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toimetaja Mari Eesmaa, teabetoimetajad Kady Sõstar ja Triin Ree, keeletoimetaja ja korrektor Külli Pärtel, kaanefoto 
Maarit Stepanov, küljendaja Margus Evert, trükk  Paar. 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), Ivo Volt, Mart Noorma, Karin Kogermann, Villu Päärt, Indrek Treufeldt, Katrin 

Pajuste-Kuul ja Silja Madison.

UNIVERSITAS

Ajakirja ootab ümbersünd

Hea lugeja! Pool aastat 
tagasi  palusime 
lugejauuringus 

sinu  arvamust, kuidas teha 
 Universitas Tartuensist 
 paremaks. Suuresti oli see 
ajendatud ajakirja rolli ümber 
käinud aruteludest, mis pole 
praegugi raugenud.

Lugejate vastused ja 
nimeta tud arutelud on 
märk sellest, et tuleb teha 
 muudatusi. Paremat aega kui 
praegu selleks pole –  koroona 
tõttu on ülikooli hooned 
 suuresti tühjad ja paljudel 
 lugejatel puudub võimalus 
haarata riiulilt paber ajakiri. 
Trükitud  ajakirju jääb päris 
palju üle ja see on üks põhjus, miks oleme otsus
tanud avaldada artiklid alates  märtsist ajutiselt 
vaid veebis. Nii saame trükiversiooni koostami
sest üle jäävat aega kasutada ajakirjale uue 
vundamendi ladumiseks.

Ees on ootamas põnevad kuud, sest ajakirja 
tegutsemispõhimõtted tuleb pisiasjadeni läbi 
arutada. Peamised tulemused paneme kirja 
ja  teeme kõigile teatavaks. Kõhkluste ja eri
arvamuste korral on vahemeesteks ajakirja 
kolleegium,  kellele soovime anda senisest 
 kaalukama sõna. Muu hulgas uuendame ka 
ajakirja kujundust.

Kõige selle eesmärk on 
tuua uue akadeemilise aasta 
alguses lugejate ette senisest 
veelgi sisukam, tugevam ja 
väliselt silmapaistvam ajakiri, 
mis on pööranud oma näo 
selgelt ühiskonna poole.

Niisiis oleme määratlenud 
ka ajakirja peamise suuna: 
Universitas Tartuensis vahen
dab ülikooli ühiskonnale. 

Teemade valikul on oluline 
kriteerium avalik huvi ka 
väljaspool ülikooli. Suuna
valiku peamine pidepunkt 
on ülikooli uus arengukava. 
Selles sõnastatud eesmärke 
appi võttes soovime luua 
ajakirja, mis aitab ülikoolil ja 

selle liikmetel olla Eesti ühiskonnas arvamus
liider ja olulistel teemadel kaasarääkija, algatada 
diskussioone, olla valmis dialoogiks,  julgus tada 
väljendama ka eriarvamusi, soosida avatud 
suhtlusviisi ja kaasata olulistesse protsessidesse 
eri huvirühmi.

Nagu öeldud, ilmub UT alates märtsist 
 mõneks ajaks vaid veebis. Et paberil ilmumise 
paus poleks siiski liiga pikk, soovime kevadel 
trükkida ühe erinumbri. 

Luban, et kuigi Universitas Tartuensise tegu 
ja nägu sügiseks muutuvad, jääb ajakirja väsi
matu ja uudishimulik hing ikka alles. •

MAARIT STEPANOV
UT peatoimetaja
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Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük

W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 

tyk@ut.ee, www.tyk.ee

RELIGIOONI TÄHENDUS JA OTS
Sari „Avatud Eesti raamat“. Tõlkinud Mihkel Niglas 
ISBN 978-9949-03-308-9, 450 lk. Hind kirjastuse e-poes 19 €

20. sajandi ühe tuntuima religiooniuurija Wilfred Cantwell Smithi (1916–2000) esma-
kordselt 1962. aastal ilmunud teos näitab, kuidas „religiooni“ pidamine üheks inimelu 
universaalseks ja selgelt eristuvaks osaks pole sugugi möödapääsmatult tulenev elu-
listest tõsiasjadest ja empiirilisest uurimismaterjalist, vaid on märkimisväärse mõtte-
loolise kujunemise tagajärg. 

