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Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri. Ilmub kord kuus. Tiraaž 2800. • Kontakt: 

Ülikooli 18–102, 50090 Tartu; 737 5686, 5880 1461; ajakiri@ut.ee; www.ajakiri.ut.ee.  

Leia meid sotsiaalmeediast aadressil www.facebook.com/universitastartuensis, Instagramist 

@unitartuajakiri. Vastutav väljaandja Peeter Liik, peatoimetaja Maarit Stepanov, 

toimetaja Mari Eesmaa, teabetoimetajad Kady Sõstar ja Triin Ree, keeletoimetajad Külli Pärtel, Helika Mäekivi, Helen Kivi, 

kaanefoto Mihkel Õnnis (1927), Pärnu Muuseumi kogu,  küljendaja Margus Evert, trükk Prindi.me. Universitas Tartuensise 

kujunduslahendused, kõik ajakirjas avaldatud artiklid jm tekstid ning fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed. 

Toimetus lubab neid kasutada ainult eelneval kokkuleppel koos viitega autorile ja Universitas Tartuensisele. Toimetusel on õigus 

kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kolleegium: Maaja Vadi (esimees), Sulev Kõks, Ivo Volt, Mart Noorma, 

Villu Päärt, Indrek Treufeldt, Katrin Pajuste-Kuul ja Egert Puhm.

UNIVERSITAS

Kaine mõistus taastab 
normaalsuse

S el aastal tuli kevad 
teisiti – nii  tööinimestele, 
õppu ritele kui ka palju

dele teistele. Teadagi, mis 
põhjustel. Enamikule meist 
tekitas uus olukord omajagu 
muresid. Pärast meditsiinikriisi 
leebumist paistavad probleemid 
kõige erksamalt välja majan
duses.

Mõju ulatub aga veel palju 
kaugemale: hoobi sai ka paljude 
vaimne tervis. Teadma tus ja 
sellega kaasnev hirm tule viku 
ees ei ole siiani kadunud. Kuid 
uued olukorrad avavad ukse 
uutele ideedele. Koroonakriis 
ja sellest  tulenevad mured 
kannustasid näiteks ettevõtet 
Triumf Health töötama välja uue veebirakenduse 
hätta sattunud lastele, kelle vanematel pole jätku
nud aega uute olude selgitamiseks, sest nad siplevad 
omaenda murede võrgus. Sellest saab pikemalt 
lugeda ajakirja ettevõtlusrubriigis.

Ka täiskasvanutel ei olnud kerge harjuda 
kodukontori, loengusaali või seminariklassiga. 
Olgugi et tööle või kooli minemise arvelt oli võima
lik aega kokku hoida, tundsid paljud, et töö ja 
 õppekoormus hoopis suurenes. 

Aga inimene harjub kõigega. 
Nagu kirjutati Eesti Päevalehe 
nädalalõpulehe LP artiklis 
„Tagasi kontorisse? Tänan, ei!“, 
ei soovi paljud töötajad pärast 
eriolukorra lõppemist konto
risse naasta, sest kodus tööta
mine võimaldab paindlikku 
graafikut.

Arvatakse, et kriis jätab jälje 
ja samasugusesse  reaalsusesse, 
kus elasime enne  eriolukorda, 
me enam ei naase. Seda ilmes 
tab kasvõi seesama kodu
kontorilembus. Samas on asju, 
mida kiire internetiühendus 
või võimas digiplatvorm ei 
suuda asendada. Hea õppe
kvaliteedi huvides on siiski vaja 

naasta  kontaktõppesse, nagu kirjutab selle ajakirja 
 kolumnis õppeprorektor Aune Valk. 

Ees ootab suvi ja kasvab soov sõprade ja sugu
lastega kokku saada. Kuid tuleb veel kannatada 
suhtluse vähesust ja järgida 2+2reeglit. 

Kriis ei ole veel läbi, hädaolukord kestab. Karta 
tuleb haigust, mitte piirangute rikkumise trahvi, 
nagu ütles õiguskantsler Ülle Madise ETV saates 
„Esimene stuudio“. Uuenenud normaal susse naas
mise võti on kaine mõistus. •

MARI EESMAA
UT toimetaja
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Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük
W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 
tyk@ut.ee, www.tyk.ee

Arnold van Gennep

SIIRDERIITUSED
Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar, järelsõna Toomas Gross 
ISBN 978-9949-03-150-4, 256 lk. Hind kirjastuse e-poes 16 €

Arnold van Gennepi (1873–1957) 1909. aastal trükivalgust näinud „Siirderiitused” kuu-
lub vaieldamatult mõjukaimate teoste hulka antropoloogias. See raamat oli esimene 
süsteemne käsitlus tseremooniate ja rituaalide rollist inimelu erinevate staadiumide 
ja rühmakuuluvuste vaheliste üleminekute markeerimisel. Taolisteks hetkedeks või 
perioodideks võivad muuhulgas olla rasedus ja sünnitamine, sünd ja lapsepõlv, puber-
teet, initsiatsioon erinevatesse rühmadesse, kihlumine ja abiellumine, surm ja matu-
sed, kokkupuuted külaliste ja võõrastega ning füüsilised siirded ruumis, üle piiride, 
pühaks peetud tsoonidesse. Nendele ja mitmetele teistele näidetele toetudes kirjel-
dab A. van Gennep siirderiitustele omast universaalset, kultuurilisest ja ajaloolisest 
kontekstist ning mitmekesisusest suhteliselt sõltumatut struktuuri.

Medal 
ministrile
29. mail võttis Tartu 

Ülikooli senat vastu 
otsuse autasustada Skytte 
medaliga sotsiaalminister 
Tanel Kiike. Sellega tunnus-
tab ülikool Kiike kaaluka 
panuse eest tõenduspõhise 
riigivalitsemise edendamisel 
Eestis ning Tartu Ülikooli ja 
selle teadlaste kaasamisel 
eriolukorra juhtimisse.  

Vabariigi Valitsus kuulutas 
12. märtsil koroona viiruse 
leviku tõkestamiseks Eestis 
välja eriolukorra, mis kestis 
18. maini. Eriolu korra juhti-
misse oli otseselt kaasatud 
ka Tartu Ülikool nii valit-
suse teadusnõu koja töös 
osalenud ülikooli ekspertide 
kaudu kui ka terviklikult 
teadus asutusena. 

Rektor Toomas  Asseri 
sõnul on Kiik seisnud 
sihikindlalt selle eest, et 
otsustusprotsessides tugi-
netaks ülikoolide ja tead-
laste eksperditeadmistele. 
„Selle tulemusel on välja 
kujunenud valitsusliikmete 
ja riigiametnike teadlik ning 
soosiv hoiak teaduspõhise 
riigivalitsemise põhimõtete 
suhtes,“ ütles Asser. 

Skytte medal on autasu 
riigi- või ühiskonnategelasele, 
kes on Tartu Ülikooli senati 
hinnangul aidanud viimastel 
aastatel silmapaistvalt palju 
kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti 
kõrghariduse arengule. •
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Esimene väliseesti 
külalisprofessor peab 
sügisel loengukursuse
Tartu Ülikooli esimene 

väliseesti külalisprofessor 
David Beecher peab sügisse-
mestril loengukursuse Venemaa 
ja Euroopa ajaloost, teatas 
Johan Skytte poliitikauuringute 
instituut.

Ingliskeelne kursus kesken-
dub Venemaa ajaloo laiemale 
mõistmisele Euroopa kon-
tekstis, mistõttu käsitletakse 
loengutes Venemaa ja Euroopa 
vastastikust kultuuri- ja mõtte-
loolist lähenemist Peeter I 
valitsemisajast kuni tänapäevani.

Kursuse põhirõhk on  
19.–20. sajandi poliitilistel, 
kirjanduslikel ja kultuuriloolistel 
tekstidel, mis käsitlevad Vene-
maal ja  Euroopas esile kerkinud 
ühesuguseid küsimusi ja erine-
vaid lahendusi moodsa maa-
ilma põhi probleemile: kuidas 
luua ühiskonda, mis põhineks 
nii arengu kui ka demokraa-
tia ideaalidel? Võtmetekstide 

 lugemine ning nende üle 
arutlemine aitab mõtestada ka 
Venemaal ja Euroopas praegu 
toimuvat.

Väliseesti külalisprofessuuri 
kaudu kutsutakse nimekaid 
välismaal töötavaid eesti pärit-
olu teadlasi vähemalt üheks 
semestriks Tartu Ülikooli. 
2020/2021. õppeaastal on 
külalisprofessoriks David Ilmar 
Lepasaar Beecher. USA-s 
 Berkeleys asuva California Üli-
kooli ajaloo ja globaaluuringute 
lektorina töötav Beecher on 
eesti juurtega ajaloo- ja ühis-
konnateadlane. Tema teadus-
töö põhisuund on Euroopa ning 
Venemaa uusaja kultuuri- ja 
mõttelugu.

Ingliskeelne magistrantidele 
mõeldud kursus „Venemaa ja 
Euroopa ajalugu alates 1700“ 
kestab terve sügissemestri. 
 Kursusele saab registreeruda 
alates 1. juunist ÕIS-is. •

DAVID ILMAR LEPASAAR BEECHERILE ANTI VÄLISEESTI 
KÜLALISPROFESSORI STIPENDIUM ÜLE EESTI RAHVUSÜLIKOOLI 
SAJANDA AASTAPÄEVA AKTUSEL. 
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OmaMood toimub sel 
aastal otseülekandena
Kohalikku käsitööpärandit 

populariseeriv moe etendus 
OmaMood toimub tänavu 
 täiesti uuel viisil. 11. juunil 
 tehakse Estonian Fashion Festi-
vali raames toimuvast etendu-
sest otseülekanne.

Kogu Estonian Fashion Festi-
vali programmi, seal hulgas Rah-
vusarhiivi peahoones toimuvat 
etendust OmaMood, kannavad 
üle Delfi ja L’Officiel Baltics, 
samuti saab otseüle kannet vaa-
data Estonian Fashion Festivali 
Facebooki-lehel.

OmaMoe etendusel tuleb 
näitamisele kümme kollekt-
siooni Eesti disaineritelt, kes 
väärtustavad kohalikku  pärandit 
ja nn aeglast moodi. Oma loo-
mingut näitavad nii moeeten-
dustel juba varem osalenud 
moeloojad Cärol Ott, Vilve 

Unt ja Katre Arula kui ka uued 
noored disainerid. Inspirat-
siooniallikana on disainerid 
nimetanud peamiselt looduse 
mõju ja pärimuslikku lähenemist 
tekstiilile. Sel aastal on lavastu-
se märksõnad kargus, minima-
listlikkus ja kohalolek.

„Igal aastal on OmaMoe 
lavastuse lahutamatud osad 
muusika, koreograafia ja disain. 
Nende koostööl põhinebki 
OmaMoe eripärasus,“ ütleb 
moeetenduse produtsent 
 Henri Karmiste. Lavastuse 
kunstiline juht on Triin Amur, 
lavastajad Karoline Suhhov ja 
Karina Kirs ning muusikalise 
poole eest vastutab Argo Vals, 
kes toetab oma loominguga 
vaimse harmoonia otsinguid.

„OmaMoe korraldamine 
on sel aastal meid väga era-

kordse olukorra tõttu proovile 
pannud. Oleme tegelenud koha 
ja  artistide muutusega ning 
saanud lõppematute üllatuste 
osaliseks. Oli tunne, et miski 
pole kindel enne, kui üritus on 
toimunud. Ometi suutsime ka 
selles olukorras leida koha, mille 
väärtused on meie etendusega 
sarnased – Rahvusarhiivi hoone 
Noora,“ kirjeldab kunstiline juht 
Triin Amur.

Estonian Fashion  Festivali 
2020. aasta programmi kuulub 
lisaks OmaMoele ka etendus 
„Mood-Performance-Tants“ ja 
Antoniuse moeetendus, mis 
toimuvad 10.–12. juunil otse-
ülekandena Tartust.

„OmaMood 2020“ koos-
tööpartnerid on TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia ja Estonian 
Fashion Festival. •

OMAMOE FOOKUSES ON KÄSITÖÖPÄRANDI POPULARSEERIMINE JA KÄSITÖÖKULTUURI EDASIANDMINE.

Infopäev toob ülikooli koju kätte
Kui märtsis kirjutas Univer-

sitas Tartuensis, et Narvas 
toimub Tartu Ülikooli info-
päev, jäi see riigis kehtestatud 
eriolukorra tõttu siiski ära. 
Õpi himulistel ei tasu aga meelt 
heita. Nimelt algab 12. juunil 
kell 11 TÜ virtuaalne sisse-
astumise infopäev. 

Ürituse üks korraldajatest, 
turundusspetsialist Katria 
Helena Komp avaldas lootust, 
et vahetult enne sisseastumis-
aega toimuvatest infopäevadest 
võiks saada traditsioon. 

„Meil oli kevadel kavas teha 
Narva kolledžis Tartu Ülikooli 
päev, aga kuna olukord maa-
ilmas pöördus täiesti oota-
matus suunas, tuli kevadised 
plaanid ruttu ümber mängida,“ 
selgitas Komp. Nii tekkiski idee 
korraldada infopäev, millel saaks 
osaleda otse kodust.

„Infopäeval käsitletakse pea-
miselt neid teemasid, mis huvi-
tavad sisseastujaid, kes  soovivad 
alustada sügisel õpinguid 
Tartu Ülikoolis,“ kirjeldas Komp. 
„Täpsemalt räägime vastuvõtu-
tingimustest –  kindlasti on väga 
palju küsimusi just selle kohta, 
kuidas eriolukord on vastuvõttu 
mõjutanud ja mis on muutu-
nud,“ märkis ta. Informatsiooni 
edastamiseks on niisiis sisse 

seatud stuudio, kust tehakse 
veebis otse ülekanne.

Sisseastumisega seotud 
 küsimustele vastab kaamera 
ees vastuvõtutalituse juhataja 
Tuuli Kaldma. Nõuandeid jagab 
ka karjäärinõustaja Kadri Jurs, 
kes räägib muu hulgas nippi-
dest, kuidas leida eriala, mis 
paneb silma särama. 

Otseülekandega samal 
ajal pakutakse personaalset 
karjääri nõustamist, millel 
saavad osaleda selleks eelnevalt 
registreerunud huvilised.

 „Lisaks jagavad oma 
 kogemusi kaks üliõpilast: esma-
kursuslane, kes õpib loodus- ja 
reaalainete õpetajaks, ning teise 
kursuse keemik,“ ütles Komp.

Juba ülikoolis õppivad üliõpi-
lased saavad rääkida tulevastele 
tudengitele, millised on nende 
kogemused nii eriala valikul kui 
ka õppetöös osalemisel. See 
võib aidata tulevaste üliõpilaste 
hirme maandada ja pakkuda 
vastuseid eluoluga seotud 
küsimustele.

Otseülekanne pole aga 
ühepoolne – nii selle eel kui 
ka ajal saavad vaatajad esitada 
 küsimusi.

Infopäevaga käib tavaliselt 
kaasas ka tulevase kooli majaga 
tutvumine. Tänavugi ei jää 

tulevased üliõpilased sellest 
võimalusest ilma. Kompi sõnutsi 
on võimalused hoonetega 
tutvumiseks veel paremad kui 
varem.

Nimelt valmivad peaaegu 
kõikidest TÜ õppehoonetest 
panoraamvaadetega video-
tuurid, mis võimaldavad tutvuda 
ruumidega nii Tallinnas, Tartus, 
Pärnus, Viljandis kui ka Narvas. 
Videotuurid laaditakse ülikooli 
kodulehele ja Youtube’i, nii et 
neid saab vaadata ka pärast 
infopäeva.

„Korraldajatena tahaksime, 
et see päev oleks õpilasele 
ülevaatlik ja tekitaks turva-
tunde, et kõik, mida tal on 
vaja sisse astumise kohta teada, 
oleks ühes kohas olemas,“ 
sõnas Komp. „See on hea 
võimalus korrata üle olulisem 
teave ja võib-olla on see kasuks 
ka mõnele huvilisele, kes pole 
veel otsustanud, mida õppima 
asuda.“

Kuigi pastapliiatseid virtuaal-
sel infopäeval laualt haarata ei 
saa, lubas Komp, et osalejatel 
on võimalik võita üliõpilasele 
vajalikke asju sisaldav kingikott. 
Selle sisu hoiab ta aga esialgu 
saladuses.

Täpsem info on aadressil 
ut.ee/infopäev. •

Meened ja kingitused
Tartu Ülikooli veebipoes

shop.ut.ee
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Senatil on uus koosseis
J uuli algul hakkavad kehtima 

senati uue koosseisu volitu-
sed.

19. mail valiti salajasel elekt-
roonilisel hääletusel senati uued 
akadeemilistest töötajatest 
liikmed. Hääletuse tulemusena 
pääses senatisse seitse juba 
varasemat liiget ja üheksa uut 
liiget.

Igast valdkonnast valiti 
senati koosseisu neli enim 
hääli saanud kandidaati. Lisaks 
selgitati pingerea järgi välja ka 
iga valdkonna asendusliikmed. 
Et mitu kandidaati said  võrdse 

arvu hääli, määrati nende koht 
kindlaks loosimise teel, nagu 
näeb ette senati valimiste 
reglement.

Valimiskomisjoni esimehe, 
Tartu Ülikooli akadeemilise 
sekretäri Tõnis Karki sõnul 
õnnestusid senati e-valimised 
hästi. Seda kinnitab üsna suur 
valimisaktiivsus: valimistel 
osales 1630-st valimisõigusega 
ülikooli töötajast 1166. See 
 tähendab, et valimiste osalus-
määr oli 71,53%. TÜ senat on 
22- liikmeline ning akadeemiliste 
töötajate esindajad  valitakse 

kolmeks aastaks. Senati 
koosseisu kuulub rektor senati 
esimehena, 16 akadeemiliste 
töötajate valitud liiget ja viis 
üliõpilaste esindajat.

Senat on ülikooli akadeemi-
line otsustuskogu, mida juhib 
rektor. Senat vastutab ülikooli 
õppe- ning teadus- ja arendus-
tegevuse eest. Muu hulgas 
võtab senat vastu ülikooli 
põhikirja ja esitab selle nõu-
kogule kinnitamiseks. Ülikooli 
eelarve vastuvõtmisel on senatil 
ühekordne vetoõigus nõukogu 
otsuse suhtes. •

Kaleidoskoobi parimad keskenduvad 
elukeskkonna parendamisele
21. mail toimunud  noorte 

äriideede võistluse 
 Kaleidoskoop finaalis võidutse-
sid keskkonnahoidliku mõtte-
viisiga tiimid. 

Sel aastal veebi teel korral-
datud võistlusel valiti Starteri 
äriarendusprogrammi parimaks 
meeskond Sorter, kes töö-
tab välja rakendust, mis aitab 
 inimestel jäätmeid vöötkoodi 
abil õigesti sorteerida. 

Juba praegu palju positiivset 
vastukaja saanud idee kasvas 
välja murest, et pakendeid 
on keeruline sorteerida, sest 
puudub selge arusaam, kuidas 
seda teha. Rakenduse välja-
töötamisse on kaasatud juba 
kaks ettevõtet, kelle rahalise 
abiga liigutakse jõudsalt lahen-
duse poole. 

Sorter on peamiselt TÜ 
üliõpilastest koosnev mees-
kond: Lilian Ariva ja Anneli 
Ohvril õpivad muutuste 
juhtimist ühiskonnas, Andrzej 
Lippa on informaatikat õppiv 
vahetustudeng Poolast. Peale 

nende kuulub meeskonda Tartu 
Tamme Gümnaasiumi õpilane 
Mihkel Martin Kasterpalu.

Sorter võitis pääsme 
üle-eestilisele Starteri finaal-
võistlusele ja pälvis Tartu 
Linnavalitsuse rahalise preemia. 
Meeskonna eestvedaja Anneli 
Ohvril kommenteeris, et tiimi 
eesmärk on hoida keskkonda 
ja rakendusega soovivad nad 
sellele kaasa aidata. 

Parimaks tervishoiuvald-
konna tiimiks valitud SoulCare 
koosneb niisamuti TÜ-ga 
seotud liikmetest. Arstiteaduse 
üliõpilane Karl Oliver Tomson 
ja arvutiteaduse instituudi dok-
torant Mubashar Iqbal loovad 
koos platvormi, mis ühendab 
abivajajad vaimse tervise 
 ekspertidega.

Kaleidoskoobil noppis 
peavõidu – piletid Latitude59 
festivalile – tahkeid šampooni-
kuubikuid tootev meeskond 
S-Kub. EBS-is õppivate tuden-
gite sõnul aitab nende idee 
kokku hoida miljardeid liitreid 

vett ja miljoneid plastpudeleid. 
Nüüdseks on valminud juba 
esimesed tooted ja tegeletakse 
aktiivselt nende ettevalmistami-
sega müügiks. 

Veel tunnustati restoranidele 
kontaktivaba tellimissüsteemi 
loovat meeskonda Where’s the 
Food ning tuubi pakendatud 
tervislikke vahepalasid pakkuvat 
õpilasfirmat SNÆKK.

TÜ Startup Labi turundus- ja 
kommunikatsioonijuht Andres 
Vaher märkis, et paljude täna-
vuse võistluse ideede puhul oli 
näha, et ettevõtlusega alustajad 
on hakanud mõtlema peale 
raha teenimise ka keskkonnale. 
Kokku osales Kaleidoskoobi 
veebipõhises finaalis kümme 
meeskonda. Žüriisse kuulusid 
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse 
arengu osakonna juhataja Alo 
Lilles, Delta keskuse turundus-
juht Ott Pärna ja ettevõtte 
Nevercode kaasasutaja Triin 
Kask. 

