulu“ 
(1708) käsikirjalisest säilinud koopiast. 
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