Esmajoones „religioon“, ent ka „budism“, „kristlus“, „hinduism“ ja mitmed teised 
nüüdseks nõnda fundamentaalsete ja loomulikena tunduvad mõisted on selle arengu-
loo õige hiljutised viljad, mis pole mitte ainult kujundanud tänapäevaseid arusaamu 
nende mõistete alla liigitatust, vaid ka kõigi inimeste arusaamu iseendast ja enda 
kogukondlikust elukeskkonnast, taasluues seeläbi inimelu vormis, mis hakkabki üha 
paremini just sellisesse mõistestikku sobituma.

Wilfred Cantwell Smith

Lahtiste 
uste päev
Tänavune TÜ lahtiste 

uste päev toimub   
26. veebruaril, kuid erinevalt 
varasemast korraldatakse 
see veebis. Päeva jooksul 
avaneb huvilistel võimalus 
kuulata konverentsi, kus 
räägitakse vastuvõtust ja 
tudengielust, osaleda kasuli-
kes infotundides, harida end 
töötubades ja koguda infot 
virtuaalsel messialal. 

Konverentsil räägivad 
esmakursuslased oma 
kogemustest ning jagavad 
nõuandeid sisseastumise ja 
ülikoolis õppimise kohta. 
Tutvustatakse vastuvõtu-
korraldust ja antakse 
soovitusi sisseastumiseks 
valmis tumise kohta. Vilist-
laste aruteluringis kõnel-
dakse teadliku erialavaliku 
tegemisest.

Virtuaalsel messialal on 
võimalus esitada küsimusi 
ülikooli esindajatele, kes 
jagavad väärt nõu. Päeva 
teises pooles saab osaleda 
infotundides ja töötubades, 
mis aitavad põhjalikumalt 
avada erialade sisu. Toimub 
ka ingliskeelsete bakalau-
reuse õppekavade infotund.

Lahtiste uste päevale 
 oodatakse kõiki, kellele 
 pakub huvi  bakalaureuse- 
või rakenduskõrg haridus-
õpe. Lisateavet leiab 
aadressilt ut.ee/et/ lahtised-
uksed. •

TÜ-st sai ühenduse 
Europaeum liige
Selle aasta algusest kuulub 

Tartu Ülikool Euroopa juhti-
vate ülikoolide ühendusse Euro-
paeum. Kaheksatteist Euroopa 
ülikooli koondava ühenduse 
eesmärk on edendada akadee-
milist koostööd ja tuua haridus-
teel kokku andekaid noori.

Europaeumi juhatuse esi-
mehel Hartmut Mayeril oli 
Tartu Ülikooli liitumise üle 
väga hea meel. „Meie sõbrad 
ja üliõpilased Tartu Ülikoolist 
toovad Europaeumi arutelu-
desse Balti riikide vaatenurga, 
mis on oluline kogu Euroopale. 
Ootame pikisilmi koostööd 
väljapaistvate Tartu kolleegi-
dega ning loodame kokku tuua 
noored, et aidata neil õppida 
tegema koostööd ja lahendama 
21. sajandi Euroopa prob-
leeme,“ ütles Mayer.

Rektor  Toomas Asser 
kinnitas, et Tartu Ülikoolil on 
tõeline au liituda nii lugupee-
tud ülikoolide seltskonnaga 
ja kuuluda Euroopa parimate 
kõrgkoolide sekka. Europaeumi 
liikmeks saamine laiendab tema 

sõnul märkimisväärselt Tartu 
Ülikooli rahvusvahelise koostöö 
geograafilist ulatust.

„Meil on rõõm võimaluse 
üle teha koostööd Europaeumi 
partneritega. Arvestades Brexi-
tit, oleme eriti rahul, et saame 
tugevdada oma sidemeid ühen-
duse Briti liikmete St Andrewsi 
Ülikooli ja Oxfordi Üli kooliga. 
Et võrgustikus pannakse 
suurt rõhku üliõpilasvahetuse 
hõlbustamisele doktoriõppe 
tasandil, on Europaeum tõeli-
selt tänuväärne täiendus meie 
senistele võrgustikele. Eriti 
ootame dokto rantide koolitus-
prog rammi Scholars, mis on 
meie jaoks uudne ja paljutõotav 
koolitusvorm. Samuti loodan, et 
tänu Europaeumi liikmesusele 
saame aktiivsemalt osaleda üle-
euroopalistes aruteludes meie 
ühiste murede  lahenda mise 
üle,“ rääkis Asser.