Võistlust saab järelvaadata 
Startup Labi Facebooki lehel. •
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Ajakirjanike aukoodeks 40
Academia Journalistica au-

koodeks sai 40 aasta vanu-
seks, akadeemiline ajakirjandus-
selts aga 30-aastaseks.

19. mail möödus 40 aastat 
päevast, mil Tartu Ülikooli aja-
kirjandustudengid panid aluse 
ühele pidulikule traditsioonile 
– alates sellest päevast kirjuta-
sid tulevased ajakirjanikud igal 
aastal alla Academia Journalistica 
aukoodeksile.

Kuid sama kuupäev on oluli-
ne ka teisel põhjusel – 19. mail 
möödus 30 aastat ajast, mil 
asutati Eesti Akadeemiline Aja-
kirjanduse Selts. Selts peab igal 
aastal neli-viis arutamiskoos-
olekut ja on viimasel kaheksal 
aastal on välja andnud aasta-
raamatut. 19. mai on ühtlasi 
ajakirjandus professor Juhan 

Peegli sünni aastapäev. Mullu, 
Juhan Peegli 100. sünniaasta-
päeval, tegid noored sulesepad 
ettepaneku taastada aukoodek-
sile allakirjuta mise traditsioon. 
Kuigi tänavu takistas tradit-
siooni taastamist eriolukord, 
on ajakirjandusseltsil plaan 
korraldada koodeksi allkirjasta-
mine järgmisel aastal.

Aukoodeksile allakirjutamine 
märgib kutselise ajakirjaniku 
teekonna algust ja sümbolisee-
rib oma kohustuste teadvusta-
mist ühiskonna ja inimeste ees. 
Koodeks on üle aegade kehtiva-
te ajakirjandusprintsiipide kogu, 
samamoodi nagu arstidel on 
Hippokratese vanne. •

Eesti Akadeemilise Ajakir-
janduse Seltsi esimees Maarja 
Lõhmus

Mõni punkt Academia Journa-
listica aukoodeksist

 » Ma ei unusta, et selle järgi, 
milline olen mina, otsusta-
takse, milline on Academia 
Journalistica.

 » Ma ei tee ajakirjandust 
endale ega ülemustele, vaid 
oma rahvale.

 » Ma kaitsen oma tegevusega 
avalikkust ja tõde.

 » Ma ei propageeri neid 
väärtusi, mida ma ise õigeks 
ei pea.

 » Ma püüan enne avalikku 
sõnavõtmist jõuda asja 
juurteni.

 » Ma aitan Academia Journalis-
tica liikmeid.

 » Ma jään Academia Journa-
listica liikmeks ka pärast 
osakonna lõpetamist. 
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Vabade kunstide professoriteks 
saavad Olga ja Priit Pärn

Sel sügisel annab Tartu 
Ülikooli praegune  vabade 

kunstide professor Kärt 
 Summatavet ametikoha üle 
rahvus vaheliselt tuntud anima-
filmitegijatele Olga ja Priit 
Pärnale. Kaks vabade kunstide 
professorit korraga on Tartu 
Ülikoolis esmakordne – seni on 
neid igal õppeaastal olnud üks.

Olga ja Priit Pärn annavad 
eeloleva õppeaasta kummalgi 
semestril ühe kursuse, mis 
kannab pealkirja „Animatsioon: 
seest ja väljast“. Selle käigus 
püüavad nad tuua animat-
siooniga seotud küsimustesse 
selgust. Et aga animamaailm ei 
ole mustvalge, vaid keeruline 
ja raskesti kirjeldatav, võib 
tulemus nende endi sõnul olla 

hoopis kahetine. „Tõenäoliselt 
on kursuse lõppedes koos 
selgusega saabunud ka suur 
segadus – eriti neis asjus, mis 
algul tundusid väga selge ja 

mustvalgena. Sellisel juhul ongi 
kursus õnnestunud,“ on Pärnad 
naljatamisi märkinud. 

Sügissemestri filmiprogramm 
ja neile järgnevad loengud 

PRIIT JA OLGA PÄRN ON TEGELENUD ANIMATSIOONIGA KAHEPEALE 
KOKKU 75 AASTAT.
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Lõpetajaid ootavad üllatused
Traditsioonilised aktused 

koos käesurumisega jäävad 
tänavu ära. Koroonaviiruse jät-
kuva leviku tõttu peab ülikooli-
pere tähtsa päeva tähistamisele 
lähenema loovalt.

„Tänavune lõpetamine 
on nii valdkonna kui ka lõpe-
tajate jaoks kõike muud kui 
tava pärane,“ kommenteeris 
meditsiiniteaduste valdkonna 
kommunikatsioonispetsialist 
Virge Ratasepp. „Vaid mõne 
kuu eest teadsime, et korralda-
me lõpetajatele  traditsioonilise 

aulaaktuse, kus näiteks arstid 
saavad kuus aastat kestnud 
ülikooliõpingute järel  kätte 
oma ülikooliaja esimese lõpu-
diplomi.“ Nüüd aga tuleb lep-
pida tõsiasjaga, et käe surumise 
saatel diplomit kätte anda ei 
saa. See ei tähenda aga, et 
aktused jääksid ära. 

Meditsiinivaldkonnas nagu 
teisteski valdkondades  kolivad 
lõputseremooniad veebi. Kuid 
internetiaktuseid korraldatakse 
eri instituutides mõneti erine-
valt. Ega kõigest, mis toimuma 

hakkab, veel ei räägitagi – nii 
 instituutidel endil kui ka kogu 
ülikoolil on plaanis lõpetajaid 
mitmel moel üllatada.

Ent lõpuaktus nõuab siiski 
teatud vorminõuete järgimist 
ja nõnda on teada, et veebi 
teel kõlavad harjumuspärased 
 lõpetajatele mõeldud tervi-
tused. „Aktusel on oodata 
tavapäraseid kõnesid ning 
kõik lõpetajad saavad siiski 
tunda ootusärevust oma nime 
kõlamist oodates,“ kommen-
teeris humanitaarteaduste ja 

kunstide valdkonna arendus- ja 
kommunikatsioonijuht Eva-Kaia 
Vabamäe. Et aktustel kõlavad 
pidulikud sõnavõtud, kinni-
tasid ka teiste valdkondade 
kõne isikud. Näiteks loodus- ja 
täppis teaduste valdkonna 
aktustel saavad sõna nii rektor, 
dekaan kui ka kaasüliõpilased. 

Teisiti toimitakse Viljandi 
kultuuriakadeemias (VKA), kus 
igale lõpetajale  korraldatakse 
„peaaegu et personaalne 
aktus“, nagu ütles VKA kom-
munikatsiooni- ja turundus-
spetsialist Aet Seil. Lõpetajatel 
tuleb nimelt aktusele regist-
reeruda ja astuda kokkulepitud 

ajal  üksinda VKA musta saali. 
„Ruum on üles ehitatud labü-
rindina, kus lõpetaja liikumist 
juhatab tundmatu hääl,“ kirjel-
das Seil. Rännaku käigus saab 
lõpetaja lühikese videoaktuse ja 
oma diplomi. Labürindi läbimi-
sele kulub alla kümne minuti. 

Aktusele peab teistest 
loomingulisemalt lähenema 
ka meditsiinivaldkonnas, sest 
sealse tseremoonia üks osa 
on arsti- või proviisorivande 
andmine. „Kuna enam kui 170-l 
arsti- ja hambaarstiteaduse 
üliõpilasel ning rohkem kui 
60-l proviisoriõppe lõpetajal ei 
ole 2+2-reeglit silmas pidades 

võimalik ühes ruumis vannet 
lugeda, tehakse seda tänavu 
esimest korda veebi vahendu-
sel. Uue põlvkonna arstide ja 
proviisorite vannet saavad kõik 
kuulata juba videoaktusel,“ ütles 
Virge Ratasepp.

Kuigi olukord on tavapäratu 
ega võimalda tähistada lõpeta-
mist suuremas ringis, soovita-
vad ülikooli kõneisikud, et selle 
päeva võiks enda jaoks eriliseks 
teha koos perega aega  veetes. 
Ka lõpuaktusi saab UTTV 
vahendusel jälgida kogu perega 
ühiselt. Aktuste ajakava ja teave 
lõpudiplomite kätteandmise 
kohta on ülikooli kodulehel. •

on avatud kõigile huvilistele. 
Kursuse eesmärk on  tekitada 
osalejates huvi animafilmi 
vastu ja soodustada selle huvi 
suunamist konkreetsesse vormi. 
Õppeaine filmiprogrammid on 
otseses seoses neile järgneva 
loenguga – olgu siis ajaloolises, 
sisulises või tehnoloogilises 
mõttes. Loengud, mis käsitlevad 
animafilmi loomiseks vajalikke 
oskusi ja nende õpetamist, 
annavad kuulajatele võimaluse 
aktiivselt osaleda. 

Tartu Ülikooli humanitaar-
teaduste ja kunstide valdkonna 
dekaan Anti Selart tunneb 
heameelt, et vabade kunstide 
professorid on juba palju aas-
taid toonud ülikooli mitmesugu-
seid  kunste. „Animatsioon on 
selles reas seni puudunud. On 
suur rõõm teatada, et maailma-
nimega multifilmitegijad Priit ja 
Olga Pärn täidavad nüüd selle 
lünga,“ sõnas Selart. „Kindlasti 

on huvitav ja õpetlik saada osa 
nii professorite teadmistest ja 
oskustest kui ka näha lähemalt 
kahe silmapaistva looja loomin-
gulist koostööd.“

Pärnad on tegelenud animat-
siooniga kahepeale kokku 75 
aastat ja õpetamiskogemust on 
neil kokku üle 40 aasta. „Selle 
aja jooksul on välja töötatud 
metoodikad ja tehnoloogiad, 
mis on kogu maailmas totaalselt 
unikaalsed – või isegi unikaalselt 
totaalsed,“ kommenteerisid 
nad. 

Priit Pärn on lõpetanud 
Tartu Ülikooli taimeöko loogina, 
kuid pärast kuut aastat erialast 
tööd Tallinna Botaanikaaias va-
hetas ta elukutset ning hakkas 
Tallinnfilmi ( hilisema nimega 
Eesti Joonisfilm) stuudios tege-
ma animafilme. Ta on tegutse-
nud nii karikaturisti, illustraatori 
kui ka vabagraafikuna ning ala-
tes 1980-ndate lõpust õppe-

jõuna. 2006. aastast on Priit 
Pärn teinud filme koos abikaasa 
Olga Pärnaga. 

2000. aastal lõpetas Olga 
Pärn cum laude Valgevene 
Kunstiakadeemia graafika-
osakonna sügavtrüki eriala. Ta 
on läbinud režissöörikoolituse 
Prantsusmaa animatsioonikoolis 
ning töötanud stuudio Belarus-
film animatsiooniosakonnas 
lavastaja ja animaatorina. 

Olga ja Priit Pärna ühiselt 
tehtud filmid on võitnud maa-
ilma tippfestivalidel 36 auhinda, 
sealhulgas 11 peaauhinda.  
2014. aastal said Pärnad ühis-
filmi „Lendurid koduteel“ eest 
riikliku kultuuripreemia.

Vabade kunstide professori 
ametikoht on humanitaar-
teaduste ja kunstide valdkonnas 
loodud selleks, et arendada 
mitmekülgselt Tartu   Ülikooli 
liikmeskonna vaimsust ja 
 loovust. •
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L igi 25 aastat tagasi 
asus ülikool end 
avama – asutati 

avatud ülikool, mille suur 
siht oli eõppe võimaluste 
 loomine, et õppida saaks 
eri aegadel ja eri kohtades. 
20 aastat tagasi alustas tööd 
esimene  haridustehnoloog – 
Lehti Pilt, kelle tubli nais 
 konna tööl põhineb  suuresti 
meie praegune eõppe võime 
kus. Kui veel viis aastat 
 hiljem, 2005. aastal, tutvus
tasin ülikooli eõppe meeto
dite tõhususe uuringu 
tulemusi ühel konverentsil ja 
nägin eõppel suurt kasvu
ruumi, siis Aasia ülikoolide sõnum oli juba, et 
eõpe on paratamatus ning kõik ei saa endale 
lubada luksust õppida füüsiliselt ülikoolilinnas.

Ka nüüd räägime ülikooli avanemisest, aga 
seekord vastupidi – praegu mõtleme tagasitule
kut eõppest silmastsilmaõppimisvõimaluste 
juurde. Ja me kõik tajume, milline luksus on 
õppida koos, ühes ruumis. 

Kui eõppe algus aastatel räägiti, et see peaks 
muutma kõrg hariduse odavamaks, siis kiiresti 
saadi aru, et see kasu võib avalduda vaid väga 
suurtel kursus tel, mis eesti keeles õpetades 
pole aga kunagi reaalne. Ka nüüd küsitakse, kas 
 eõpe võiks teatud kulusid kahandada, näiteks 

vähendada  ruumivajadust. 
Tegelikkus on pigem see, et 
plaanime sügiseks hankida 
seminariruumidesse uut 
tehnikat, mis võimaldaks 
ühisõpet – õppevormi, kus 
ühed on auditooriu mis ja 
teised osalevad veebi kaudu. 
On väga võimalik, et sügisel 
paljude õppekavadega just nii 
läheb. Välismaalastest  õppijad 
ei pruugi kohe semestri 
 algu ses Eestisse jõuda, aga 
need, kes on siin, tahavad ja 
loodetavasti ka saavad siiski 
silmastsilmaaruteludes osa
leda.

Kui videoloengute tegemi
ne on suhteliselt lihtne lahendus ning pole väga 
suurt vahet, kas kuulata ühte väga hästi peetud 
loengut loengusaalis või ekraani ees (no natuke 
ikka on), siis seminaride ja eriti praktikumidega 
on teine lugu.

Just väikestes rühmades toimuv  praktiline 
õpe on meie ülikooli kõige suurem eelis. 
 Rühma suurus – õigemini väiksus –, virtuaal
õpe ja laborid on need kolm aspekti, mida 
välisüliõpilased Tartu Ülikooli juures võrreldes 
muu maailma ülikoolidega kõige kõrgemalt 
hindavad. Nendega on sel talvel avaldatud 
 Igraduate’i uuringu järgi rahul umbes 97% 
meie välistudengitest.

Väikestes rühmades 
toimuv praktiline õpe 
on väärtuslik

RAHVAROHKEID LOENGUID VÕIB KUULATA KODUS OLLES, KUID 
VÄIKESTES RÜHMADES TOIMUVAST ÕPPEST TUNDSID PUUDUST NII 
ÜLIÕPILASED KUI KA ÕPPEJÕUD. 

AUNE VALK
TÜ õppeprorektor
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Üle 20 aasta eõppe arendamist lõi 
aluse selleks, kust 13. märtsil alustasime. 
Meil on tugisüsteem: õppedisainerid ja 
õpetamisoskuste arendamise konsul
tandid, eõppeks vajalikud töövahendid ja 
keskkonnad, paljude õppejõudude osku
sed, kogemused ja valmisolek ka kolleege 
aidata. Ilma kõige selleta poleks olnud 
võimalik üleöö eõppele üle minna.

Siiski on hämmastav, mida tehti 
kahe kuuga. Kõige suurema hüppe tegid 
veebiseminarid. Kui 2019. aasta lõpus oli 
meie ainetes umbes sada BBB ruumi ehk 
veebiseminari töökeskkonda, siis mai 
alguseks oli neid ligi 2000. Kahe kuuga 
tehti poolteist korda rohkem videoloen
guid kui terve eelmise aastaga kokku.

Viimased kaks kuud kestnud  eõppe 
ajal arutasime, mis võiks eõppesse jääda
gi ja mis mitte. Jõudsime järeldusele, et 
rahvarohkeid loenguid võiks kuulata kas 
ülikooli auditooriumis või kodus olles ja 
tegelikult võiks häid loenguid  maailma 
parimatelt kuulata üldse igal pool, olgu 
loengupidajad siis Tartus või mujal. 
Väikestes rühmades toimuvast õppest 
tundsid aga puudust nii üliõpilased kui ka 
õppejõud.

Kui mõelda, mis võiks tulevikus 
muutuda, siis praeguse teadmise põhjal  
arvaks, et vahest loobume mõnest suurest 
loengusaalist ja kolime osa loenguid 
veebi; seminarid võiksid toimuda ühis
ruumis, kus saab osaleda nii virtuaalselt 
kui ka reaalselt, ning varasemast rohkem 
hakkame hindama väikestes rühmades 
toimuvat praktilist õpet. •

REPLIIK

E-õpe kurnas üliõpilasi

Kriisiolukorras toimunud e-õpe on olnud 
intensiivne kogemus nii üliõpilastele kui ka 

õppejõududele. Kurnatuse tõttu näib paljude 
inimeste lähiaja soov olevat naasta õppetöö 
 juurde, mis võimaldab kontakttunde ja silmast 
silma kohtumist.

Siiski on praegu toimunu olnud ilmselgelt õpet-
lik paljudele õppejõududele, demonstreerides, 
mismoodi saab e-õpet läbi viia, mis on e-õppe 
piirangud ja kust saab kursus(t)e  ülesehitamiseks 
tuge ja abi. Ka õppijatel on tagasi vaadates 
kaasa võtta tõenäoliselt nii mõndagi  positiivset 
–  näiteks kuidas end motiveerida, oma aega 
juhtida ja iseseisvas õppes toime tulla.

Pikas plaanis loodan, et ühiselt kogetud kriis 
parandab ülikooli e-õppe kvaliteeti, kuid süstib 
inimestesse ka annuse reaalsust: hea e-kursuse 
ülesehitamine, korraldamine ja läbimine võtab 
palju aega, eriti kui soovime õpetajana pakkuda 
ja õppijana omandada kvaliteetset kõrgharidust.

Võib spekuleerida, kas pikas plaanis vähendab 
e-õppele üleminek õpperuumide vajadust, kuid 
see ei tundu usutav. Ka tulevikus on vaja õppe-
laboreid, klasse arvutipraktikumideks, ruume 
keemiakatseteks ja kabinette akadeemi lisele 
personalile, et kõike eelnimetatut ette valmis-
tada. Endiselt on vaja pidada seminare, prakti-
kume ja kollokviume ning kõige parem on seda 
teha füüsiliselt kokku saades. 

Massiloengute korraldamine võib ülikoolilt sel 
sügisel nõuda lausa rohkem ruume, sest epi-
deemia pole veel alistatud ja kui suurte kogu-
nemiste asemel on vähegi võimalik korraldada 
väiksemad kokku saamisi, oleks vastutustundlik 
seda ka teha.

ALLAN AKSIIM 
TÜ üliõpilaskonna esimees
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JUKO-MART KÕLAR: JUKO-MART KÕLAR: 
kultuuri-kultuuri-

akadeemia akadeemia 
lugu on lugu on 

meie kõigi meie kõigi 
lugu lugu 

Claude Debussy „Kuuvalgus“ taustal mängimas, istub TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia (VKA) peatne direktor Juko-Mart Kõlar oma 
kontoris laua taga, rüüpab kohvi ja planeerib uut päeva. Selline võiks 
olla stseen filmist, milles kujutataks Kõlari elu.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

S enisest VKA kultuurhari
duse osakonna juhatajast 
ning loomeettevõtluse 

ja juhtimise lektorist saab 
septembris kultuuriakadeemia 
juht. Ta ütleb, et ilma kultuuri
akadeemiata on Viljandit raske 
ette kujutada, ning kinnitab, 
et direktori kohale asudes on 
tal nii mõnigi tulevikku vaatav 
plaan.

Et kõik ausalt ära rääkida, 
peab aga alustama sellest, et 
lapsena tahtis Kõlar saada hoo
piski jalgpalliklubi kapteniks. 
„Kolmandas klassis tegin oma 
esimese jalgpalliklubi  Kotkad. 
Klassivenna ema õmbles kõi
gile klubiliikmetele punased 
püksid ja mina organiseerisin 
kümneaastaselt väljasõidu 
Tapale,“ kirjeldab ta. „Sõitsime 
poistega täiesti üksinda rongiga 
Tallinnast Tapale ja võistlesime 
sealse tiimiga.“

Keskkooliajaks olid unis
tused muutunud. Vahetus
õpilasena USAs tegi Kõlar 
sealsetesse kõrgkoolidesse 
pääsemiseks vajaliku SATtesti 
ning tal õnnestus tagada endale 
koht Californias asuvas UCLA 
filmikoolis. „Tahtsin saada 
filmirežissööriks, aga see mõte 

jäi raha taha, sest õppemaks 
oli UCLAs üüratu,“ nendib 
ta. Võtteplatsi asemel sattus 
Kõlar hoopiski inglise keele ja 
muusikaajaloo õpetajaks Tapa 
Gümnaasiumisse. 

Pärast seda jõudis ta töötada 
veel mitmes kohas hoopis muu
des valdkondades, kuid õpe
tamispisikust ei õnnestunud 
enam lahti saada ning mullu 
sai temast VKA lektor. „Nüüd 
tahaksin saada VKA direkto
riks. Päris tõsiselt kohe – ootan 
seda suure huviga, väljakutse 
on võimas ja paljutõotav.“

ULATUSLIK MÕJU
Direktoriks kandideerimine oli 
Kõlari sõnutsi üsna loogi line 
otsus. „Viljandi meeldis mulle 
nii vaimse kui ka füüsilise 
keskkonnana kohe alguses – 
kultuur on siin ühendatud hari
duse, ette võtluse, kõrgtehno 
loogia, loovuse ja väikelinna 
idülliga. Mitu kolleegi soovi
tasid  kandideerida, sellele 
lisandus üliõpilaste toetus. 
Mõtlesin, et praeguses elu
etapis on piisavalt energiat, 
motivatsiooni, mõtteid ja tahet, 
et see teekond ette võtta.“ 

Mõistagi ajendasid kandi
deerima ka võimalused, mida 
ta uues ametis näeb. „VKA on 
piisavalt autonoomne, väike ja 
paindlik, et viia ellu muudatusi, 

ning ülikooli osana samal ajal 
piisavalt suur, et nendel muu
datustel võiks olla ulatuslikum 
mõju kogu Eesti kultuuri ja 
haridusmaastikule.“

Kõlari ametiaega hakkavad 
raamima viis juhtmõtet, mille 
ta lubab riputada oma kabineti 
seinale. Lühidalt puudutavad 
need eriolukorra õppetunde ja 
digihüpet, visiooni VKAst kui 
regionaalsest  innovatsiooni ja 
kompetentsikeskusest,  selle 
nähtavuse suurendamist 
ühiskonnas, VKA fookus
teemadega seotud projekte ning 
koostööd TÜ ja teiste asutuste 
ettevõtetega. Nii võivad sündi
da uued tooted ja teenused. 

„Need võivad olla nii füüsi
lised, näiteks kõikvõimalikud 
käsitööga seotud tooted, ehiti
sed, aga ka digitooted: tasku
hääling, filmid, saated, nutikad 
rakendused.“ Ka võimalikke 
teenuseid jagub: muusika
tunnid, salvestamine, helinda
mine, rühmade juhendamine.

TSÄSSON JA KÄPIKUD
Kõlar märgib tunnustavalt, et 
VKA on tihedalt seotud mitme 
kohapealse organisatsiooniga 
ning ilma akadeemiata on 
Viljandit raske ette kujutada. 
Kuid VKA mängib olulist 
rolli ka üleeestilises plaanis. 
Kõlar meenutab, et üks esimesi 
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asju, mida ta Viljandisse tööle 
asudes märkas, oli epostkasti 
saabunud uudiskiri, kus oli 
juttu pärandtehnoloogia eriala 
rahvusliku ehituse üliõpilase 
Joonatan Lepiku lõputööst. 
 Lepik oli valmistanud Võru
maale tsässona ehk õigeusu 
küla kabeli. „Vaatasin sellest 
tööst tehtud fotosid ja sain 
aru, mida pärimuskultuuri 
kandmine ja omakultuuri 
kontseptsiooni edendamine 
tegelikkuses tähendab – see 
töö iseloomustas minu jaoks 
kõike seda, mille poolest VKA 
on eriline ja oluline. Kultuuri
akadeemia lugu on meie kõigi 
lugu, see on lugu meie rahva 
iseolemisest, identiteedist, 
aga ka otsingutest. Kui meie 
ei õpetaks selliseid tsässonaid 
tegema, kes seda siis teeks?“

Kes aga tsässonatega ei 
 suhestu, võib leida maavillast 
äratundmisrõõmu mujalt. 
 Kõlar meenutab mõni aeg taga
si näitusel silmatud käpikuid, 
mis olid valminud VKA rahvus
liku käsitöö osakonnas. „Need 

olid tõeliselt kirkad eksponaa
did, milles oli pärimus andekalt 
ühendatud tänapäevaga ja mis 
tekitasid kuskil metatasandil 
äratundmisrõõmu. Tahaksin, 
et midagi sellist kogeksid kõik 
eestlased: need käpikud siin 
ongi meie muster, see on näide 
sellest, kes me oleme, kust me 
tuleme ja kuhu läheme.“ 

Ta kiidab rahvusliku käsitöö 
osakonda ning arvab, et selle 
tööd ja tegemised võiksid olla 
veelgi paremini nähtavad. 
„VKA roll on nii praegu kui 
ka kümne aasta pärast sama: 
tagada teadus, kunsti ja 
tehnoloogiavaldkondi lõimiva 
kõrghariduse kaudu oma
kultuurikeskselt mõtleva 
loovharitlaskonna järjekestvus 
 Eesti ühiskonnas,“ sõnastab 
peatne direktor VKA visiooni. 
Kuna aeg toob paratamatult 

muutusi, on Kõlari sõnutsi 
oluline, et silme ees oleks kin
del siht. „Minu jaoks on kõige 
olulisem saada väga selgelt aru, 
miks me midagi teeme, ja see
järel tuleb kõik muu,“ ütleb ta.

Milliseid uuendusi VKA 
sel kursil seilamiseks vajab? 
„Ma ei soovi väga tehni
liseks minna, aga teatud 

 struktuurimuudatused on 
tulekul seoses sellega, et peame 
kaasama senisest rohkem 
projekti raha. Teiseks on vaja 
hüpet  digivaldkonnas – peame 
hakkama senisest paremini 
müüma seda, mida pakume: 
kursusi, koolitusi jm. Kolman
daks vajab arendamist füüsi
line keskkond, sest praegu on 
teatud hoonete osad amortisee
runud,“ loetleb ta.

Oma tegevuses ammutab 
Kõlar inspiratsiooni Ameerika 
 juhtimisteadlase Peter  Druckeri 
viiest küsimusest hästi toimiva 
organisat siooni kohta. Need on: 
mis on meie missioon? Kes on 
meie sihtgrupp? Mida sihtgrupp 
väärtustab? Milliseid tulemusi 
soovime saavutada? Milline on 
meie plaan tulemuste saavuta
miseks? Ka need tahab ta oma 
tulevases kabinetis nähtavale 
kohale panna. 

Kuid tööruumis leiab oma 
koha ka perefoto. Kõlarite peres 
kasvab neli last ning JukoMart 
Kõlari sõnul pole nemadki 
jäänud ilma elutõdedest, millest 
ta ise juhindub. 

„Oma tegevusi tuleb planee
rida, prioriseerida, fokuseerida 

ja kommunikeerida,“ sõnas
tab ta ühe oma põhimõtte.

Küsimuse peale, kes talle 
endale eeskujuks on, loeb 
Kõlar üles 14 nime, kellest 
esimene on Šveitsi ettevõtlus
konsultant Alexander 
 Osterwalder ja viimane USA 
ettevõtja Warren Buffett. 
Nende vahele mahuvad 
näiteks Elon Musk ja Fjodor 
Dostojevski, Lucius Annaeus 
Seneca, aga ka Jeesus  Kristus. 
Inspiratsiooni on Kõlar 
ammutanud veel paljudelt 
teistelt. „Viimasel ajal on 
mind kõnetanud Ray Dalio 
„Põhimõtted“. Maailma
kuulus fondijuht räägib seal 
elu jooksul välja arendatud 
põhimõtetest, millele tugine
des ta nii edukaks on saanud.“ 
Üks neist on ausus.

„See on nagu arsti juurde 
minek – kui diagnoos on 
õige, saab määrata täpse ravi. 
Ma eelistan igal juhul sellist 
lahendust, kus vea teinud 
inimene tunnistab ausalt, mis 
valesti läks, analüüsib, miks 
läks, ning teeb ettepaneku, 
kuidas selliseid vigu edaspidi 
vältida,“ ütleb ta.  Niisamuti 
eelistab ta probleemide 
arutamist ausalt ja silmast 
silma – nurga taga klatšimist 
ta ei salli. 

VÄIKE VIMKA
„Kui rääkida veel töö alastest 
põhimõtetest, siis olen aller
giline ebavajaliku bürokraatia 
suhtes. Kuna mul on praktili
ne kogemus iduettevõtluses, 
saan väga hästi aru, kui oluli
ne on anda selgeid, täpseid ja 
konkreetseid sõnumeid,“ tea
tab Kõlar. Ta ootab, et tema 
poole tuldaks konkreetsete 

ettepanekute, mitte avatud 
probleemidega. „See paneb ka 
teise poole loovalt mõtlema ja 
vastutust võtma. Ma ei kujuta 
ette, et suurt organisatsiooni 
oleks võimalik tänapäeval 
tõhusalt juhtida nii, et juhi 
lauale tuuakse lihtsalt lahtine 
probleem koos kõigi lisa
dokumentidega ja  oodatakse 
otsust,“ sõnab Kõlar ja 
kinnitab, et on tulihingeline 
kaasava juhtimise pooldaja.

Sealjuures peaks kõiki toi
metusi saatma heatahtlikkus 
ja positiivsus. „Me kõik võik
sime olla kusagil mujal ja teha 
midagi muud, aga kui elu on 
meid kord juba kokku toonud, 
siis võiks meie ühine asjaaja
mine olla kantud positiivsest 
meelsusest, konstruktiivsest 
lähenemisest, teineteise 
aitamisest ja siirast rõõmust. 
Ja veel – ehkki sellega ei tohi 
liiale minna, võiks  töö juurde 
alati kuuluda ka väike vimka,“ 
märgib Kõlar.

Kui kujuteldavas Kõlari 
elust rääkivas dokumen
taalfilmis läheks aga miski 
nihu, peaks taustaks kõlama 
Heinavankri linti lauldud 
„Oh Aadam, sino essitus“. 
Üle jäänud filmi muusikaline 
tonaalsus tõotab olla veidi 
helgem. Söögitegemise taus
taks peaks mängima Frank 
Sinatra ning talvistel teedel 
kihutamist saatma Noëpi 
„Rooftop“. 

„Ma ei kujuta muidugi 
ette, mis tüüpi film see peaks 
olema ja keda see sellisel kujul 
huvitada võiks ...“  mõtiskleb 
Kõlar. „Tavalise mehe enese
otsingud. Võibolla kuskile 
PÖFFi eriprogrammi 
sobiks.“ •

„OLEN ALLERGILINE EBAVAJALIKU 
BÜROKRAATIA SUHTES. SAAN HÄSTI ARU, KUI 
OLULINE ON ANDA SELGEID SÕNUMEID.“

„MA KARDAN, ET MINUST SAAB EESTI PRESIDENT,“ ÖELNUD 
KAHEAASTANE JUKO-MART KÕLAR OMA EMALE. PRAEGU SAAB TEMAST 
AGA KULTUURIAKADEEMIA DIREKTOR.

JUKO-MART 
KÕLAR

2019–... TÜ Viljandi kultuuri-
akadeemia loomeettevõtluse ja 
juhtimise lektor

2017–... Eesti Autorite Ühingu 
juhatuse liige

2014–2019 Eesti Riikliku  
Sümfooniaorkestri ja Eesti 
Filharmoonia Kammerkoori 
nõukogu esimees 

2013–2019 Kultuuri-
ministeeriumi muusikanõunik ja 
kultuuriekspordi nõunik  

Haridus

2010–2019 Estonian Business 
School, doktorikraad juhtimis-
teadustes

2007–2009 Helsingi Kunsti-
ülikool, magistrikraad kultuuri-
korralduses

2003–2006 Tallinna Ülikool, 
bakalaureusekraad sotsioloogias

Hobid: lugemine, sulgpall, 
metsa jooks
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LILIAN NEERUT
TÜ raamatukogu 
erialainfotalituse juhataja
ELO TÕNISOO
TÜ raamatukogu referent
VILVE SEILER
TÜ raamatukogu referent, 
infopädevuse koordinaator

N eed küsimused 
on vaid murdosa 
nendest, millega 

raamatu kogu erialainfo osa
konna referendid igapäevatöös 
kokku puutuvad.

Eriolukord tabas üliõpilasi 
ja õppejõude „kõige  kibedamal 
heinaajal“ ehk lõputööde 
kirjutamise haripunktis. Ka 
teadlaste tavapärane töörütm 
sai tugevalt häiritud. Raamatu
kogu reageeris nii kiiresti, kui 
sai, ja leidis võimaluse  raa
matuid jätkuvalt välja laenu
tada. Katkematult olid ja on 

kätte saadavad TÜle ostetud 
 elektroonilised ressursid.

Raamatukogu kaudu on 
TÜ võrgus ligipääs pea sajale 
litsentsiandmebaasile, mis 
sisaldavad teadusartikleid ja 
eraamatuid – need on oste
tud õppejõudude ja teadlaste 
soovitusel. Nimekirja lisandub 
pidevalt ka avatud juurde
pääsuga andmebaase, mis on 
kättesaadavad kõigile.

SAAB TASUTA LIGI
Kohe, kui pandeemia välja 
kuulutati, hakkasid juhti
vad teadus kirjastused nagu 
 Elsevier, Cambridge  University 
Press, Taylor & Francis, 
 Springer, De Gruyter ja teised 
andma oma andmebaasidele 
ajutiselt vabamat ligipääsu.

Mitmed kirjastused on 
avanud tavapärasest roh
kem ressursse juuni lõpuni, 
Future  Medicine ja SIAM 

 Epidemiology  Collection isegi 
kuni aasta lõpuni. Praegu on 
hea võimalus lugeda artikleid 
ja eraamatuid, mille hanki
mine muidu ülikooli eelarve 
 piiridesse ei mahu.

Selleks et kasutada andme
baase ja eväljaandeid väljas
pool ülikooli võrku, tasub luua 
oma koduarvuti abil võrguga 
VPNühendus või siseneda 
sellesse Ezproxy lingi kaudu, 
mille leiab raamatukogu kodu
lehelt andmebaasi nime juurest. 
VPNühenduse loomise eelis 
on, et see võimaldab TÜ võrgus 
vabalt ringi liikuda ja annab 
juurdepääsu kõigele, mis on 
ülikoolile avatud.

Andmebaasid ei tööta siiski 
alati tõrgeteta ja teinekord võib 
infot otsides hätta jääda. Sestap 
on iga õppejõu ja üliõpilase 
jaoks raamatukogus olemas 
vastava instituudi kontakt isik – 
erialareferent. Tema poole võib 

Juuni lõpuni saab 
kergemini ligi paljudele 
andmebaasidele

„Olen koroonavangis ... Kuidas ennast andmebaasis autentida?“ 
„Püüan paaniliselt kontot luua, palun aidake!“ „Digiteeritud raamat 
Moodle’isse, kas tohib?“ „Kuidas saan kätte vana ajalehe artikli?“ 
„Kuidas kasutada krediidiinfo andmebaasi?“ „Ma ei leia oma teema 
kohta sobivaid artikleid, kas peaksin uue teema valima?“

pöörduda info leidmist või 
juurdepääsu puudutavate 
 muredega. Ka eriolukorra 
ajal on referendid kasutajatele 
igati toeks olnud. Kui referenti
dele probleemidest kohe märku 
antakse, on võimalik murele 
kiiresti lahendus leida.

VAJATI ABI
Eriolukorras, kus raamatu
kogu lugemissaalid olid suletud 
ja paljud lugejad töötasid 
kodukontoris, küsiti eriala
referentidelt tavalisest rohkem 
 elektroonilise juurdepääsu 
kohta. Varasemaga võrreldes 
suurenes andmebaaside kasu
tamine raamatukogu kodulehe 
kaudu 40%.

Vajati rohkem abi ka kvali
teetsete päringute koosta
misel ja õigete otsingusõnade 
leidmisel, et huvipakkuvad 
artiklid üles leida. Otsingu 
täpne sõnastamine ja päringu 
koostamise reeglite tundmine 
võimaldab saada asjakohaseid 
tulemusi. Seega ei tasu kunagi 
heituda, kui kohe sobivaid 
artikleid ei leia.

Raamatukogu kodulehel 
on olemas koolitusmaterjalid 
ja andmebaaside kasutamise 
juhendid, mis aitavad süste
maatiliselt infot otsida. Näiteks 
on seal kirjeldatud, kuidas 
otsingusõnu leida ja kombinee
rida, kuidas otsingutulemusi 
täpsustada ja kuhu neid talle
tada, mil moel leitud allikate 
kvaliteeti hinnata ja viiteid 
hallata. Juhendeid täiendatakse 
pidevalt. Osa abimaterjalist on A
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kättesaadavad ka videotena ja 
üliõpilased on andnud tagasi
sidet, et neid võiks olla veelgi 
rohkem.

Veel pakub raamatukogu 
võimalust omandada teadmisi 
veebikursustel. Kevadsemestril 
toimus doktorantidele mõeldud 
ekursus „Sissejuhatus eriala
infootsingusse“, sügisel on kõik 
teised üliõpilased oodatud 
osalema veebikursusel „Info
pädevuse alused“.

Kursustel on peetud eriti 
kasulikuks viidete haldamise 
teemat. Paljud lisavad oma 

 töödesse viiteid käsitsi, sest 
tundub liiga vaevanõudev ise
seisvalt otsida ja uurida, kuidas 
kasutada viidete haldamise 
vahendeid. Kursuse jooksul tut
vustatakse võimalusi lähemalt  
ja üha enam meeldib õppijatele 
kasutada Zoterot, sest selle abil 
on võimalik ühe klõpsuga lisada 
töösse kasutatud kirjanduse 
nimekiri.

Erialainfo osakond jätkab 
koolitustega, et teha info 
leidmine ja omandamine veelgi 
lihtsamaks, hoolimata parajasti 
valitsevast olukorrast. •
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MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee K oroonakriisi  kiuste 

toimus 26. mail Delta 
trendipäev – veebis üle 

kantud konverents, kus kesken
duti koroonakriisist tingitud 
muutustele. Muude teema
de kõrval räägiti tuleviku

tehnoloogiaga seotud ideedest 
ehk peeti mõtte vahetust selle 
üle, millised muutused tekivad 
tehnoloogia, robootika, satellii
tide ja eetika vallas.

Esimesena sõna saanud 
Cybernetica ASi infosüstee
mide turvalisuse osakonna 

juhataja Dan Bogdanov tegi 
kolm tähelepanekut, mis 

on teda koroonakriisi
ga seoses sütitanud. 
Ettekannet alustas ta 

meenutusega paari 
kuu tagusest 

Suured ootused 
tehnoloogia suhtes

Kui Eestis on robot tänavapildis pigem harv nähtus, tatsavad 
tuhandete kilomeetrite kaugusel parkides plastkerega koerad, kes 
tuletavad haukumise asemel jalutajatele meelde koroonakriisi ajal 
kehtivaid reegleid. COVID-19 on toonud kaasa lennukaid ideid, 
kuid tõstatanud ka küsimusi ühe või teise tehnilise lahenduse 
turvaprobleemide ja eetilisuse kohta.

ajast, mil paljudel tuli otsida 
kiiresti võimalusi kaugtööks ja 
koduõppeks. Uus töökorraldus 
tugines tihtipeale käepärastele 
vahenditele. Ent peagi turgatas 
kasutajatele pähe veebikesk
kondade turvalisuse küsimus. 
„Üks enim vastakaid arva
musi tekitanud tehnoloogia 
oli video konverentskõnede 
süsteem Zoom. Selle kiituseks 
tuleb öelda, et see töötab suu
repäraselt, sest Zoomi ehitanud 
inimesed on näinud kõvasti 
vaeva. Küll aga selgus peagi, 
et seda on tehtud turvalisuse 
arvelt,“ kirjeldas Bogdanov.

Zoomi kasutamist püüti pii
rata, aga samaväärseid asendus
võimalusi polnud. „Seega põh
justas uus kriisiaja töökorraldus 

järeleandmisi turvalisuses,“ 
sõnas turvalisusekspert.

RINGIGA TAGASI
„Teine tähelepanek: hirmust 
haiguse leviku ees hakati 
tegema järeleandmisi ka 
isikuandmete kaitsmisel,“ ütles 
Bogdanov. Nimelt hakkasid 
riigid looma süsteeme, mille 
abil inimeste liikumist jälgida. 
See tõi arutuse alla andme
kaitseküsimused, sealjuures 
Eestis. „Tuli ka ettepanekuid, 
et me peaksime isikuandmete 
kaitse üldmääruse koroona
kriisi tõttu tühistama,“ meenu
tas turvaekspert. 

Tema kolmas tähelepanek 
võtab kaks eelmist kokku. „Kui 
kriis, vaidlused ja arutelud olid 
natuke aega kestnud, hakkas 
pendel tagasi liikuma,“ sõnas 

Bogdanov. Näiteks võttis 
Zoom ette süsteemi 

turvalisemaks muutmise.  Apple 
ja Google reageerisid riikide 
püüdlustele luua rakendusi, 
mis aitaksid jälgida koroona
viirusega nakatunud inimeste 
kontakte. „Ja nad tegid huvitava 
lahenduse, mis hoiab isikuand
meid isegi paremini, kui riigid 
soovisid,“ tõi Bogdanov esile.

Mai lõpus ilmunud BBC 
 artikli  järgi suhtub nii mõ
nigi riik pakutud lahendusse 
kahtlevalt – seega saab alles 
näha, kui paljud seda kasutama 
hakkavad. „Selge on see, et 
peame pärast kriisi otsima edasi 
tasakaalu turvalisuse, rahva
tervise ja kasutusmugavuse 
vahel,“ kinnitas Bogdanov.

PILT KOSMOSEST
Ka pärast Bogdanovit sõna 
saanud teadur ja ettevõtte 
 KappaZeta radari kaug
seireekspert Kaupo Voorman
sik kirjeldas, kuidas on kriis 
maailma mõjutanud. 