Europaeum on loodud 
1992. aastal lord  George 
 Weidenfeldi, Sir Ronald 
Griersoni ja lord Roy Jenkinsi 
algatusel. •

TARTU ÜLIKOOL ON NÜÜDSEST ÜKS 18 KÕRGKOOLIST, MIS KUULUB 
ÜHENDUSSE EUROPAEUM.
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Veebipood teeb kingiotsija 
elu kergemaks
Ülikooli meenepood on 

saanud uue ülesehituse. 
Väärika kingituse või vajaliku 
eseme leidmist lihtsustab üle-
vaatlik kategooriate süsteem – 
ostjal tarvitseb kõigepealt välja 
mõelda vaid see, kas ta soovib 
midagi hingele, kehale, kõhule 
või töölauale.

Veebikaubanduse projekti-
juht Katrin Tiirman tõi  näite, 
kuidas veebipoe neljast toote-
kategooriast sobiv ese leida. 
„Kui klõpsad kategoorial 
„ Kehale“, avaneb kolm ala-
jaotist. Kui klõpsad nüüd edasi 
„Rõivad“, siis leiad populaarsed 
ülikooli logoga pusad ja  T-särgid, 
aga ka imeilusad sõbad ja tekid,“ 
kirjeldas ta.

Kategooriast „Hingele“ leiab 
samuti kolm alajaotist: „Disain“, 
„Kultuur“ ja „Sümboolika“. 
Tiirman tõstis eriti esile ala-
jaotises „Disain“ pakutavaid 
Paula  Maueri joonistatud pilti-
dega patju, millel on kujutatud 
ülikooli õppehooneid. Soovitud 
tooted leiab endiselt üles ka 

 otsingulahtri 
kaudu.

Veebipoe 
uus ülesehitus 
on Tiirmani 
 sõnutsi hästi 
vastu võetud. 
„Mulle on lausa 
kirjutatud ja 
helistatud ning 
tänatud, et 
tellimine on 
niivõrd lihtne,“ 
ütles ta muhe-
ledes.

Lähiajal on 
veebilehele 
 tulemas veel uuendusi.  Nimelt  
võivad ülikooliga seotud 
 ürituste korraldajad edaspidi 
usaldada piletite müümise 
veebi poele. „Piletimüügi-
süsteem on juba valmis ja 
 hakkab peagi tööle. Ootan 
 huviga  esimesi koostöö-
võimalusi,“ sõnas  Tiirman. 
Ta  rõhutas, et selle  süsteemi 
kaudu saab pileteid müüa ka 
veebi üritustele.

Viimases arendusjärgus on 
ülikooli kirjastuse raamatute 
müügi projekt. „Veel enne 
kevadet lisandub veebi lehele 
 eraldi kategooria, mille all 
 hakka me müüma ülikooli 
 kirjastuse trükiseid,“ sõnas 
 Tiirman. Niisiis saab ostja ühelt 
veebisaidilt valida nii raamatuid 
kui ka meeneid. 

Ülikooli veebipood asub 
aadressil shop.ut.ee. •

SÕBA KUJUNDUSES ON VÕETUD EESKUJU 
ÜLIKOOLI AULA RÕDUPIIRDE DETAILIDEST.
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Teadlased asuvad uurima 
koroona pikaajalist mõju
Tartu Ülikooli teadlased 

kutsuvad alates veebrua-
rist 370 koroonaviirushaiguse 
läbi põdenud inimest jälgimis-
uuringusse, et hinnata haiguse 
kulu tõsiduse ja tagajärgedega 
seotud tegureid. Uuringusse 
kaasatakse suurima koroonasse 
nakatunute arvuga perearsti-
keskuste patsiendid Tallinnas, 
Saaremaal ja Tartus.