VASAKULT: PRIIT SALUMAA, DAN BOGDANOV,  
KARL KRUUSAMÄE, KAUPO VOORMANSIK, 
OTT PÄRNA JA HEIDI KAKKO.
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PUHKUSE VEEDAME KÕIK ... PÄRNUS! SUVITAJAD 1930. AASTATEL. 

Kriisi sattunud turism 
areneb uuel moel
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„Laena mulle läpparit, Vanemuine, iidne turismilugu mõlgub 
meeles ...“ Sellise värsiga algab kogumik „15 aastat turismiharidust 
Pärnus“. Milliseid lugusid tuleks jutustada praegu, mil pandeemia on 
peatanud turismi peaaegu kogu maailmas, sealhulgas Eestis?

HELI TOOMAN
TÜ Pärnu kolledži 
turismimajanduse dotsent
MARIT PIIRMAN
TÜ Pärnu kolledži 
turismiteenuste assistent
GEA KAMMER
TÜ Pärnu kolledži arendusjuht

N üüd, kui tardunud 
majanduselt suurima 
tagasilöögi saanud 

turismisektor otsib võimalusi 

kriisist taastuda, on õige aeg 
küsida, mis saab turismiharidu
sest ja kuidas julgustada noori 
ka edaspidi seda eriala õppima.

Eesti esimene turismi ja 
 hotelliettevõtluse õppekava 
avati 1993. aastal Pärnu Majan
duskoolis ning alates 1996. 
aastast on selle alusel õpet 
pakutud TÜ Pärnu kolledžis. 
Turismiõppe lõpetajaid on 
nüüdseks tuhatkond. Kolledži 
vilistlased juhivad turismi
ettevõtteid ja  organisatsioone, 

korraldavad turismi riigi 
tasandil, Eesti eri piirkondades 
ja piiri tagagi. Tugev koostöö 
era ja riigisektoriga on võimal
danud üliõpilastel sisuliselt 
taasiseseisvusaja algusest peale 
olla Eesti turismimajanduse 
kujunemise keskmes. See on 
väärt kogemus, mille taustal 
võib usaldada ka uue ajastuga 
kohanemise võimalikkust.

Turismist kõneldes tuleb 
silmas pidada, et see mõjutab 
kõiki Eesti majandusnäitajaid, 

Ta nentis, et see on kujundanud 
suuremaid trende ja muutusi 
ühiskonnas.

Satelliidifotode abil võib 
näha, mis planeedil visuaalselt 
toimub. Voormansiku sõnul 
saab praegu informatsiooni 
näiteks selle kohta, kui palju 
seisab ettevõtetel lennuväljadel 
lennukeid. „Teine asi, mida 
on võimalik kosmosest näha, 
on õhusaaste. Keskkonnale 
on kriis väga hästi mõjunud – 
näiteks NO2 kontsentratsioon 
Euroopa ja India suuremate 
linnade kohal on 2020. aasta 
kevadel võrreldes aastatagusega 
vähenenud poole võrra,“ ütles 
ta. „Mida aga kriis ei mõjuta
nud, on soojuselektri jaamad, 
mille saastetase on  endiselt 
samasugune nagu aasta tagasi,“ 
kirjeldas teadur. 

Delta keskuse turundus
juht Ott Pärna viis seejärel 
jutu  robootikale. Ta rõhutas 
ise toimivate masinate järjest 
olulisemat rolli. Seda kinni
tas ka robootikadotsent Karl 
Kruusa mäe, kelle sõnul on 
koroonakriis suurendanud ini
meste ootusi robootika suhtes. 
„Kohati on robootikateadlased 
pidanud maadlemavõistlema 
ulme filmide ja raamatutega. 

Inimesed küsivad, miks mingis 
valdkonnas ei ole juba robotit,“ 
ütles ta, lisades, et eelkõige soo
vitakse robotite kasutamist ini
mesele ohtliku töö  tegemisel.  
„Tooksin siin esile ühe huvitava 
asjaolu. 20. sajandil tekkisid 

robotid sellel põhjusel, et 
inimestel oli vaja töötada radio
aktiivsete  materjalidega. Vii
ruse leviku ajal oleme jõudnud 
mingil määral samasse  punkti 
tagasi – tahaksime panna robo
teid haiglatesse ja mujale, kus 
inimestel on ohtlik olla,“ väitis 
Kruusamäe.

KRIISI ÕPPETUNNID
Enne Kruusamäe sõnavõttu 
oli Ott Pärna kirjeldanud, et 
Singapuris liiguvad parkides 
robotkoerad, mis tuletavad 
inimestele meelde distantsi 
hoidmise reeglit. Kruusamäe 
sõnul on robotkoer ehe näide 
sellest, kuidas anda inimestele 
oluline sõnum ohutult edasi.

Kuid robotid on olulised 
ka mujal. Näiteks saavad nad 
hoida silma peal inimestel, kes 
on jäänud üksi koju. Sellest 
rääkides kerkivad aga esile 
eetika ja andmekaitseküsimu
sed. „Kui inimest abistab kodus 
robot,  kogub ta paratamatult 
tema kohta andmeid. Kuidas 
neid andmed õigesti töödelda ja 
milliseid andmeid üldse tohib 
kasutada? Sedalaadi piiride 
tõmbamine võib lisaks õigus
normile tekitada ka eetilisi 
 dilemmasid,“ leidis Kruusamäe.

Kruusamäelt sõnajärje üle 
võtnud tarkvara ja tootearen
dusettevõtte Mooncascade 
üks asutaja Priit Salumaa 
naasis keskkonnateema juurde. 
Talle on silma jäänud, kuidas 
kriisi tulekuga kadusid üldiselt 

arutelufoonilt ära ühiskonna 
 vabadusega ja planeedi säästmi
sega seotud küsimused.

„Kui koroonakriis oli just
nagu deus ex machina, mis tuli 
loodusest ja mille puhul me 
ei saanud midagi parata, siis 
keskkonnakriisid on ikkagi meie 
süü,“ sõnas Salumaa. „Ma arvan, 
et praegu võiks Eesti mõelda 
ettevaatavalt, investeerida selle 
kriisi taustal, panna oma aega 
ja tahtmist taastuv energiasse ja 
ka teadusrahastusse,“ julgustas 
Priit Salumaa.

Veel tõi Salumaa esile digi
riigiga kogetud õppetunni. Kui 
teistel riikidel ilmnes kaug
tööga probleeme, siis Eesti oli 
karantiiniks päris hästi valmis. 
„Minu arust ei tasu õpitut raisku 
lasta. Maailm peabki minema 
päris digitaliseerumise teed,“ 
sõnas ta, selgitades: „See on 
huvitav asi – kui liikluseeskirjad 
on kirjutatud mõnes mõttes 
verega, siis ka see kriis on tohu
tult elusid võtnud. Neid ei tohi 
raisata, vaid kasutada ühiskonna 
arendamiseks.“ 

Ka Salumaa toonitas, et 
lahendustele mõeldes peab jälgi
ma andmekaitset ja ühiskonna 
väärtuste säilimist. „Hiina on 
küll kõige vingemalt arenev riik, 
aga ma ei ole kindel, kas keegi 
meist tahaks seal elada. Mina 
olen Nõukogude aja laps, aga 
täiskasvanuna ei oleks ma taht
nud Nõukogude Liidus elada,“ 
tõi ta näite.

Seejärel liiguti konverentsi 
tiheda ajakava tõttu edasi juba  
järgmiste esinejatega. Näitli
kustamiseks – kogu konverents 
kestis üle seitsme tunni. •

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

KUI LIIKLUSEESKIRJAD ON KIRJUTATUD 
VEREGA, SIIS KA SEE KRIIS ON VÕTNUD 
ELUSID. NEID ÕPPETUNDE EI TOHI RAISATA.
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muu hulgas eksporti ja inves
teeringuid, tööhõivet ja piir
kondade arengut. Aastal 2019 
moodustas turism üle 10% 
Eesti ekspordist ja kolmandiku 
teenuste ekspordist. Sektoris 
tegutses üle 3000 ettevõtte ja 
turism tõi riigile 160 miljonit 
eurot maksutulu. Otseselt ja 
kaudselt andis turism tööd pea 
igale kuuendale tööealisele 
elanikule.

Alles veebruaris toimus 
 Eesti Näituste messikeskuses 
29. rahvusvaheline turismimess 
„Tourest 2020“, millel osales 
533 eksponenti 30  riigist. 
Meele olu oli ülev, sest Eesti 
 turismil polnud kunagi läinud 
nii hästi. Majutusasutuste 
näitajad liikusid rekordikursil, 
aasta esimese kahe kuu kokku
võttes kasvas nii sise kui ka 
välisturism võrreldes eelmise 
aastaga 7%. Ent 27. veebruaril 
kinnitati, et koroonaviirus 
jõudis Eestisse, ja 12. märtsil 
kuulutati välja eriolukord. 
Turism seiskus.

Mööngem siiski, et 
 turismi on ajaloo vältel 

räsinud korduvad kriisid ja 
 katastroofid – selle kohta jagub 
uurimistöid ja teadusartikleid. 
Koroona kriisiga seonduvast 
on juba praegu saanud turismi
uuringute keskne temaatika ja 
nii on see ilmselt veel palju aas
taid, sealhulgas usutavasti ka 
paljude üliõpilaste lõputöödes.

TÕUSUD JA MÕÕNAD
Meenutagem, et Eesti turismi 
enim mõjutanud 20. sajandi 
katastroofid olid maailmasõjad. 
Esimene maailmasõda ja sellele 
järgnenud vabadussõda olid 
kurnavad, kuid juba 1920. aas
tal käis enneolematu kiirusega 
nii Eesti riigi kui ka turismi 
ülesehitamine. 1930. aastate 
alguseks oli teadvustatud 
turismi tähtsust välisvaluuta
tulu allikana ja riigi majanduse 
jaoks laiemalt.

1930. aastate alguses puhke
nud suur depressioon mõjutas 
ka Eestit. Majanduskriisist 
hoolimata saadi hakkama ja 
1938. aastal kirjutas Päeva
leht, et turismist saadav tulu 
ületab isegi peekoni väljaveost 

saadava aastatulu. Samal aastal 
andis riigihoidja Konstantin 
Päts välja teadaolevalt maailma 
esimese turismi korraldami
se seaduse. Eesti Vabariigi 
20. aasta päeva tähistati uhkelt 
ning esile tõsteti ka turismiliik
lemise alal tehtud töö tulemusi.

Nõukogude okupatsioon 
purustas Eesti turismiarenduse 
plaanid ja unistused 1940. aas
tal hetkega. Hotellid ja resto
ranid natsionaliseeriti, paljud 
omanikud küüditati  Siberisse. 
Teine maailmasõda tegi 
pea aegu täieliku hävitustöö 
Eesti ravikuurortides, mis olid 
selleks ajaks juba laialdaselt 
tuntud. Siiski algas 1950. aasta
tel Eestis ulatuslik kuurortide 
ja puhkekodude rajamine. 
Teenindustaset hinnati kogu 
Nõukogude Liidu parimaks. 
Turism arenes ja kosus kõigele 
vaatamata.

TUNDMATU SIHTKOHT
Eesti iseseisvuse taastamine 
20. augustil 1991 oli rõõmus 
muutus, ent turismi seisu
kohast kriisiolukord. Täielikult 
kadus senine turg Nõukogude 
Liit, lääne turu jaoks oli aga 
Eesti tundmatu sihtkoht. 
Lääne köitmiseks puudusid 
teadmised, oskused, kvaliteet 
ja palju muud. Aga ka siis 
saadi hakkama. Vaid mõni kuu 
pärast iseseisvuse taastamist 
toimus Tallinnas esimene 
rahvus vaheline turismimess 
 „Tourest ’91“.

Turism arenes jõudsalt – 
kuni tagasilöögini 1994. aastal, 
mil uppus parvlaev Estonia. 
Suurima ohvrite arvuga 
rahuaegne laevahukk Lääne
merel mõjutas tugevalt Rootsi 
turgu. Naaberriigi turistide 

katastroofi eelset hulka pole 
Eestis siiani õnnestunud taas
tada.

2007. aasta detsembris 
algas suur majandussurutis 
ehk masu, mis jõudis 2009. 
aastal täie jõuga ka Eestisse. 
Ent juba 2010. ja 2011. aastal 
kasvas välisturistide arv üsna 
kiiresti ning 2013. aastal jõuti 
uue rekordini – Eesti majutus
ettevõtetes peatus 1,94 miljonit 
välisturisti. Mõningate hinnan
gute põhjal pole aga masueelse 
buumi seisu paljuski jõutud.

Koroonakriis on kahtlemata 
turismiajaloo suurim kriis. 
Samas võib kõigi varasemate 
kriiside ja katastroofide põhjal 
öelda, et turismi põhiolemus 
jääb ka nüüd samaks: inime
sed soovivad ikka reisida ja 
teenuse pakkujad neile teenu
seid pakkuda.

Kõige rohkem kannatavad 
praegu ettevõtted, kes olid 
keskendunud suurte rahva
hulkade võõrustamisele; 
paremas olukorras on maa
piirkonna turismiettevõtjad. 
Liikumis piirangute kadumisel 
eelistavad inimesed suure 
tõenäosusega valdavalt vabas 
õhus pakutavaid teenuseid ja 
atraktsioone.

TULEVIKU TURISM
Uurides EASi turismi

arenduskeskuselt ja kolleegidelt 
turismimajandust õpetavatest 
ülikoolidest, kuidas nad hinda
vad turismi olukorda, selgus, et 
eri riikide trendid on sarnased. 
Soomes edenevad kiiresti 
vabaõhu ja rekreatsiooni
tegevused ning ettevõtjad 
püüavad nõudlusega sammu 
pidada. Liikumispiirangu ajal 
renditi ohtrasti kämpinguid, 

sealjuures ka pikemaks ajaks. 
Ka Lätis on näha looduse suu
remat väärtustamist, kohalikud 
kasutavad usinalt loodusega 
seotud turismitaristut ning 
paljudest suvilatest on saanud 
igapäevane elu ja töökeskkond. 
Olemasolevaid ressursse  

rakendatakse lihtsalt teisiti. 
Turism areneb uuel moel ja 
loob ohtralt uusi võimalusi. 
Samas ei tohi unustada, et see 
on majandusvaldkond, mille 
eksisteerimiseks ja arenguks on 
tarvis tulu teenida. Äri ede
neb neil, kes on pühendunud, 
usuvad oma ettevõtmistesse, 
on loomingulised, loovad, 
uuendusmeelsed ja kiired ning 
suudavad mõelda ja tegutseda 
teisiti kui enne koroonaaega.

Tuleviku turismi uued 
märksõnad on elamuste ning 
innovaatiliste, autentsete ja 
unikaalsete toodete ja teenuste 
pakkumine, samuti eristumine 
muust maailmast, sealhulgas 
lähinaabritest. Olulised on 
tõhusad tehnoloogilised lahen
dused, keskkonna, heaolu ja 
terviseteadlikkus, säästev 
mõtteviis ja personaalsus.

Uued väärtused tekivad 
eri valdkondade paremast 
sidumisest – loovalad sõbru
nevad loodus teadustega, 
tehis intellekt seguneb lugude 
 jutustamisega, kultuuri
tunnetus mõtestab majandus
tegevust. Tekib üha rohkem 
multifunktsionaalseid ameteid, 
kus on vaja nii sotsiaalseid kui 
ka tehnoloogilisi oskusi.

Selleks et nende muutus
tega kaasas käia, on turismi
hariduse põhieesmärk suutlik
kus tegutseda targalt, kiirelt 
ja paindlikult ning pakkuda 
interdistsiplinaarset õpet. 
Õppeasutusena peame olema 
muutuste epitsentris, uurima, 

katsetama, siduma, analüüsima 
ja mõtestama.

Peagi saab Pärnu  kolledži 
majanaabriks Pärnumaa 
Arendus keskus, mis toob ette
võtjad üliõpilastele ja ülikooli 
teadmistele veel lähemale. Tihe 
koostöö Pärnu linnaga annab 
kolledžile võimaluse kuurordi 
arengus otse kaasa rääkida. 
Meie turismihariduse siht on 
aktiivselt osaleda uue vastutus
tundliku turismiajastu arengus, 
pakkudes parimaid teadmisi, 
tingimusi ja võimalusi uute 
oskustega spetsialistide kooli
tamiseks ja koostööks. •
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Rahatarkust Rahatarkust 
soodustab soodustab 
kultuuriline taustkultuuriline taust
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2018. aasta PISA finantskirjaoskuse uuringu tulemuste järgi on 
Eesti õpilased maailmas esikohal. Põhjusi selleks on mitmeid, 
oluline on muu hulgas eestlaste kultuuriline taust. Küll aga ei 
pruugi lapsed rahatarkust täiskasvanuellu kaasa võtta.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

U uringus osales 20 riigi 117 000 
õpilast. Sel kevadel Eesti tulemuste 
kokku võtte koostanud Leonore 

 Riitsalu, kelle uurimisvaldkond on finants
kirjaoskus ja kes on ka TÜ külalisõppejõud, 
kirjeldas tulemuste tagamaid.

Miks on Eesti õpilased finantskirja oskuses 
maailma parimad?

See on vaid 20 riigi võrdluse tulemus. On 
kirjelduslik liialdus öelda, et oleme  maailmas 
kõige paremad. Olen finantskirjaoskuse uuri
misega tegelenud üle kümne aasta, aga sellegi
poolest pean ütlema, et tont seda teab, miks 
meie tulemused nii head on.

See on kombinatsioon paljudest asjadest. 
Ühest küljest on meie koolid, õpetajad ja õpila
sed tublid. Teisest küljest, teades, kui raske on 

seda teemat saada riiklikku õppekavasse ja kui 
vähe on selleks õppematerjale, ei julge ma öel
da, et see on üksnes Eesti kooli teene. Kahtle
mata on positiivse mõjuga see, et Eesti õpilased 
on üldiselt targad ja laia silmaringiga.

Kindlasti mängib rolli ühiskonna olukord 
ja taust. Meie riigis on nii lapsed kui ka nende 
vanemad pidanud rohkem oma rahaasjadega 
tegelema, kuna me ei ole nii jõukad kui Lääne
Euroopa elanikud.

Oma osa on ka kultuurilisel taustal. Seda on 
suhteliselt vähe uuritud, aga siiski on  uuringud 
näidanud, et psühholoogilistel teguritel on 
ehk veel suurem mõju kui koolist saadud 
 teadmistel.

Milline on Eesti inimese kultuuriline taust, 
mis tekitab hea finantskirjaoskuse?

Ma ei oska sellele teaduspõhiselt vastata. 
Võin öelda kõhutunde pealt, et tundub, et 
oleme tasakaalukad. Eestlastel on ka selline 
vanasõna nagu „Võlg on võõra oma“.  

INTERVJUU
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Meil ei ole nii palju tuleviku 
arvelt elamist kui mõnes muus 
riigis.

Olen olnud ühes uurimis
rühmas koos Soome ja Norra 
teadlastega. On üllatav, kui suur 
on võlgades ja laenukohustus
tega inimeste osakaal Norras 
võrreldes Eestiga, arvestades 
Norra riigi jõukust. Eestlasi 
mõjutab ka see, et oleme suhteli
selt individualistlikud. Pigem 
arvame, et vastutame ise oma 
tuleviku eest, ja pöörame veidi 
enam tähelepanu sellele, et teha 
kasulikke otsuseid.

Rahatark inimene oskab raha 
säästa ja investeerida, võrrelda 
teenuste ja kaupade hindasid 
ning saab hästi aru finants
teenuste lepingutest. Kas selli
sed oskused on meie õpilastel 
olemas?

Ma arvan, et 15aastased ei 
ole lugenud kuigi palju finants
teenuste lepinguid. Seetõttu ei 
saa öelda, kuidas neil selles täp
selt läheb. Uuringus oli  küsimus 
finantsterminite kohta ja oli asju, 
mida nad teadsid väga hästi. 
Tõsi küll, ma vaidleks uuringu 
koostajaga, küsides näiteks, kas 
 ettevõtja on finantstermin. Kui 
aga  vaadata olulisemaid termi
neid nagu liitintress, siis neid 
õpilased ei tea. 

Vestlesin Tallinna Reaalkooli 
direktori Ene  Saarega, kes mär
kis, et selles vanuses õpilased ei 
ole koolis seda veel õppinud.

On oluline saada aru termini
test ja lepingutest ning osata 
makseraskusi ennetada, mitte 
ainult teada seda, kuidas kulusid 
vähendada. Samuti on tähtis 
 teada, kust hätta sattudes abi 
otsida. Intressivalemeid ei pea 
une pealt teadma.

Praegu pööratakse ilmselt 
rohkem tähelepanu oma 
kulu tustele. Mis te arvate, 
kuidas eriolukord ja sel
lest tulenev majanduskriis 
finantskirja oskust mõjuta
vad?

Mõju on pigem positiivne. 
On kibe tõde, et inimesed 
kipuvad säästma rasketel, mitte 
headel aegadel, kui sissetule
kud võimaldaksid raha kõrvale 
panna. Kui on raskemad ajad, ei 
ole puhvreid, mida kasutada, et 
keerulises olukorras kergemini 
toime tulla. Hakatakse niigi 
kasinatest sissetulekutest igaks 
juhuks kõrvale panema.

Eelmise majanduskriisi 
ajal asusid nii avalikus kui ka 
era sektoris paljud aktiivselt 
toimetama selleks, et aidata ini
mestel oma rahaasju arukamalt 
korraldada. Tõenäoliselt pööra
takse nüüdki sellele valdkonna
le rohkem tähelepanu.

Kas võib siis öelda, et raha
tarkus tuleb lainetena? Kriisi 
ajal teadlikkus suureneb, hea
del aegadel avatakse rahakoti
rauad kergemini?

Jah, võib nii öelda küll. Seda 
väidet toetavad veidi ka andmed. 
Sel suvel avalikustab OECD 
täiskasvanute  finantskirjaoskuse 
tulemused. Uuringut on 
Eestis tehtud juba neljal korral. 
 Eestlased on paistnud silma 
kõrge teadmiste tasemega, aga 
madala käitumisskooriga. On 
huvitav, et finantsteadmised on 
aastatega vähenenud, aga käitu
mine pisut paranenud.

Rahalist olukorda hooma
takse pisut paremini, aga tead
mi sed on kehvemaks läinud, mis 
kinnitab lainetuse hüpoteesi. 
Kui kõik on läinud hästi, siis 
pole  olnud tarvis end lepingu
tega kurssi viia ega mõelda, kas 
 ollakse nendega rahul või mitte. 
Nüüd hakatakse tõenäoliselt 
sellele taas rohkem mõtlema.

Ajaloolise tausta ja majandus
liku olukorra mõju iseloomus
tab näiteks see, et Eestis teavad 
paljud, mis on inflatsioon. 
 Soomes teatakse seda aga võrd
lemisi vähe – neil lihtsalt pole 
lähi minevikus sellega kokku
puudet olnud.

Miks ei pruugi hea finants
kirjaoskus väljenduda targas 
käitumises täiskasvanueas?

Ma annan TÜ Johan Skytte 
poliitikauuringute instituudis 
käitumusliku poliitikakujunda
mise ainet, kus arutame eri 

valdkondade kontekstis, kuidas 
arukaks käitumiseks ei piisa 
ainuüksi teadmistest.

Näiteks tihti teatakse, milline 
on tervislik toit ja kui sagedasti 
peab trenni tegema, aga see ei 
tähenda, et nii tublisti alati ka 
käitutaks. Täpselt samamoodi 
on  finantsasjadega. Teatakse, 
et peab säästma, inves teerima 
ja pensioniks  valmistuma, aga 
kuna tulevik on nii kauge ja 
 abstraktne, siis on lihtsam saada 
rahulolu mõne meeldiva asja ost
misest. Samas ei suudeta mõista, 
millist tulu saaks sellest, kui ost 
tegemata jääks.

Kuidas teha nii, et teadmised 
rakenduksid ka käitumises?

Õpilased näitasid, et hüpo
teetilistes olukordades nad 
teavad, mis on õige vastus, aga 
seda, mida nad hakkavad tege
ma tulevikus, saame teada alles 
siis, kui nad on täiskasvanud ja 
oma rahaasjade eest täielikult 
ise vastutavad. Võibolla on 
uus põlvkond nii palju targem, 
et nendel ei olegi teadmiste ja 
käitumise lõhet nagu praegustel 
täiskasvanutel.

Mida teha, et see ka käitumi
ses näha oleks? Arvan, et siin on 
oma osa kõigil. Esiteks peaksid 
inimesed olema teadlikumad 
oma rahaasjade korraldamisel, 
võtma vastutuse oma  pikaajalise 
heaolu eest, mitte üksnes püüd
ma palgapäevast palgapäevani 
hakkama saada. Kindlasti on 
õpilaste jaoks oluline see, kuidas 
pere käitub. Kui pere head ees
kuju ei näita, ei saa mõju olla 
positiivne.

Kahtlemata mõjutavad 
õpilasi keskkond ja sotsiaalsed 
normid. Kui sotsiaalne norm 

on olla naabrist parem, siis ei 
suuda  ükski finantskirjaoskuse 
programm takistada tuleviku 
arvelt oste.

Pangad on tublisti  aidanud, 
luues nutikaid lahendusi, mille 
abil saavad inimesed oma raha 
asju paremini korraldada.

Pankade moodsad finants
teenuste rakendused võimalda
vad saada parema ülevaate oma 
rahaasjadest ja aitavad mõista, 
millise heaolu saab kokku hoi
tud raha eest. Kogu kuludetu
lude Exceli tabelit ei pea igaüks 
suutma ise teha.

Uuringust selgus, et lausa 51% 
meie õpilastest teenib juba ise 
raha. 

See ei tähenda, et nad käiksid 
kogu aeg tööl, vaid et nad on 
viimase 12 kuu jooksul raha 
teeni nud. 

On huvitav, et neil, kes teeni
sid tulu – kas tasku rahana maja
pidamistööde eest, juhutööde 
või pereettevõttes töötamise 
eest –, oli finantskirjaoskuse 
punktisumma väiksem kui neil, 

kes said lihtsalt taskuraha või 
kingi raha vane matelt. Vaatasin 
 aruannet koostades ka sotsiaal
majandus likku tausta ja seost 
sellega, kuidas raha saadakse. 
Märkimis väärselt eristuvad 
need, kes teenivad tulu pereette
võttes töötami sega. Sinna 
kuulu sid paremini kindlustatud 
perede lapsed. Nende finantskir
jaoskuse tase oli palju madalam 
kui neil, kes said raha niisama.

Need, kel raha, pillavad seda 
ka kergemini tuulde.

Just. Tõenäoliselt män
givad rolli ka muud tegurid. 
Peaks vaata ma suuremat 
pilti: perekondlikku tausta, 
matemaatika teadmisi, lugemis
oskust jne.  PISA andmepall on 
väga rikkalik ja mul on kavas 
kirjutada koos kaasautoritega 
mitu teadusartiklit. Kutsun 
üles minuga ühendust võtma, 
kui keegi soovib seda teemat 
lähemalt uurida. •

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

TULU TEENIVATE LASTE FINANTS KIRJA-
OSKUSE PUNKTISUMMA OLI VÄIKSEM KUI 
NEIL, KES SAID TASKURAHA NIISAMA.

PISA UURINGU ÜLESANDES PIDID ÕPILASED ARU SAAMA LAENU TAGASIMAKSE TINGIMUSTEST.
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MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

N ende ennetamiseks 
on ettevõte Triumf 
Health koostöös Tartu 

Ülikooli psühholoogia instituu
diga loonud oma veebimängule 
uuenduse, mis keskendub just 
koroonakriisist tulenevatele 
muredele ja vaimse tervise prob
leemide ennetamisele. Varem 
pakkus Triumf Healthi mäng 
vaimse tervise tuge krooniliselt 
haigetele lastele, uuendatud 
rakendus on nii eesti kui ka vene 
keeles tasuta kättesaadav aga 
kõigile 7–14aastastele.

„Lastel on seoses koroona
kriisiga arvukalt muresid ja pal
juski otsivad nad oma küsimus
tele vastuseid sotsiaal meediast, 
kust aga tihtipeale leiavad 
valeinfot. Selleks, et neil oleks 
asjakohane ülevaade kriisist ja 
nad saaksid vastused küsimuste
le, miks peab käsi pesema, miks 
peab isolatsioonis olema ja mida 
see kõik üleüldse tähendab, ongi 

see uuendus loodud,“ selgitas 
Triumf Healthi tegevjuht Kadri 
Haljas.

TÜ psühholoogia instituudi 
kliinilise psühholoogia osakon
na juhataja Kirsti Akkermann 
lisas, et digilahenduse eesmärk 
on pakkuda lastele stressiolu
korras tuge. Tema sõnul on tarvis 
õpetada neile emotsioonidega 

toimetulekut ja probleemi
lahendusoskusi, et aidata neil 
iseendast paremini aru saada ja 
leida võimalusi, kuidas stressiga 
toime tulla.

Laste mured võivad  sündida 
teadmatusest ja muutunud 
elukorraldusest, näiteks kaua 
kestnud distantsõppest. Lapse
vanemad, kes peaksid  vastama 
oma laste küsimustele ja selgi
tama neile olukorda, ei leia 
selleks pahatihi aega, sest ka neil 
võivad olla omad koroonamured, 

näiteks suurenenud töökoormus 
või hoopis töö kaotus, kirjeldas 
Haljas.

„Triumf Healthi rakendus ei 
ole maagiline digilahendus, mis 
viiks selleni, et psühholooge ei 
ole enam üldse vaja. Sellega on 
aga võimalik jõuda rohkemate 
lasteni ja ennetada probleeme,“ 
sõnas Haljas.

Uuel rakendusel on ka 
suurem eesmärk – selle  põhjal 
 alustatakse laiapõhjalist uurin
gut. Teadlased soovivad analüü
sida laste käitumist mängus, et 
saada ülevaade nende psühho
sotsiaalsest  toimetulekust ja hin
nata digilahenduse võimalikku 
mõju nende heaolu  toetamisele 
suurenenud stressi korral. 
Uurin gu tulemuste põhjal saab 
omakorda jätkata mängu arenda
mist. „Uuringu käigus hindame, 
 kuidas lapsed mängus toime 

Veebimäng kui 
lastepsühholoog

Koroonakriis ei ole mõjutanud ainult täiskasvanuid, vaid ka lapsi – 
paljudes on see tekitanud teadmatust ja hirmu, millest võivad välja 
kasvada vaimse tervise probleemid.

LAPSEVANEMAD PEAKSID VASTAMA LASTE 
KÜSIMUSTELE JA SELGITAMA OLUKORDA, 
KUID EI LEIA SELLEKS PAHATIHTI AEGA.

tulevad ning kas ja milliseid 
meetodeid nad oma heaolu toeta
miseks kasutavad. Kogutavad 
mahukad andmed on olulised 
eelkõige selleks, et mängu abil 
saaks iga last järjest paremini toe
tada,“ selgitas Akkermann.

ANDMETE KOGUMINE
TÜ ja Triumf Healthi varem 
tehtud uuringud laste käitumise 
kohta olid palju väiksema valimi
ga, sest uuringus osalemise eel
dus on olnud kroonilise kuluga 
haigus. Kavandatavas uuringus 
saavad osaleda aga kõik lapsed, 
kes on 7–14aastased ja räägivad 
emakeelena eesti või vene keelt 
(neis keeltes saab ka mängida).

Mängus kasutatav psühho
loogilise toe pakkumise 
metoodi ka on välja töötatud 
 kliiniliste kogemuste ja teadus
kirjanduse põhjal. Andme
kogu jad  lubavad, et kõik 

osalejad  jäävad  anonüümseks.  
Uuringu tegijad loodavad, et 
mängijate toimetulekus stressi
olukorraga avalduvad teatud 
 käitumis mustrid, mille põhjal on 
võimalik edaspidi muuta mängu 
personaal semaks. 

Vaimse tervise probleemide 
ennetamiseks pakutud digi
lahendused on tänuväärsed, kuid 
valdaval osal inimestel on nende 
suhtes veel kõhklev hoiak, tõdes 
Akkermann. „Usun, et ka Eestis 
hakatakse tehnoloogilisi lahen
dusi üha enam usaldama, sest 
maailma eri paigus on need väga 
hästi vastu võetud,“ ütles ta.

Usaldusväärsuse kinnitami
seks ja suurendamiseks ongi 
tarvis teha tehnoloogiliste 
lahenduste mõjuuuringud. 
Samuti on tõenduspõhistest 

vaimse  tervisega seotud digi
lahendustest vaja avalikult 
rohkem rääkida, sest teadlikkus 
neist on Eestis veel vähene. 
„Vaimset tervist toetavate digi
lahenduste puhul on ka äärmiselt 
oluline, et need oleksid kasutaja 
ema keeles, aga pelgalt ühe 
mängu keskkonna eesti keelde 
tõlkimine ei tee seda veel tõhu
saks,“ märkis Akkermann.

Sedalaadi digilahendused 
suurendavad vaimset tervist 
toetavate teenuse kättesaada
vust. Nende abiga paraneb 
ka inimeste teadlikkus ravi 
protsessist ja nad osalevad  
ravis  aktiivsemalt, aidates kaasa 
ravi tulemuslikkusele. •

Loe täispikka artiklit veebist: 
ajakiri.ut.ee.
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asjaolu, et ei käida hambaarsti 
juures.

Kaariese ennetamiseks 
on regulaarne hammaste 
kontroll aga äärmiselt tähtis. 
Olak tõdes, et see, kui vanem 
lapsega hambaarsti juures ei 
käi, on suurim viga, mida ta 
saab järeltuleva põlvkonna 
suu tervise seisukohalt teha. 
Eestis on kuni  19aastaste 
 laste hambaravi tasuta, 
hambaarstid käivad laste 
suu tervist hindamas nii 
lasteaedades kui ka koolides, 
ent siiski ei jõua pooled Eesti 
lapsed hambaarsti juurde.

Esimene kord tuleks 
hamba arsti juurde minna juba 

siis, kui laps on poolteist kuni 
kaks aastat vana, edaspidi 
peaks kontrollis käima iga 
kuue kuu järel. Kolmeaastas
test lastest on viidud hamba
arsti juurde aga vaid 57% ja 
ligi veerand 12aastastest käib 
hambaarsti juures  harvemini 
kui kord aastas. Käiakse 
juhuslikult või ei mäletata, 
millal seal viimati käidi.

VARAJANE 
HAMBAARSTI VISIIT
„Kui kolmeaastasel on suus 
tugev kaaries ja hamba
augud, siis tähendab see, 
et juba ühekaheaastaselt 
on midagi  valesti tehtud. 

Hambaarsti dena tahame 
lapsi näha  kindlasti enne 
kolmandat eluaastat, et 
vaadata üle hammaste 
seisukord ja jagada  vajaduse 
korral nõuandeid suutervise 
hoidmiseks,“  innustas TÜ 
 lastestomato loogia dotsent 
Rita Nõmmela.

Olak teab, et paljud lapse
vanemad kannavad oma 
isikliku hirmu hambaarsti ees 
üle lapsele. Soovides last just
kui hambaraviprotseduuri
dest säästa, teevad nad 
talle aga hoopis karuteene. 
Suhtumine ja suutervise eest 
 hoolitsemine algab kodust, 
kus vanemad on lastele 

TEADUS

VIRGE RATASEPP
meditsiiniteaduste valdkonna 
kommunikatsioonispetsialist

Ü leeestilise 3, 6 ja 
12aastaste laste  
hammaste tervisliku 

seisukorra uuringu tulemused 
näitavad, et lapsevanemate 
ind ei ole kiita. Kuidas muidu 
on meie laste hammaste seisu
kord üks Euroopa halvemaid?

Hambaarstid näevad 
mitmesugustest uuringutest, 
et mida arenenuma majandu
sega riik, seda vähem esineb 
hammastel kaariest. Võrrel
des teiste postsotsialistlike 
riikidega, näiteks Poola, Läti 
ja Leeduga, on Eesti laste 

hammaste tervis parem, kuid 
kõikidele muudele Euroopa 
riikidele jääb see alla.

Näiteks Rootsis on tervete 
hammastega laste protsent 
saja lähedal. Eestis on enam 
kui pooltel kolmeaastastel ter
ved hambad, kuid 12 aastaste 
seas on tervete hammastega 
lapsi juba alla poole. Tulemu
sed näitavad, et mida vane
maks laps saab, seda kehvem 
on tema suutervis.

TÜ hamba arstiteaduse 
 instituudi ja Eesti Hamba
arstide Liidu koostöös tehtud 
ning Eesti Haigekassa rahas
tatud suuterviseuuringus 
hinnati muu hulgas kaariese 
levikut ja selle teket soodusta
vat käitumist.

Hambakaaries on  haigus, 
mis tekitab hamba kõva kude
des pöördumatut lagunemis
protsessi. Selle tagajärjel tekib 
hambaauk.

EBATERVISLIK 
TOITUMINE 
Uuringu üks eestvedaja, 
TÜ lastestomato loogia 
dotsent Jana Olak ütles, et 
Eesti laste seas on kaariese 
levik Euroopa eakaaslastega 
võrreldes suurem, mis viitab 
puudujäägile suutervise eest 
hoolitsemisel. Vajakajäämisi 
süvendab nii ebakorrektne 
suuhügieen, ebaregulaarne ja 
ebatervislik toitumine kui ka 

Eesti laste suutervis peegeldab 
lapsevanemate indu hoolitseda 
oma lapse tervisliku toitumise eest, 
pesta koos lapsega kaks korda 
päevas hambaid ja külastada temaga 
regulaarselt hambaarsti.

Lapse kehv 
suutervis 
on vanema 
tegemata töö ESILE ON KERKINUD UUS VAADE, MILLE JÄRGI 

MAAPIIRKONNAD EI OLE ENAM TOOTMIS-, 
VAID TARBIMISKOHAD.

LASTE SÄÄSTMINE HAMBAARSTI 
VISIIDIST TEEB NEILE KARUTEENE.
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71% 19:48

unitartuscience

unitartuscience Veevaim hoiab valdustel silma peal.

Veevaim ilmub komidele veekogu kaldal või vees kas 
inimese või suure haugina. Va kul on kalade isand ja 
ta annab saaki vaid sellele kalurile, kes käitub hästi 
– läheb kalale puhastes riietes, ei sülita ega vannu. 
Veevaimu soosingu võitmiseks ohverdati vanasti jõe 
või järve kaldal süüdatud lõkkesse kangaribasid ning 
lausuti loits. Pildil on ühe turismitalu atraktsioon.

TÜ etnoloogide soome-ugri töörühm uurib hõimu-
rahvaste animistlikku usundit ja etnograafilistel 
välitöödel jäi see komi vaim silma kultuuriteaduste 
instituudi juhatajale Art Leetele. Pildistanud ja 
postitanud Art Leete.

 eeskujuks. Hambaarst ei saa 
laste hammaste eest iga päev 
hoolitseda, seda peab tegema 
lapsevanem.

Kuidas jõuda järele Rootsi 
laste suutervise väga headele 
näitajatele, näib ehk miljoni 
dollari küsimusena, ent lapse
vanemate ja hambaarstide 
koostöös on see igati saavu
tatav. 

Vaja on vaid järjepidevust 
ja head suutervist toetavate 
põhireeglite järgimist. Need 
on jõukohased kõigile.

HAMBAHÜGIEENI 
LIHTSAD REEGLID
Hambaarstide mantra ütleb: 
pese hambaid kaks korda päe
vas, joo janu korral vett, söö 
magusat üks kord päevas, hoia 
söögikordade vahe kolme
tunnine ja käi regulaarselt 
hambaarsti juures. 

Eestlastel on arenguruumi 
kõigi nende suutervist mõju
tavate soovituste täitmisel.

Hea suutervise nimel on 
hambaarstide soovitus süüa 
neliviis korda päevas – see 
tähendab hommiku, lõuna  
ja õhtusööki ning paari 

 vahepala. Vältima peaks 
pidevat näksimist; kui süüa, 
siis süüa korraga. See tähen
dab ka, et ei tohi pidevalt juua 
magus tatud jooke ega süüa 
maiustusi. 

Uuringust nähtus, et 
 umbes 30% igas vanuses 
 lastest sööb magusat keskmi
selt üle korra päevas. „See, kui 
sageli laps kommi sööb või 
mahla joob, mõjutab kaariese 
intensiivsust ja hambaaukude 
arvu,“ tõdes Olak.

Järgida tuleks ka söögi
kordade vahelisi pause. 
„Pärast söömist või mahla 
joomist kestab suus vähemalt 
poole tunni vältel happe
rünnak, mille tagajärjel 
hambad lagunevad. Kui me 
iga tunni tagant midagi suhu 
paneme, siis hoiame pidevalt 
suus happelist keskkonda, 
mis soodustab  hambaaukude 
teket. Hambad tahavad 
vahepeal puhkust. Kui selle 
aja jooksul tekib janu, siis 
tohib juua ainult puhast vett,“ 
toonitas Olak.

Järjepidev suuhügieen 
peaks algama juba imiku  eas, 
kanduma edasi nii  piima kui 

ka jäävhammastega lastele 
ning jätkuma  täiskasvanueas. 

HAMBAPESU 
PÕHJALIKKUS
Nõmmela rõhutas, et hea suu
tervise jaoks peab hambaid 
pesema kaks korda päevas. 
Uuringust nähtus aga, et lap
sed pesevad hambaid suuresti 
juhuslikult.

Kolmeaastastest lastest 
pesi kaks korda päevas 
hambaid 58%, kuueaastastest 
69% ja 12aastastest 70%. 
„Hambaid pestes tuleb olla 
järjepidev ja põhjalik. Ei 
piisa sellest, kui anda  lapsele 
hambahari ja pasta ning lasta 
tal neid suus lutsutada või 
hambaid õrnalt nühkida. 
Alla viieaastane laps ei suuda 
hambaid ise korralikult pesta, 
mistõttu on äärmiselt tähtis, 
et lapsevanem hoolitseks 
 kõikide hambapindade korra
liku puhastamise eest,“ rääkis 
Nõmmela.

Hambapesu juures  kehtib 
kuldne 2+2reegel: pese 
hambaid kaks korda päevas ja 
korraga kaks minutit järjest. 
Pärast hambapesu peaks pasta 

välja sülitama, aga mitte suud 
loputama, sest siis on pasta 
mõju suurem. 

Jäävhammastega lapsed ja 
samuti täiskasvanud peaksid 
enne hammaste pesemist 
kasutama ka hambaniiti.

Hambaarstid loodavad, 
et põlvkondade vahetumise, 
teadlikkuse suurendamise ja 
ennetustööga jõutakse Eesti 
laste parema suuterviseni. 