Tartu Ülikooli epidemio-
loogia professor, uuringu 
„ COVID-19 haigusjuhtumite 
analüüs ja riskirühmade välja-
selgitamine Eestis“ juht Anneli 
Uusküla ütles, et kuna arstidel 
puudub varasem kogemus 
COVID-19 kaugtagajärgede ja 
võimaliku pikaajalise  mõjuga 
 inimesele, tuleb vajalikku 
tõendus materjali koguda pan-
deemia kestel.

Nii alustavad TÜ meditsiini-
teadlased koostöös perearsti-
keskustega jälgimisuuringut, 
 mille eesmärk on analüüsida 

Eestis süsteemselt koroona-
viirusega nakatumise, haiguse 
raskusastmete ja immuun-
vastusega seotud tegureid 
ning nakkuse tervisetagajärgi. 
 Uuringu käigus soovitakse 
tuvastada ka geneetilisi marke-
reid, mis on seotud COVID-19 
põdemise raskusastme ja tüsis-
tuste tekkimisega.

Vabatahtlikke patsiente 
hakkavad uuringusse kutsuma 
perearstid. Uuringus  osalejalt 
küsitakse haigestumisega 
seotud tervisekäitumise kohta, 
nt kas ta suitsetab, aga ka 
üldise terviseseisundi, sh vaimse 
tervise kohta. Samuti palutakse 
vastata küsimustele, mis puudu-
tavad töist ja eraelulist suhtlust 
ja liikuvust. Immunoloogilisteks 
ja geneetilisteks analüüsideks 
võetakse veenivere- ja sülje-
proov.

Uuringu käigus tuleb osa-
lejatel käia kaks korda arsti 
juures: esmasvisiidil esimesel 

sobival ajal veebruarist aprillini 
ja järelvisiidil kuus kuud hiljem. 
„Me ei tea, kui kaua sümptomid 
pärast COVID-19 põdemist 
püsivad ja millised need on, ega 
ka seda, kas sellel haigusel on 
kaugtagajärgi inimese tervisele. 
Seetõttu on oluline käia kahel 
visiidil, et saaksime uuringut 
kuue kuu möödudes korrata,“ 
tõdes Uusküla.

Uuringus osalejatel on 
võimalus aidata kaasa haiguse 
tundmaõppimisele. Uusküla 
avaldas lootust, et koroona läbi 
põdenud inimesed on aktiiv-
sed uuringus osalema. „Tänu 
neile saame ülevaate, kes on 
COVID-19 raskest kulust enam 
ohustatud ning millist abi ja 
hoolt võib vajada inimene, kes 
on koroonaviirushaiguse läbi 
põdenud.“

Uuringumeeskonda kuuluvad 
Tartu Ülikooli nelja instituudi 
teadlased, perearstid ja arst-
residendid. •

UURINGU KÄIGUS SOOVITAKSE UURINGU KÄIGUS SOOVITAKSE 
MÕISTA, MILLINE ON VIIRUSE MÕISTA, MILLINE ON VIIRUSE 
PIKAAJALINE MÕJU.PIKAAJALINE MÕJU.
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A rengukava 
koosta misel 
peame ette 

kujutama tulevikku – nii seda, 
mida  saame ise kujundada, kui 
ka seda, mis on meie kontrolli 
alt väljas. 

Kõrghariduse ja üldse 
igasuguse hariduse kavanda
mine tähendab toimetulekut 
teadmatu sega – ei õpetajad ega 
õppijad tea täpselt, mis ootab 
ees kooli lõpetamisel.

Tänu tehnoloogia arengule 
on hariduses toimuvad muu
tused kiiremad ja suuremad 
kui varem, kuid meie tulevik
ku mõju tavad ka rahvastiku 
vanane mine, linnastu mine, 
üle ilmastu mine, rohemajanduse kasv, eba
võrdsuse suurenemine ja poliitiline ebakindlus. 

Ülikooli arengukavas on kokku kümme 
põhiteemat. Neist kolm (inspireeriv õppekesk
kond, elukestva õppe ülikool ja andekate arengu 
 toetaja) on selgelt keskendunud õppele, kuid 
suuresti on õppega seotud ka kaks üldist sihti: 
olla eesti keele ja kultuuri edendaja ning rahvus
vaheline ülikool. 