Nii jätkavad hambaarstid 
visiite lasteaedadesse ja kooli
desse ning riiklike program
mide ja rahastuse toel 
korraldatakse teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid.

JÄRJEPIDEVUS JA 
EESKUJU
Olak peab üheks edu meel
semaks ja  tulemuslikumaks 
projektiks Suukooli, kust 
leiab palju kasulikku  luge  
mist, soovitusi, õppevideoid 
ja muud põnevat. 

Veebilehel Suukool.ee 
 kutsuti sel õppeaastal laste
aiaõpetajaid võtma osa 
aktsioonist, mille käigus 
pööratakse tähelepanu laste 
hamba pesuharjumustele. 
Lapsed pidasid hambapesu
päevikut, kuhu tuli märkida, 
kas nad pesid õhtul ja enne 
lasteaeda tulemist kenasti 
hambaid.

„Kuid rõhutan veel kord, 
et ennekõike saab lapse 
suu tervist oma valikute ja 
harjumustega mõjutada lapse
vanem,“ pani Olak südamele. 
Vaid järjepidevuse, eeskuju 
näitamise ja distsipliiniga on 
võimalik lahti saada häbi
plekist, mille järgi on Eesti 
laste suutervis üks Euroopa 
halvemaid. •

EESTI LASTE SUUTERVIS EI OLE KIITA

29% kolmeaastastest lastest vajas kaariese-
ravi. Karioossete hammastega lastest ligikaudu 
kolmandikul vajas ravi üks hammas, suurim ravi 
vajavate hammaste arv oli aga 15.

66% laste hammastel oli esmaseid muutusi, mis 
viitavad võimalikule kaariese arengule.

28% kuueaastastest lastest olid tervete piima-
hammastega.

58% laste piimahammastes olid kohest ravi 
vajavad hambaaugud.

32% kaheteistkümneaastastest lastest olid 
tervete hammastega; sealjuures tervete jäävham-
mastega lapsi oli 39%.

47% laste esimestes purihammastes olid 
täidised ja 20% laste esimesed purihambad olid 
kaariesest kahjustatud.
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Veebruari lõpus läksin Šveitsi, et teha seal 
oma viimane tavapärane praktikatsükkel, kuid 
koroonaviiruse tõttu sain hoopis ekstreemsema 
kogemuse.

VERONICA RÄHESOO
arstiteaduse kuuenda kursuse 
üliõpilane

P akkisin kohvrisse oma 
stetoskoobi ja üld
meditsiini käsiraamatu, 

et minna enne üksluist lõpu
eksamiperioodi praktikale 
Šveitsi maakonnahaigla sise
haiguste osakonda. Enne Eestist 
lahkumist öeldi mulle kaasa head 
soovid: „Mine naudi Šveitsi kau
nist loodust ja puhka pea enne 
õppimist välja!“ 

Samal ajal halvenes olukord 
Itaalias koroona viiruse tõttu 
kiiresti ja Šveits oli paar nädalat 

tagasi teatanud oma esimesest 
nakatumisjuhtumist. 

Ma ei kahelnud kordagi, kas 
jääda Eestisse või minna Šveitsi. 
Minek tundus eksootilisena – 
sattuda nii lähedale Euroopa 
koroonapandeemia keskmele. 
Erialane huvi oli palju suurem 
kui hirm oma tervise pärast.

Kriisiolukorra saabumine ei 
jäänud haiglas märkamata. Tehti 
ettevalmistusi: välja vahetati des
infitseerimisvahendid ja koostati 
käitumis juhiseid juhuks, kui 
olukord peaks halvenema. Üldi
selt oli õhkkond rahulik, kuid 
omajagu ärevust oli siiski tunda.

Saanud rinda abiarsti nime
sildi, asusin koos juhendajaga 

ravima patsiente, kes  põdesid 
tava lisi sisehaigusi: südame 
puudulikkuse ägenemine, 
 südame rütmihäired, infektsioo
nid, kehvveresus ja nii edasi. 

Tuttavate haigustega sain 
tegele da umbes kaks nädalat, 
kuni meie osakond muudeti 
koroonaosakonnaks ning meie 
juurde toodi SARSCoV2 
kahtlusega patsiendid. Meie 
 osakonna valimise poolt rääkis 
tõsiasi, et see asus EMOle kõige 
lähemal ja seda oli võimalik 
sulgeda, et vältida viiruse levikut 
haigla sees. Selle sammu järel jäi 
osakond  kohati ikka väga tühjaks 
ning peast käis läbi küsimus, kas 
see ongi vaikus enne tormi.

Nii me siis ootasime, millal 
leitakse meie maakonnas üles 
see esimene „õnnelik“ SARS
CoV2positiivne. Lõpuks ta 
tuli, suusareisilt Itaaliast. Meile 
tähendas see vaid üht: paari 
nädala pärast tulevad  esimesed 
tüsistustega patsien did, kes 
vajavad meie abi. Haigla 
töötajas konnale muutus kohus
tuslikuks kanda maski kogu 
tööaja vältel. Õnneks oli Šveitsi 
armee leidnud kuskilt unus
tusse jäänud ladudest mõned 
miljonid maskid – need kulusid 
marjaks ära.

UUS REAALSUS
Mäletan seda esmaspäeva hom
mikut, kui leidsin oma töölaualt 
korraga neli uut COVID19 
patsiendi haiguslugu. Mõtlesin: 
kas nüüd lähebki asi käest ära? 
Harjumuseks sai igapäevane 
rutiin: käed desinfitseerida, 
kaitseriided selga, palavuses 
hetked patsiendi juures, kaitse
riided ära, käed desinfitseerida, 
ja siis uuesti, iga korraga jälle 
natuke kiiremini.

Tihti mõtlesin sellele, 
mis oleks, kui peaksin pärast 
tööpäeva lõppu minema koju, 
kus ootab ees mu pere. Nad on 
turvaliselt nelja seina vahele 
jäädes end kaitsnud ja siis tulen 
mina, Trooja hobune, sammu
des kaitseliinist lihtsalt läbi ja 
tuues kaasa haiguse. Õnneks ei 
pidanud ma nüüdse kriisi ajal 
selle pärast päriselt muretsema, 
aga mis saab siis, kui tuleb järg
mine? Ilmselt elaksingi haiglas 
nagu paljud kolleegid  seekordse 
koroonakriisi ajal. Kogu minu 
lugupidamine neile!

Haiglas oli  koroonapatsiendi 
teekond paika pandud väga 
täpselt: esimene triaaž, 

 koroonatriaaž eraldi EMOs 
(kes koju tagasi, kes haiglasse), 
analüüsid, röntgen rindkerest 
ja osakonda SARSCoV2 testi 
tulemust ootama. 

AVAMEELNE KÜSITLUS 
Patsiendiga peeti ka vestlus, 
kus pandi kirja tema täpsed 
soovid juhuks, kui ta enam ise 
küsimustele vastata ei suuda.

„Intensiivravi intubeerimi
sega – jah/ei?“ „Intensiivravi 
mitteinvasiivse hingamis
abiga – jah/ei?“ „Kui kõik 
ravivõtted on ammendunud, 
siis ravime teid vaevavaid 
sümptomeid (nt õhupuudust, 
valu, janu jne) – jah/ei?“ Olin 
sellisest küsitlusest  positiivselt 
üllatunud. Mõtlesin, et Eesti 
ühiskond niisugusteks vestlu
seks veel valmis ei ole. 

Nõnda need patsiendid 
siis tulid, oma soovid kaasas, 
ootama, millise statistika osaks 
nemad päeva lõpuks saavad.

Meie haigla pääses hulle
mast. Saime aidata kõiki nii, 
kuidas vähegi oskasime, ja kel
legi ravi ei kannatanud. Vedas, 
sest inimesed püsisid kodus, 
hoidsid vahet ja pesid käsi.

Kui mu aeg Šveitsis ümber 
sai, jäid osakonda maha veel 
kolm COVID19 patsienti. 
Neist kaks pöördusid hiljem 
 tagasi oma tavapärase elu 
juurde, kuid ühest sai koroona
ohvrite kurva statistika osa. 

Olen äärmiselt tänulik, et 
sain töötada sealses tervishoiu
süsteemis just sel keerulisel 
ajal ja panna kõrva taha häid 
mõtteid, mida ühel päeval ehk 
ka Eestis rakendada. •

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

TUDENG KÜSIB

Kas eriolukorra tõttu on 
ülikooli kandideerimisel 
midagi muutunud?

TUULI KALDMA
õppeosakonna 
vastuvõtutalituse juhataja

Oleme püüdnud vastuvõtu-
tingimusi muuta nii vähe kui 

võimalik, kuid mõned muudatused 
ja kohandused on siiski olnud 
vajalikud.

Erandkorras saab sel aastal 
kandideerida ka siis, kui eelmise 
õppeastme lõpetamine on edasi 
lükkunud augustikuusse. Sellisel 
juhul käib kandideerimine tava-
päraselt, kuid vastuvõtuotsus on 
tinglik, s.t kehtib lõplikuna alles siis, 
kui eelmise õppeastme lõpetami-
seks on kõik tingimused täidetud. 

Eriolukorra tõttu tuli kõrghari-
duse esimese astme  õppekavade 
puhul muuta eritingimusel vastu- 
võttu. Märtsi- ja aprillikuusse 
kavandatud akadeemiline test 
jäi ära, mistõttu ei saa sel aastal 
ülikooli kandideerida  akadeemilise 
testi tulemuse põhjal. Ka vastu-
võttu olümpiaaditulemuse alusel 
tuli kohandada, kui aine olümpiaadi 
lõppvoor oli eriolukorra tõttu ära 
jäänud.

Kandidaatidel tasub  ülikooli 
veebilehelt üle vaadata  sisse - 
astumiseksamite korralduse 
teave. Sel aastal korraldatakse 
nii vestlusi kui ka kirjalikke töid 
rohkem elektrooniliselt. 

Küsimustega võib pöörduda 
vastuvõtutalitusse meiliaadressil 
sisseastumine@ut.ee või tele fonil 
737 5625. •

Koroonakriis 
arstitudengi 

pilgu läbi
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Jagan teiega lugu, mis pole lihtsalt minu lugu, vaid meie kõigi lugu. 
See kõneleb tõeotsingutest, transformatsioonist, uutest avastustest 
ning julgusest ja tahtejõust.
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KAIRI KIVIRÄHK
usuteaduskonna 
magistritudeng

T õeotsingud viisid mind 
sügavale  Guatemala 
džungli keskele    koge 

  ma maiade tuletseremooniat, 
kohtuma ürgsete vaimolendite
ga, õppima maiade iidseid tarku
si ning tänu maiade tervendajate 
jagatud infole  avanema une ehk 
 astraaltasandi võimalustele.

Kõik sai alguse sisemisest 
vajadusest esitada eksistent
siaalseid küsimusi: miks ma 
siin olen? Mis asi see maailm 
tegelikult on? Mis peaks olema 
mu eesmärk ja mis sellel suurel 
mänguplatsil üldse võimalik 
on? Neid küsimusi esitavad 
endale kindlasti kõik inimesed 
vähemasti korra elus. Kui esita
da neid teistele, siis öeldakse 
enamasti, et pole võimalik 
vastata, või suunatakse huviline 

eri filosoofide ja koolkondade 
raama tute juurde. Aga kui sa 
ei jäta jonni ning aina küsid ja 
küsid, siis avatakse ühel hetkel 
üks teine uks ning info hakkab 
jõudma sinuni enese seest. 
Maiad kutsuvad seda kohta 
universaalseks raamatukoguks, 
kus on kogu maailma informat
sioon – ainult küsi siira uudis
himuga ja sa saad vastuse läbi 
taipamise.

Ma olin selle ukse taga juba 
mõnda aega koputanud, võlu
sõnu harjutanud ja erinevaid 
võtmeid proovinud, aga vastust 
ei tulnud – pigem tekkis tunne, 
et olen rohkem segaduses kui 
kunagi varem. Pärast aastate
pikkusi otsinguid, vaimsete 
praktikate proovimist, erine
vate filosoofiatega tutvumist, 
rohkem ja vähem ekstreemsete 
meditatsioonilaagrite ja kooli
tuste kogemist õnnestus mul 
tutvuda maiade astroloogilise 
kaardiga. See kaart mõjus  mulle 

kui magnet: keegi tundmatu 
oskas üksikasjalikult  rääkida 
minu seni kogetud elust. 
Praeguseks olen õppinud tema 
käest maiade astroloogiat ning 
elan oma igapäevaelu maiade 
kalendri järgi. Maiade kalender 
ja selle teadmised on peamine 
praktiline pärand, mille endaga 
rännakult kaasa tõin ja mida 
rõõmuga jagan.

TULETSEREMOONIA 
IMED JA MUUTUMINE
Maiade 20 arhetüüpvaimu ehk 
nawal’i tundusid mulle kui eesti 
loodusrahva lapsele väga loomu
likud ja iseenesestmõistetavad. 
Needsamad arhetüübid on oma 
olemuselt sarnased läänemaa
ilmas tuntud tarosüsteemiga, 
Hiina muutuste raamatu arhe
tüüpidega ning ka ruunidega. 
Kõik need märgivad erinevaid 
energiaid, mis siin maailmas 
ja meis eksisteerivad, kuid eri 
maailmajagudes ja eri aegadel 

Võtme otsingud ja 
maiade tarkused 
džungli südames

on inimesed need ära tundnud 
ja sõnastanud erineval viisil.

Tutvus maiade kalendriga oli 
sedavõrd  magnetiseeriv  
kogemus, et otsustasin täie
likult sukelduda maiade 
maailma. Selleks ajaks oli mul 
taskus  bakalaureusekraad Balti 
Filmi ja Meediakoolist ning 
ma otsustasin leida magistri
eriala, kus saaksin uurida 

maiade kultuuri, aga samal ajal 
ka rakendada oma filmitegemis
oskusi. Otsingud tõid mind 
Tartu Ülikooli usuteaduskon
da, kus religiooniuuringute 
õppesuunal oli võimalik teha 
magistritöö filmiprojektina. 
Sellest saigi minu järgmise kahe 
aasta fookus.

2018. aasta veebruaris sõitsin 
Guatemalasse välitööd tegema. 

See kõlab akadeemiliselt, kuid 
hinges oli mul teadmine, et 
sealt tulevad lõpuks vastused, 
mida olen kogu elu otsinud. Ja 
ma ei pidanud pettuma.

Leidsin end Atitláni järve 
äärest, spirituaalsest mekast 
San Marcosest, kus silmapiiril 
ilutsesid vulkaanid. San Marcos 
oli täis  otsingutel rändureid, 
kelle hinges pakitses sama 

MAIADE KULTUURIS 
ON TÄHTSAL KOHAL 
TULERITUAALID.
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küsimus: mida see kõik siin 
tähendab? See oli mu esimene 
peatuspunkt ja seal osalesin 
oma elu esimesel maiade tule
tseremoonial.

Maiade tuletseremoonial 
kutsutakse kohale 20 arhetüüp
vaimu, suheldakse nendega, 
tänatakse neid ning antakse 
neile ohvriande: maiustusi ja 
küünlaid. Sel tseremoonial olin 
ma operaatori rollis. Kuid tsere
mooniatel, mida filmisin, lülitus 
kaamera mingitel hetkedel 
iseenesest välja. Kuna filmi
sin palju, siis täheldasin, et ei 
intervjuudel ega džunglimatkal 
sellist olukorda ei tekkinud – nii 
juhtus ainult tuletseremoonia
tel, millesse olid kaasatud 
vaimolendid.

Neil hetkedel, kui kaamera 
lakkas töötamast, sain ka ise 
olla osa tseremooniast ja anda 
tulele ande. Tuletants oli täiesti 
erakordne: rituaal toimus kaines 
olekus, aga tunne oli selline, 
et kogu maailm on teise nenud 
ja kõiki osalejaid ümbritseb 
nähtamatu vägev sõõr. Palusin 
vabanemist kõigest üleliigsest, 
mis ei teeni minu teekonda tõe
ni, ja juba samal õhtul tundsin, 
et romantiline suhe, milles olin 
pool aastat olnud, oli justkui ära 
lõigatud ja igasugune side tollase 
partneriga oli katkenud.

Täpselt sama juhtus minu 
reisikaaslase, belglasest sõbran
na Sarinega, kellega koos teeme 
praegu täispikka dokumentaal
filmi maiade traditsioonidest ja 
meie eneste transformatsiooni
dest. Juba järgmisel päeval 
andsime oma partneritele teada, 
et me ei saa enam suhet jätkata, 
ning olime täielikult valmis 
uueks eluks ja enesetajuks. See 
võib kõlada naiivselt, aga meie 

sisemusse oli saabunud selgus, 
et need suhted ei vii kohta, mida 
meie hinged soovivad kogeda.

VAESUS JA KÜLLUS 
ÜHESKOOS 
Alustasime tutvumist kohalike 
külade ja linnakestega. Kohtu
sime maiade spirituaalsete 
juhtidega, tervendajatega ja 
vanematekoja liikmetega ning 
tegime kuu aja jooksul kokku 
14 intervjuud, millest kuus anti 
tõlgi abiga maiade kohalikus 
kitše keeles. Osalesin üheksal 
tuletseremoonial ja ühel sauna
riitusel ning kogesin nende käi
gus täiesti uudseid  tundmusi – 
tunnetuslikult nähtamatuid 
jõude. Nägin nägemusi aegadest 
enne oma sündi ja leidsin 
väeallika, millega polnud varem 
eneses kohtunud.

Maiade spirituaalne juht 
Don Rigoberto tutvustas meile 
oma kodu, altarit ja loodus
likke pühapaiku ning selgitas, 
millise tee maiade õpilane 
peab läbi käima. Tema kodu oli 
lihtne: muldpõrand, toiduks 

 omakasvatatud mais, kitse
piimajuust ja maisi leib. Kuid 
selles kodus oli nii palju elu ja 
rõõmu! Tavaliselt elavad maiade 
eri põlvkonnad kõik ühes 
majas ja perekonnad on väga 
kokkuhoidvad. Olukord, mida 
lääne inimene peaks vaesuseks, 
tähendab nende jaoks lihtsust ja 
loomulikku eluviisi, kus teatak
se, kust toit tuleb, kui palju peab 
selle nimel vaeva nägema ning 
kuidas olla ühenduses kõigega, 
mis meie ümber toimub.

See kogemus kinkis mulle sü
gava tänutunde ja mõistmise, et 
küllus on meie eneste sees, mitte 
seotud väliste teguritega nagu 
raha, kuulsus ja hommikust 
õhtuni rügamine. Don kinkis 

TULETSEREMOONIATEL LÜLITUS 
KAAMERA TIHTI VÄLJA.

mulle kotikese punaseid maisi
seemneid, mida maiade õpilane 
iga tseremoonia käigus juurde 
saab ja millega ta mediteerib. 
See oli kutse maiade tarkusi 
vastu võtma.

UNETASANDI ÕPE-
TUSED
Tervendaja Nana Panchita jagas 
meile teadmisi sellest, kuidas 
tema õpe algas unetasandil ja 
kuidas ta hakkas nägema unes 
juhatusi looduslikest pühapai
kadest. Maiade vanad õpetajad 
palusid tal nendes paikades 
tseremooniaid läbi viia ja andsid 
õpetusi, kuidas seda teha. Ta 
hakkaski nende juhatuse abil 
siin materiaalses maailmas seik
lema, leidis üles kõik 22 püha
kohta, mida talle unes näidati, 
ning pidas seal  tseremooniad. 
Selle tegevuse kaudu sai ta 

sügava ühenduse unetasandi 
õpetajatega, kes annavad talle 
siiani nõu, kuidas inimesi ravida 
ja milliseid ravimtaimi  kasutada.

Kõik maiade spirituaalsed ju
hid väitsid, et unetasandil on või
malik suhelda taime elementide 
ja arhetüüpvaimu dega ning am
mutada informatsiooni. Pärast 
aastaid praktiseerimist, kui side 
nende jõududega on kindlam, on 
võimalik hakata nendega suhtle
ma ka siinsel tasandil.

Minu unenäod olid džunglis 
peamiselt segased ja mitte
midagiütlevad. Arvatavasti taht
sin saada liiga palju tähendus
likke märke ja sümboleid. Alles 
viimasel džungliööl, kui tegime 
meditatsiooni, nägin transi   
sei sundis, et olen vana maia 
naine, kes valmistab   ravimtaimi 
ette ja keedab vett, ning  mulle 
 ulatatakse kimp küünlaid. 

Tundub, et selle maailma üks 
reegleid on, et kui suudame lahti 
lasta ihast ja harjumusest kümne 
küünega kinni hoida, siis antak
se meile see, mida me päriselt 
soovime.

Maiad ütlesid, et kui 
suudame ühenduda uuesti 
loodus jõududega ning hakata 
unetasandil infot saama, siis 
puhastume ja hakkame peegel
dama harmooniat. Kui meie 
keha, vaim, meel ja emotsioonid 
on tasakaalus, siis oleme selle 
maailma harmoonias  perfektne 
helitoon. 

Kui keegi soovib ühendust 
võtta unetasanditega, siis 
esimene samm selleks on medi
tatsioon ehk suutlikkus kont
rollida mõtteid, hoida sisemist 
vaikust. Teine samm on tuua 
end kogu aeg tagasi keskmesse, 
olevikku,  keskenduda hingami
sele ja olemusele – mõistmisele, 
et me ei ole lihtsalt see keha ja 
meel, vaid igavikuline hing. 
Kolmas samm on tuletada päeva 
jooksul võimalikult tihti meelde, 
kus sa oled, miks sa seal oled ja 
mida sa teed. Kui seda prakti
seerida mõned kuud, siis varsti 
õnnestubki unetasandil üles 
ärgata.

Minu esimesed unes ärkami
se kogemused lõppesid sellega, 
et lendasin ringi ja viskasin 
tulekerasid kätest välja. Kui selle 
 jaburuse tehtud sain, õppisin 
unes üles ärgates paluma, et 
õpetajad tuleksid mind õpetama. 
Kes soovib, see saab õpetust.

Universaalse raamatukogu 
ukse võti on meie kõigi jaoks 
erinev. Kuidas seda leida? Tuleb 
täielikult anduda oma sisemise 
magneti suunale ja suurimale 
esilekerkivale huvile. See magnet 
viibki võtme leidmiseni. •

GUATEMALA

MAIAD ELAVAD LIHTSAT ELU, MIDA LÄÄNE INIMENE PEAKS VAESUSEKS.
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TÕNIS TATAR
kunstiajaloo lektor

K odus istumisest ja 
karantiinist rääkiv 
näitus „Esmaspäeval 

oli meil siin veel lumine“ avati 
Tartu Kunstimajas 11. mail, kui 
kehtis alles eriolukord.

2020. aasta märtsi keskel 
muutus meie eluilm ja selle 
 aluseks olev ühiskondliku 
kooselu reeglite ja hirmude, 
võimaluste ja võimatuste 
muster mõne päevaga radi
kaalselt. Koroonakriis heitis 
kainestavat valgust inimliku 
kooselu struktuuride haprusele 
ja sundis teadvustama kõigi 
meie udupeente pürgimuste 
aluseks olevat bioloogilist keha 
ning selle absurdset sõltuvust 
tobedatest pisikutest.

Kaasaegsesse kunsti üle kan
dunud modernistlik traditsioon 
tavatseb käsitada kunstnikke 
nö kanaarilindudena kaevan
duses. Kunstiajalugu näitab 
siiski, et mastaapsed kriisid 
jätavad harva maha tõeliselt 

kaalukaid kunstilisi peegel
dusi. Ning epideemiad on 
isegi katastroofide seksikuse 
edetabelis sõdade, revolut
sioonide ja vaatemängulistegi 
loodus õnnetuste järel kindlalt 
viimasel kohal. Epideemia
tel napib heale tragöödiale 
iseloomulikku moraalset 
 mõõdet, puuduvad kangelased 
ja antikangelased, puudub paa
tos ja aristotelesliku katarsise 
võimalus. Milline kangelas
eepos seisneb käte pesemises, 
kodus söömises ja töötamises, 
üksinduse või perekonna 
liikmete pealesunnitud  
läheduse all kannatamises?

Kunstimaja ad hoc reagee
ringuna tekkinud näitusel 
„Esmaspäeval oli meil ...“ 
kombineeriti sundimatult eri 
meediume ja ajastuid. Nii oli 
Peeter Talvistu vaba kuraatori
tõmbega kõrvuti pannud eesti 
kunsti klassiku Eerik Haameri 
ja triksterliku nüüdiskunstniku 
Marko Mäetamme. Suurema 
osa taiestest leidis kuraator 
pealesunnitud nö sotsiaalse 
distantseerumise tingimustes 

Päevad, mida ei taha 
tagasi

Epideemiad on kunstile vilets aines ja nii ongi hea. Hea kunst on 
selline, mis lisab maailmale ilu, headust, tarkust ja sügavust.

oma sotsiaalmeedia seinalt. 
Nii esines näitusel rohkem või 
 vähem nimekate kunstnike 
kõrval mitmekesise tausta
ga loojaid nagu illustraator 
MarjaLiisa Plats, fotograaf 
Vahur Puik, muusik ja  pidude 
korraldaja Paul Lepasson, 
kunsti kriitik Indrek Grigor. 
Elegantset hooletuse esteetikat 
rõhutasid ka pliiatsiga otse 
seintele kritseldatud etiketi
tekstid.

Kuraatori kõige huvitavam 
valik oli Eerik Haameri maal 
„Isa ja poeg“, mis 1943. aastal 
valmides väljendas kunstniku 
protesti Saksa tööteenistus
kohustuse vastu. Ristteel 
seisvat rusutud ilmega isa ja 
kisendavat teismelist poega 
kujutava pildi tähendus muutus 
2020. aasta kevadel täielikult. 
Pole mingit kahtlust, et stseen 
kujutab riskigruppi kuulu
vast isast nakatamishirmus 
( õuduses) eemale tõukuvat 
vastutustundlikku poega.

Epideemia ajal paljudele 
tuttavaks saanud puudutus
foobiaga tegelevad ka Mattias 
Reinula ja Diana 
Tamane tööd. 
MarjaLiisa 
Platsi akvarellid 
kujustavad samuti 
paljude poolt sel 
kevadel kogetud 
ekstreemset üksil
dust, Mäetamme 
naivistlik joonis
film, vastupidi, 
pealesurutud 
pereelu košmaar
sust. Eero Ijavoise 
fotoassamblaaž 
räägib reisimis
võimaluste äkili
sest kadumisest.

Mõne töö seos koroona
kriisiga on kaudsem või puudub 
üldse. Nii ühendab Elise 
 Christin Jörbergi poeetilist 
 videot koroonakriisiga selle 
pealkiri („China“) ning Vahur 
Puigi video „Esmaspäeval oli 
meil siin veel lumine“  räägibki 
nähtavasti... kevadilmade muut
likkusest, olles samas loetav 
ka viitena koroonatalve lõpuga 
kaasnevale kergendusele.

Sellise kiiruga tehtud näitus 
ei peegeldanud ootuslikult 
üksnes kuraatori maitset, vaid 
ka tema ringkonda. Üldiselt ei 
ole kunstitegelaste siseringi
tamine kuigi meeldiv nähtus, 
kuna sõpruskondlik printsiip ei 
pruugi konverteeruda kunstili
seks väärtuseks. Kui asjaosalisi 
isiklikult tunda, mõjub Indrek 
Grigori videos avanev autori ja 
maalikunstnik Peeter Kros
manni koroonaaegne skaibi
vestlus vaimuka ja toredana. 
Tavalist vaatajat võib see siiski 
pigem panna õlgu kehitama.

Kui alustasin sellest, et 
epideemiad on kunstile vilets 
aines, siis lõpetan sellega, et 

nii ongi parem. Hea kunst on 
selline, mis lisab maailmale 
ilu, headust, tarkust ja süga
vust. Mida vähem on kiusatust 
paha asja liigselt torkida, seda 
parem. Adorno ütles, et pärast 
Auschwitzi luuletusi kirjutada 
on barbaarne, aga võib ju ka 
öelda, et kunstiliselt huvitavad 
ja kaalukad maailmasõjad ja 
holokaustid, tsunamid ja katkud 
leiavad alati aset inimese hinges. 
Ja mis puutub noisse, siis võib
olla võimaldas koroonakriisi 
läbinisti banaalne bioloogili
ne determinism ja globaalne 
surma bingo hoopis ajutist 
puhkust ja leevendust.

Peeter Talvistu kuraatori
näitus oli esimene, kõige 
vahetum, aga õnneks sellest 
hoolimata siiski pigem hooletult 
impressionistlik kui žurnalistlik 
või hobisotsioloogiline kokku
võte loodetavasti juba vaikselt 
unustusse vajuvast koroona
kriisist. •

Näituse kuraator Peeter 
 Talvistu on TÜ kunsti ajaloo 
osakonna magistrant ja Tartu 
Kunstimaja galerist.

MARJA-LIISA PLATSI AKVARELLIDEL ON KUJUTATUD EKSTREEMSET ÜKSILDUST.

NÄITUS VÕTTIS KOKKU 

VIIMASTE KUUDE OLUKORDA 

JA ELUTUNNETUST.
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Suveülikooli 
traditsioon jätkub

ESTA PILT
TÜ suveülikooli projektijuht

N agu ikka, saavad 
kursuslased ka sel 
suvel nautida suviselt 

rahulikku ülikoolilinna Tartut, 
kuid peale selle toimuvad koo
litused ka Tallinnas, Pärnus ja 
Viljandis. Mitmel kursusel saab 
osaleda hoopis kohale sõitmata, 
sest need korraldatakse veebis.

Suvekursustel on läbi 
aastate osalenud ametnikud, 
sotsiaal ja haridustöötajad, aga 

ka eraettevõtete töötajad, kes 
soovivad saada uusi teadmisi ja 
oskusi tööelus kasutamiseks. 
Suur osa kursuslastest on aga 
eesmärgiks seadnud puhtalt 
huvialase enesetäiendamise.
Suvi pakub teistsugust võima
lust mõttekaaslastega suhelda ja 
kogemusi jagada ning  pikkadel 
soojadel õhtutel on tore ka 
nautida linnamelu ja tutvuda 
vaatamisväärsustega. 

Tartu Ülikooli suveülikool, mis on üks Eesti populaarsemaid ja suurima osavõtjate 
arvuga suviseid täiendusõppe võimalusi, tähistab sel suvel juba 21. tegevusaastat.
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SUVEÜLIKOOL TOOB KOKKU INIMESED, KES TUNNEVAD HUVI UUTE TEADMISTE VASTU.
Täienduskoolitusele on 

 oodatud kõik, sõltumata vara
sematest oskustest ja haridu
sest. Suveülikool  soovib pakku
da kõigile õppijatele sisukat ja 
kvaliteetset koolitus programmi 
ning võimalust värskendada 
oma teadmisi mõnusas suvises 
meeleolus.

MITMEKÜLGNE 
MÕTTEVAHETUS
Kursustel õpetavad ka täna
vu ülikooli õppejõud ja oma 
ala parimad praktikud, kellel 
on aastatepikkune koolitaja
kogemus: professorid Tõnu 
Lehtsaar, Jaan Mikk ja Anneli 
Saro, lektorid Kaido Soom, 
Aave Hannus ja Elo Süld, 
 praktikud Kaupo Saue, Karmel 
Tall, Kadri Ugur jpt.

Õppejõudude tagasiside 
põhjal võib öelda, et kuigi 
erisuguse tausta ja erinevate 
teadmistega sihtrühma õpeta
mine on keeruline, annab see 
koolitajale mõtteid ja ideid oma 
kursuse arendamiseks. Õppi
mine ja õpetamine on vastasti
kused protsessid ja osalejatelt 
saadud väärtuslikke teadmisi 
saab kasutada ka tasemeõppes.

Möödunud suve õppijate 
 tagasiside kinnitab, et osa
võtjad soovivad ka edaspidi 
suveülikooli tulla ning neile 
meeldivad koolitused, mis 
pakuvad lisaks teoreetilistele 
käsitlustele ka näiteid elust 
 enesest. Oleme alati väärtusta
nud osalejate tagasisidet, sest 
sellest on koolituste arenda
misel ja kvaliteedi hindamisel 
palju kasu.

Igal suvel lisandub juba 
populaarsust võitnud kursuste 
kõrvale uusi ja põnevaid – nii 
ka seekord. Tänavu saavad 
näiteks kommunikatsiooni
huvilised näpunäiteid,  kuidas 
vormistada oma sõnum 
adressaadile vastuvõetavaks.
Tallinnas toimuval sotsiaal
se intelligentsuse kursusel 
 antakse ülevaade, milliseid 
praktilisi  oskusi on vaja 
toimetulekuks erinevates 
suhtlus situatsioonides. Pärnus 
õpitakse, missugune on kauba
märgisaadikute tähtsus orga
nisatsiooni maine kujunda
misel, ning Viljandis jätkuvad 
käsitöökursused.

Pakume taas ka varase
maid populaarseid  kursuseid, 

näiteks saab tutvuda  Tallinna 
 kirikutega ja õppida kiir
lugemise nippe. Tradit
siooniline teatrisõpradele 
mõeldud kursus viib seekord 
tutvuma vanausuliste maa
ilmaga ja analüüsima etendust 
 „Serafima + Bogdan“.

OSALISELT VEEBI 
TEEL
Praeguses olukorras pöörame 
koolituste korraldamisel erilist 
tähelepanu osalejate tervise 
kaitsmisele ning järgime riigi ja 
ülikooli sellekohaseid juhiseid. 
Koolitused toimuvad väikes
tes rühmades ja osaliselt ka 
veebi kaudu. Nii saab osaleda 
veebikursustel „Kriitiline 
meedia pädevus kriisiolukorras“, 
„Võistkonnataju arendamine: 
tähelepanu ja koostöö treening 
sportmängudes“ ning „Leina
nõustamise tehnikad“.

Kevadel toimunud kursustel 
osalenud märkisid tagasisides, 
et etäiendusõpe on suure
pärane lahendus. Näiteks 
spordi psühholoogia ekursustel 
osalenud orienteerumis treener 
Elo Saue ütles, et eõpe ja 
veebiseminarid aitavad aega 
säästa. „Hoian kokku palju aega, 
mis oleks kulunud reisimisele, 
kuna saan osaleda just seal, kus 
parajasti olen,“ sõnas ta.

Julgustame kõiki suvel 
 õppima. Siis on aega rohkem ja 
kindlasti saab suvekursused ka 
puhkusega ühendada.

Tänavuste suveülikooli kur
sustega saab tutvuda aadressil 
ut.ee/suveulikool. •
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IN MEMORIAM

JÜRI KUKK
01.05.1940–27.03.1981

Tänavu möödub 80 aastat Tartu 
 Ülikooli  endise õppejõu ja teadla-
se Jüri Kuke  sünnist.

Kunstlikult loodud kriminaal-
asja ja Nõukogude kohtu eba- 
 õigluse tõttu on Jüri Kukk nii 
Eestis kui ka välismaal tuntuks 
saanud pigem dissidendi ja 
vabadusvõitlejana kui oma eriala 
spetsialistina.

1958. aastal astus ta Tartu 
Riikliku Ülikooli (TRÜ) keemia-
osakonda, kus spetsialiseerus 
elektrokeemiale. Aastatel 1963–
1965 oli ta Kesk-Aasias kohustus-
likus sõjaväeteenistuses ja astus 
seal kommunistlikku parteisse. 
Nõukogude armeest naastes sai 
Kukest TRÜ õppejõud.

1975. aastal võimaldati tal 
Nõukogude    Liidust sõita Prant-
susmaale, kus ta stažeeris umbes 
aasta Pariisi lähedal Bellevues 
keemikuna.  Elamine sealpool 
raudset eesriiet muutis  põhjalikult 
Kuke seniseid tõekspidamisi ja 
 maailmavaa  det. 

Tulnud tagasi kodumaale, 
jutustas ta kõigile avameelselt 
eluolust kapitalist likus riigis – 
 näiteks sellest, kuidas Prantsus-
maal saavad samas laboratooriu-
mis rahumeelselt koos töötada 
keemikud, kellest üks on fašist ja 
teine kommunist.

TRÜ tolleaegsele administ-
ratsioonile seesugune avameel-
sus ei meeldinud, mistõttu 
hakati otsima ettekäändeid, et 
 ebasoosingusse sattunud keemi-
kust lahti saada. Kukk otsustas 
lahkuda kommunist likust parteist 

ja pani 1978. aastal oma liikme-
pileti lauale. See oli pretsedendi-
tu samm NLKP ajaloos. Otsitud 
põhjustel vallandatigi Kukk 
1979. aastal töökohalt ülikoolis.

Alates 1979. aastast osales 
Kukk nõukogudevastases vastu-
panuliikumises. Näiteks andis ta 
1980. aasta algul Moskvas välis- 
  ajakirjanikele üle Eesti, Läti ja  
Leedu vastupanuvõitlejate 
protestikirja, milles tauniti Nõu-
kogude vägede kohalolekut ja 
sõjategevust Afganistanis. 

13. märtsil 1980 arreteeris 
KGB Kuke tema kodu lähedal 
Tartus ja ta viidi Tallinna Patarei 
vanglasse. Sama aasta  29. aprillil 
arreteeriti Tartus ka Mart Niklus. 
Protestiks kinnipidamise vastu 
alustasid mõlemad 1980. aasta 
suvel näljastreiki.

Pärast ligi pool aastat kestnud 
eeluurimist Tallinnas lavastati 
5.–8. jaanuarini 1981 Eesti NSV 
Ülemkohtus kohtupidamine Kuke 
ja Nikluse üle. Pealtnäha avalikel, 
kuid tegelikult  kinnistel  istungitel 
täitsid kohtusaali enamasti KGB-  
lased. Kohtualused pidasid 
protsessi ebaõiglaseks. Kukke 
karistati kahea  astase vabaduse-
kaotusega. Peatselt saadeti ta 
eluohtlikus seisundis karistust 
kandma Venemaale. Kelle korral-
dusel seesugune otsus tehti, pole 
tänaseni selge. 

Kukk suri näljastreigi tagajärjel 
 Vologda repressiivasutuses ööl 
vastu 27. märtsi 1981. aastal. 
 Eestist kohale sõitnud lesk Silvi 
Kukk ja võitluskaaslased sängi-
tasid tema põrmu 30. märtsil 
Vologda linna kalmistule.

1989. aasta sügisel saadi Vene-
maalt luba Kuke põrm  Eestisse 
ümber matta.  Viimse puhkepaiga 
leidis ta 25. novem bril 1989 Kursi 
kalmistul.

Kuke justiitsmõrv on üks jälgi-
maid tegusid, mis  S talini-järgses 
Nõukogude Liidus  seaduslikkuse 
suitsukatte all toime pandi. 
1988. aasta detsembris rehabili-
teeriti Kukk postuumselt süü 
tõendamatuse tõttu. Tema 
kaaskohtualune Niklus rehabili-
teeriti alusetult süüdimõistetuna 
15. novembril 1990. 

Alates aastast 1997 on aka- 
 deemiline mälestuskeskus 
 Hereditas korraldanud iga aasta 
märtsi lõpul Tartu Ülikoolis Jüri 
Kuke mälestuskonverentsi.  
Tänavune konverents oleks 
pidanud olema juba kahekümne 
neljas, kuid eriolukorra tõttu jäi 
see ära.

Mälestus kodumaal vangista-
tud ja võõrsil surnuks vaevatud 
teadlasest on jääv. Loodame, et 
need, kes on Kremli-meelsete 
justiitskurjategijate vaenatud, 
kuid postuumselt rehabiliteeritud 
Kuke vangistamises ja hukkumises 
süüdi, võetakse inimsusevastase 
kuriteo eest Eesti Vabariigis siiski 
kohtulikule vastutusele.

Loodame, et Jüri Kuke 
mälestus konverentsid Tartu 
Ülikoolis jätkuvad ka tulevikus.

Jüri Kuke mälestuskeskus 
Hereditas

IN MEMORIAM

HARRY HUGE
16.09.1937–27.04.2020

27. aprillil suri tuntud USA advo-
kaat ja filantroop, Tartu Ülikooli 
auliige, Eesti Vabariigi aukonsul 
USA Lõuna-Carolina osariigis 
Harry Huge. 

Harry Huge oli omandanud 
bakalaureusekraadi Nebraska 
Wesleyani Ülikoolis (1959) ja 
õigusteaduste doktori  kraadi 
Georgetowni Ülikoolis (1963). 
Lisaks oli ta Nebraska  Wesleyani 
Ülikooli (2005) ja Charlestoni 
Kolledži (2017) õigusteaduste 
audoktor. 

1960. aastatel aktiivselt USA 
kodanikuõiguste liikumises osale-
nud Harry Huge sai advokaadina 
tuntuks 1970. aastate alguses. 
Tal oli pikk ja edukas karjäär 
 Washingtoni advokaadi büroodes, 
samuti esindas ta USA-d ja selle 
 kodanikke  mitmes rahvusvahelises 
kohtu vaidluses. Aastatel 1977–
1981 kuulus ta relvastuskontrolli ja 
stratee giliste relvade komiteesse, 
mis nõustas president Jimmy 
 Carterit Nõu kogude Liiduga 
peetud raketi kõneluste ajal. 

Harry Huge’il oli suuri teeneid 
Eesti Vabariigi ees. 1980. aastate 
lõpus esma kordselt Eestisse tulles 
kohtus ta Arnold Rüütli, Endel 
Lippmaa ja teiste  toonaste juht-
poliitikutega. 

Need kohtumised ajendasid 
teda hakkama vaba tahtlikuks Eesti 
välis esindajaks ajal, kui Eesti riiki 
 faktiliselt ei  eksisteerinud. Eesti 
taasiseseis vumise künnisel, aasta-
tel 1990–1991 esindas ta Eesti 
huve Washingtonis. 2006. aastal 
pälvis ta selle eest Maarjamaa 
Risti teenete märgi. Alates 
2010.  aastast tegutses Harry 
Huge Eesti aukonsulina Lõuna-
Carolina osariigis. 

Harry Huge’i kontaktid Tartu 
Ülikooliga said alguse 2006. aastal. 
Tollal Eestis viibides  külastas ta 
esimest korda ka Tartu  Ülikooli, 
et seada  sisse koostöösidemed 
oma alma mater’i,  Nebraska 
Wesleyani Ülikooliga. 

Tänu Huge’i aktiivsele eest-
vedamisele sõlmis Tartu Ülikool 
2007. aastal koostöölepingu 
Nebraska Wesleyani Ülikooliga 
ja 2013. aastal ka Charlestoni 
Kolledžiga. 

Lepingute raames  toimuvat 
üliõpilasvahetust toetas reisi -
stipendiumidega tema asutatud 
Harry ja Reba Huge’i Sihtasutus. 

See sihtasutus on aidanud 
edendada ka üliõpilaste ettevõtlik-
kust ning soodustanud ettevõtlike 
üliõpilaste teaduspõhiste äri-
ideede arendamist ja elluviimist. 

Alates 2015. aastast on siht-
asutus toetanud Tartu  Ülikooli 
ettevõtlike noorte osalemist 
programmis „Network global-
ly, act locally“ (NGAL), mille 
eesmärk on innus tada üliõpilaste 
ette võtlikkust praktilise ette-
võtlusõppe kaudu. 

Veel üks Tartu  Ülikooli 
jaoks tähenduslik  Harry Huge’i 
ettevõtmine on mitte tulundus-
ühing The  Global Alliance for 
South  Carolina (GASC), mille 
partnerite ringi kuuluvad Eestist 
Tartu Ülikooli kõrval ka Tallinna 
 Tehnikaülikool ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium. 
GASC-i eesmärk on edendada 
Lõuna-Carolina osa riigi, Eesti ja 
Iisraeli ülikoolide ning  alustavate 
iduettevõtete  teadus- ja äri - 
      kontakte. Tartu üliõpilaste ja 
nende loodud  ettevõtetega 
on käinud  tutvumas mitu 
 Lõuna-Carolina väike investorite 
delegatsiooni.  

Et tunnustada Harry Huge’i 
Eesti ja USA  haridussidemete 
edendamise eest, valiti teene-
kas advokaat ja filantroop 
2017. aastal Tartu Ülikooli 
auliikmeks.

Tartu Ülikooli pere
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DOKTORITÖÖD

9. juunil kell 15.00  kaitseb 
MAARJA HALLIK 
 arstiteaduse erialal doktori-
tööd „Pharma cokinetics 

and  pharma codynamics of 
inotropic drugs in neonates“ 
(„Inotroop sete ravimite farmako-
kineetika ja farmakodünaamika 

 vastsündinutel“). Kaitsmine toi-
mub Ravila 19–1006 või video-
silla kaudu. Juhendajad prof Tuuli 
 Metsvaht ja prof Joel Starkopf, 
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oponent prof Saskia de Wildt 
(Radboudi Ülikool, Holland).

15. juunil kell 12.15 kaitseb IRINA 
SADOVINA folkloristika erialal 
doktoritööd „In Search of Vedic 
Wisdom: Forms of Alternative 
Spirituality in Contemporary 
Russia“ („Veedade tarkuse 
otsinguil: alternatiivne vaimsus 
tänapäeva Venemaal“).  Kaitsmine 
toimub videosilla kaudu.  Juhenda-
ja prof Ülo Valk, oponent Kaarina 
Aitamurto (Helsingi Ülikool, 
Soome).

15. juunil kell 14.00 kaitseb 
RAILI MÜLLER arstiteaduse 
erialal doktoritööd „Cardio-
metabolic risk profile and body 
composition in early rheumatoid 
arthritis“ („Kardio metaboolsed 
riskitegurid ja keha koostise 
muutused varase reumatoid-
artriidi haigetel“). Kaitsmine 
toimub Ravila 19–1006 või 
 videosilla kaudu. Juhendajad Riina 
 Kallikorm, prof Margus  Lember 
ja Kaja Põlluste, oponent Markku 
Jaakko Kauppi (Helsingi  Ülikool, 
Päijät-Häme Keskhaigla,  Soome).

16. juunil kell 10.15 kaitseb 
 KAARIN PARTS taimeökoloogia 
ja ökofüsioloogia erialal doktori-
tööd „The impact of climate 

change on fine roots and root-
associated microbial communi-
ties in birch and spruce forests“ 
(„Kliimamuutuste mõju kase ja 
kuuse peenjuurtele ning nendega 
seotud mikroobi kooslustele“). 
Kaitsmine toimub Lai 40–218. 
 Juhendajad Ivika  Ostonen-Märtin 
ja Krista  Lõhmus, oponent Jussi 
 Heinonsalo (Helsingi Ülikool, 
Soome).

16. juunil kell 15.00 kaitseb 
 SERGO KASVANDIK arsti-
teaduse erialal doktoritööd 
„The role of proteomic changes 
in endometrial cells – from 
the perspective of fertility 
and endometriosis“ („Inimese 
endomeetriumi normaalne ja 
patoloogiline profiil proteoo-
mika vaatevinklist“). Kaitsmine 
toimub Ravila 19–1006 või 
video silla kaudu. Juhendajad prof 
 Andres Salumets, Maire Peters 
ja Lauri Peil, oponent prof Piotr 
Laudański (Varssavi Meditsiini-
ülikool, Poola).

18. juunil kell 15.15 kaitseb 
EDITH VIIRLAID keemia 
erialal doktoritööd „Biosensing 
Pesticides in Water Samples“ 
(„Biosensorsüsteemid pestitsiidi-
de määramiseks veeproovides“). 
Kaitsmine toimub videosilla 

 kaudu. Juhendaja Toonika 
Rinken, oponent Adama  Marie 
Sesay (Harvardi Ülikool, USA).

19. juunil kell 12.15 kaitseb 
MAIKE KÄÄRIK molekulaar-
tehnoloogia erialal doktoritööd 
„Nanoporous carbon: the 
controlled nanostruc ture, and 
structure-property relation-
ships“ („Nanopoorne süsinik: 
kontrollitud nanostruktuur ja 
struktuur-omadussõltuvused“). 
Kaitsmine toimub videosilla 
 kaudu. Juhendajad Jaan Leis 
ja Uko Maran,  oponent prof 
 Elzbieta  Frackowiak (Poznańi 
Ülikool, Poola).

29. juunil kell 14.00 kaitseb 
MARI-LIISA PARDER meedia 
ja kommunikatsiooni erialal 
doktoritööd „Communication of 
Alcohol Consumption Practices 
and Situational Abstinence as 
a Basis of Prevention: A Study 
of  Estonian Adolescents“ 
(„ Alkoholi tarvitamise ja 
olukorra põhise hoidumise 
praktikate kommunikeerimine 
kui alkoholiennetuse baas Eesti 
teismeliste näitel“).  Kaitsmine 
toimub videosilla kaudu. 
Juhendaja prof Triin  Vihalemm, 
oponent Ditte Andersen (Taani 
Sotsiaal  teaduste Uurimiskeskus).

TUNNUSTUSAVALDUSED

TÜ väikese medali ja tänu-
kirja pälvisid 65. sünnipäeval 
 genoomika instituudi finants-
töö  peaspetsialist MARIZA 
 SAARNIIT; 60. sünnipäeval 
loodus- ja täppisteaduste vald-
konna evolutsioonilise ökoloogia 
professor KRISTJAN ZOBEL 
ning molekulaar- ja rakubioloogia 

instituudi geneetika õppetooli 
juhataja, mikroobigeneetika pro-
fessor MAIA KIVISAAR.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga 
 tunnustati 50. sünnipäeval  
kliini lise meditsiini instituudi 
kopsu kliiniku sekretäri IMBI 
VARRIST.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünni-
päeval bio- ja siirdemeditsiini 
instituudi inimese  anatoomia 
 assistent ELEONORA 
 RAJAVEE; 75. sünnipäeval pere-
meditsiini ja rahvatervishoiu ins-
tituudi sekretär  LEHTE PÕDER; 
70. sünnipäeval humanitaar-
teaduste ja kunstide valdkonna 

vene kirjanduse professor, maail-
ma keelte ja kultuuride kolledži  
slavistika osakonna  juhataja 
 LJUBOV  KISSELJOVA; 
60. sünnipäeval bio- ja 
 siirdemeditsiini instituudi 

 immunoloogia vanemteadur ja 
farmatseutilise keemia lektor 
MEEME UTT ning raamatukogu 
kogude arenduse osakonna  
juhataja KERTU URI;  
tänukirja pälvisid  molekulaar-  

ja rakubioloogia  instituudi 
 kauaaegne juhiabi TIIU 
 ROOTSLANE ja arvutiteaduse 
instituudi suurandmete  
juhtivteadur SATISH 
 NARAYANA SRIRAMA.

ÕNNITLUSED

90 JAAN REIMAND, 
loodus- ja täppis-

teaduste valdkonna emeriit-
dotsent – 2. juuni

75 PEETER SAARI, 
akadeemik, laineoptika 

professor – 2. juuni; ILLI 
TARMU, botaanika osakonna 
vanemlaborant – 10. juuni; 
JAAN LELLEP, teoreetilise 
mehaanika professor – 25. juuni

70 JAAN EHA,   akadee- 
 mik, kardio loogia 

professor – 12. juuni

65 MATI LAUR, uusaja 
professor – 17. juuni

60 MAIA KIVISAAR, 
mikroobigeneetika 

professor ja geneetika õppetooli 

juhataja – 2. juuni; JAAK 
AROLD, anorgaanilise keemia 
assistent – 12. juuni; AGO 
RINKEN, bioorgaanilise keemia 
professor – 13. juuni

55 SVETLANA GANINA, 
füüsika didaktika lektor 

– 3. juuni; HENN OJAVEER, 
mereökosüsteemide juhtiv- 
teadur – 10. juuni; URVE
KAN GRO, diferentsiaal- ja 
integraalvõrrandite dotsent 
– 12. juuni; TARMO ANNILO, 
genoomika vanemteadur –  
16. juuni; AVO TRUMM, 
infojuhtimise ja -analüüsi 
teadur – 28. juuni

50 TANEL LEPSOO, 
prantsuse kirjanduse 

lektor, romanistika osakonna 
juhataja – 6. juuni

45 URMAS NÕMMIK, 
vana testamendi ja 

semitistika dotsent – 7. juuni; 
MARK FISCH, infotehnoloogia 
spetsialist – 14. juuni

40 MERLE OJASALU, 
õppekorralduse spet- 

sialist – 8. juuni; RAGNAR
KOLGA, Pärnu kolledži info- 
tehnoloogia spetsialist – 9. juuni; 
SVEN LANGE, optika ja  
spektroskoopia vanemteadur – 
14. juuni; AIME HALGMA, 
kõrvakliiniku sekretär – 30. juuni

35 HEISI KURIG, 
arvutiteaduse instituudi 

õppejuht – 15. juuni; SIIRI 
SUURSOO, kiirguskaitse 
teadur – 17. juuni; JEKATERINA 
KOZLOVA, materjaliteaduse 
teadur – 23. juuni

EERO LOONE 85

26. mail saab 85-aastaseks TÜ 
emeriitprofessor, ajaloo- ja 
poliitikafilosoof ning kauaaegne 
filosoofia osakonna juhataja Eero 
Loone.

Loone lõpetas 1953. aastal 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
(toonase Tartu I Keskkooli). 
Haridustee viis ta Moskva Riikliku 
Ülikooli ajalooteaduskonda, kus 
ta omandas 1964. aastal kandi-
daadikraadi. Doktoriväitekirja 

kaitses Loone 1984. aastal 
Moskvas Teaduste Akadeemia 

 filosoofiainstituudis ajaloofilo-
soofia alal ning temast sai vald-
konna teerajaja nii Eestis kui ka 
toonases Nõukogude Liidus. 

Tema tööd kroonis 
1992.  aastal ilmunud ja ka 
inglise keelde tõlgitud mono-
graafia  „Nõukogude marksism 
ja analüüti lised ajaloo filosoofiad“, 
millega ta pälvis analüütilise 
marksismi esindajana tähelepanu 
ka läänes.
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ÕIGEKIRJAMÕLGUTUSI. KUIDAS KIRJUTADA 
ÕPPEAINETE JA -KAVADE NIMETUSI?

Ülikoolis pakutakse suurt hulka õppe-
kavasid, mis sisaldavad veel suuremal 

hulgal õppeaineid. Mõnikord võib tekstiloojal 
tekkida kahtlus, mis viisil tuleks õppeaineid  
ja -kavasid kirja panna. Tuletagem meelde, 
millised on nende kirjutamise võimalused.

ÕPPEAINE VÕI -KAVA VÕIB KIRJUTADA 
NIMETUSENA
Kui õppeaine või -kava on kirja pandud kujul, 
mida saab igapidi käänata, ja selle sisu on ilmsel-
ge, on kirjaviis kõige lihtsam – väikeste esitähte-
dega, nagu iga teise nimetuse puhul. Sageli saab 
selle järele kirjutada sõnad õppeaine, õppekava 
või õppevormi näitavad loeng, seminar jms.

Olin saksa keele suulises ja kirjalikus väljendus
õpetuses ~ väljendusõpetuse loengus.
Käisin arengupsühholoogias ~ arengupsühho
loogia aines.
Asusin õppima riigiteadusi ~ riigiteaduste 
õppekava alusel.

Mõni õppeaine sisaldab juba ise õppevormi ja 
siis on selle käänamine veel hõlpsam:

Saime linoollõike kursusel palju uusi teadmisi.
Tõlkeseminaril õpitakse tundma nii lähte- kui 
ka sihtkeele eripära.

ÕPPEAINE VÕI -KAVA VÕIB KIRJUTADA 
PEALKIRJANA
Teinekord on õppeaine või -kava nimetus kirju-
tatud lauselaadsena või selles olevad sõnad on 
käändes, mis teeb selle kasutamise  nimetusena 
keerukaks. Kui näiteks õppekava nimetus on 
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhi-
koolis, siis võib olla raske aru saada, kus see 
lauses algab või lõpeb või mis millega kokku 
käib. Sellised nimetused on selguse huvides 
parem panna jutumärkidesse, nagu see on 

kombeks pealkirjade puhul. Sõnad õppekava, 
õppeaine või õppevormile viitavad keelendid 
võiksid jääda pealkirja ette:

Õppeaine „Kool huvijuhi töökeskkonnana“ 
eeldusaine on „Sissejuhatus huvijuhi eri
alasse“.
Käisin loengus „Andursüsteemid heitmete 
tehnoloogias“.
Kolmandat aastat saab õppima asuda õppe
kava „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ alusel.

Mõnikord sobib õppeainet või -kava kirjutada 
ka lausa kolmel viisil:

Üliõpilased eelistavad kaasava hariduse 
loengut ~ loengut „Kaasav haridus“.
Treeninguõpetuse alustes ~ treeninguõpetuse 
aluste aines ~ aines „Treeninguõpetuse alu
sed“ on üsna suur iseseisva töö maht.
Sissejuhatust autonoomse juhtimise teemasse 
~ ainet „Sissejuhatus autonoomse juhtimise 
teemasse“ saab õppida inglise keeles.

Sobimatu on kirjutusviis, mille puhul on õppe-
kava või -aine nimetus kirjutatud esisuur tähega, 
nt osalus Metsiku riisi kasvatamise seminaril oli 
suur, või isegi läbiva algustähega, nt Mais algas 
vastuvõtt Töö ja Tarbimise magistriõppesse. Eesti 
keele reeglite järgi tuleb teha valik kahe eelkir-
jeldatud võimaluse vahel.

Kui tavaliselt soovitatakse tekstiloomes 
 valida alati ühesugune kirjapilt, siis õppeainete 
ja -kavade puhul ei ole see paraku alati  võimalik 
– õige kirjutusviis sõltub sisust. Seepärast tuleb 
näiteks õppeainete nimekirja või õppekavade 
loendi koostamisel arvestada, et osa neist 
tuleb kirja panna nimetusena ja osa pealkirjana. 
Ebaühtlust aitaks vähendada see, kui nimekuju 
edaspidisele kasutusviisile mõeldaks juba õppe-
aine või -kava nimetuse loomisel. •

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI. 

KRISTJAN ZOBEL 60

19. mail täitus 60 aastat TÜ 
ökoloogia ja maateaduste 
instituudi evolutsioonilise 
ökoloogia professoril Kristjan 
Zobelil.

Kristjan on sündinud ja kesk-
kooli lõpetanud Tallinnas. Juba 
kooliajal ilmnes tema loodushuvi 
ja nii töötas ta mitu suve Eesti 
tolleaegse juhtiva rohumaade 
uurija Kaljo Porgi välitöödel assis-
tendina. 1978. aastal astus ta TÜ-
sse bioloogia erialale. Akadeemik 
Hans Trassi juhendamisel kujunes 
Kristjani kitsamaks uurimistööde 
valdkonnaks samblikuteadus. 

Välitööd viisid mitmel suvel 
Baikali järve äärde, kus uuriti 
õhusaaste mõju samblikukoos-
lustele. Sel teemal kaitses ta 
1992. aastal ka doktorikraadi.

Ökoloogia ja maateaduste 
instituudis on Kristjan töötanud 
alates 1983. aastast. Kristjani 
 uuringud paistavad silma origi-
naalse teoreetilise lähenemisviisi 
poolest, kuid teoreetilisi ambit-
sioone toetavad alati suur ja 

kvaliteetne empiiriline materjal 
ning elegantsed matemaatilised 
meetodid. Aastaid on  Kristjani 
eestvedamisel tegutsenud 
aktiivne uurimisrühm. Ta on 
juhendanud enam kui kümmet 
teaduskraadi kaitsjat ja mitmed 
tema endised kraadiõppurid 
on ise jõudnud rahvusvaheliselt 
tunnustatud teadlaste hulka.

Kogu ülikoolis töötatud aja 
kestel on Kristjan palju panusta-
nud ökoloogiliste teaduste õpe-
tamisse ja temast on kujunenud 
armastatud õppejõud. Tema 
loengud on üliõpilaste hulgas 
legendaarsed oma  humoorikate 
ja õpetlike näidete poolest. 

Väga oluline on Kristjani tegevus 
ökoloogiatõdede tutvustamisel 
populaarses võtmes, näiteks eel-
misel aastal Postimehes ilmunud 
artiklisari „Ma-ilm ja mõnda“.

Eriline koht Kristjani  tööelus 
on Laelatu puisniidul, kus kasvab 
üks maailma liigirikkamaid niidu-
kooslusi. Seal alustas ta kooliõpi-
lasena välitöid ja hiljem on paljud 
tema  uurimisrühma teadustööd 
valminud just  Laelatul kogutud 
materjali põhjal. 

Et tagada uuringute ja õppe-
töö järjepidevus, võttis Kristjan 
südameasjaks arendada Laelatul 
välja nüüdisaegne välibaas. Selle 
ülesande viis ta koos abilistega 
hiilgavalt lõpule – välibaas valmis 
2015. aastal.

Soovime Kristjanile  jätkuvalt 
originaalseid teadusideid, 
entusiasmi õppetöös, energiat 
loodusteaduste populariseerimi-
sel ja optimistlikku meelt!

Kolleegid TÜ ÖMI botaanika 
osakonnast
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Aastatel 1963–2000 töötas 
Loone TÜ-s filosoofiaõppejõu, 
kateedrijuhataja ja praktilise 
filosoofia professorina. 1990. aas-
tate algust markeerib Loone 
huvikeskme nihkumine poliitika-
filosoofiasse. Sealjuures mängis ta 
olulist rolli Eesti taasiseseisvumise 
järgse filosoofiaosakonna profes-
suuride ja õppetoolide loomisel 
ning rakendamisel. 

Loone juhitud projektide raa-
mes soetati märkimisväärne hulk 
kaasaegset filosoofiakirjandust, 
mis oli hädatarvilik moodsa, lää-
nele orienteeritud õppe- ja tea-
dustöö arenguks. Et tal õnnestus 

juba nõukogude ajal luua sidemed 
eelkõige Skandinaavia maade ja 
Suurbritannia filosoofidega, võime 
praegu tänu ja uhkusega loetleda 
maailmanimesid, kelle loengud 
ehtisid alma mater’i auditooriume 
eelmise sajandi viimasel kümnen-
dil: Ernest Gellner, Rom Harré, 
Hugh Mellor, James Griffin, Ilkka 
Niiniluoto jpt.

Loone väisas tihti ka ise 
mõjukaid filosoofiakeskusi, 
sealhulgas Fulbrighti stipendiaa-
dina  Columbia Ülikooli, ja oli 
külalis teaduriks või -professoriks 
Briti Akadeemias, Cambridge’is, 
Oxfordis, Linköpingis ja  mujal. 

1990. aastal valiti Loone 
Cambridge’i Clare Halli kolledži 
eluaegseks liikmeks.

Eero Loone on olnud 
juhendaja paljudele endistele ja 
praegustele ajaloo-, poliitika-, 
õigus-, keele-, teadus- ja kunsti-
filosoofidele. Tema akadeemiline 
eruditsioon ja administratiivne 
taip on aidanud hoida filosoofiat 
nähtavalt elus nii Tartu Ülikoolis 
kui ka Eestis tervikuna.

Soovime juubilarile veel kauaks 
erksat vaimu, jõudu ja tervist!

Kolleegid ja õpilased filosoofia 
osakonnast
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Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute 
leevendamise tingimustes. Ennetusmeetmed: 

Pese sageli käsi, sest  
haigus levib ka  

pesemata käte kaudu

Kata köhides ja  
aevastades suu 

ühekordse taskurätiga
Hoia suhtlusring kitsas,  

erinevate gruppidega kohtudes 
nakatumise risk suureneb

Võimalusel kanna 
rahvarohketes kohtades 
kaitsemaski või näokatet

Kui kätepesu  
võimalust ei ole,  

Hoia distantsi  
ja võimalusel  
hajuta gruppe 

Haigena 
püsi kodus!

Ära ole üle 15 minuti 
võõrale inimesele  

lähemal kui 2 meetrit

15 min