Et mitte piirduda loosungitega, kirjeldan iga 
teema üht või kaht olulisemat tegevussuunda, mis 
küll kaugeltki ei kata kogu ampluaad. 

Võiks ju mõelda, et eestikeelne ja rahvus
vaheline ülikool on valmis, kuid õnneks või kah
juks ta seda ei ole. Eesti keele ja kultuuri edenda
mise üks tegevussuund on õpetajakoolituse 

atraktiivsuse suurendamine, et 
rohkem ja paremaid õpetajaid 
jõuaks kooli. See omakorda 
annab aluse oodata ka 20 aasta 
pärast ülikooli õppima eesti
keelseid talente. 

Õpetajakoolituses tuleb 
koondada ja tugevamaks muuta 
aineõpetuse ehk didaktika töö
rühmi. See tähendab omakorda 
doktorantide värbamist ja neile 
vajaduse korral välisjuhendaja
te leidmist. 

Didaktika töörühmade 
tugevdamisega alustati paar 
aastat tagasi matemaatika alal 
ning sel aastal laiemalt loodus 
ja täppisteaduste valdkonnas. 
Selgelt on siin vaja aga riigi tuge 

ja koostöös Tallinna Ülikooliga taotlemegi seda 
Õpetaja Akadeemia sildi all. 

Rahvusvahelistumise üks tegevussuundi on 
koostöö strateegiliste partneritega. Arengukava 
vastuvõtmise ja rakendumise vahele jäi liitumine 
Euroopa ülikoolide projektiga Enlight.

Tulevikuoskuste, sh erialase digipädevuse, 
ettevõtlus ja karjääripädevuse, õpioskuste, 
loovuse ning enesejuhtimise arengut oleme ka 
seni toetanud ja seiranud eri viisidel. Lähiaastad 
peaksid lisaks tooma eportfoolio ehk õppetee
konna platvormi, millega toetatakse isikupõhist 
õpetamist ja juhendamist, iseseisvat õppimist 
ja kujundavat hindamist. Esmane vajadus selle 
järele on doktorantidel ja residentidel, kel on palju 
struktureerimata õpet.  

Arengukava uus vaade 
õppesuundadele

AUNE VALK
õppeprorektor
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KÕRGHARIDUSE JA ÜLDSE IGASUGUSE HARIDUSE KAVANDAMINE 
TÄHENDAB TOIMETULEKUT TEADMATUSEGA – EI ÕPETAJAD EGA 
ÕPPIJAD TEA TÄPSELT, MIS OOTAB EES KOOLI LÕPETAMISEL.

REPLIIK

Üliõpilased pooldavad inspireerivat õppe-
keskkonda

Uues arengukavas kirjeldatud väärtused ja tege-
vussuunad on olulised ja hästi valitud, aga üliõpi-

laskonna igapäevaelu sõltub tegelikult ju sellest, mil 
määral õnnestub plaanitut ellu viia ehk millised on 
rakenduskavad.

Hea meel on näha, et arengukavas on püütud 
avada mõtet näiliselt paradoksaalsest rahvusvahelisest 
rahvus ülikoolist. Üliõpilasesinduse jaoks on tähtis, 
et meie õppekorraldus ja -tingimused võimaldaksid 
säilitada mitmekesisust. Rahvusvaheline õpikeskkond 
on inspireeriv nii kodutudengitele kui ka neile, kes on 
tulnud TÜ-sse õppima mujalt. 

Uue arengukava võtmepeatükk on see, mis puudu-
tab inspireerivat õppekeskkonda: rõhutades korraga nii 
kvaliteetset õpetamist kui ka õppimist, annab arengu-
kava õige signaali. Tõesti, ülikoolikogemuse teeb ter-
viklikuks osalus üliõpilasorganisatsioonides ja mittefor-
maalses õppes ning peab lootma, et jõuame järgmise 
viie aasta jooksul sellise aktiivsuse tunnustamiseni. 

Arengukavas võinuks aga veel enam tähelepanu 
pöörata neile tingimustele, mis võimaldavad õppimist ja 
enesearengut: kuidas tagame üliõpilaste vaimse heaolu, 
kuidas kujundada füüsiline keskkond õppimist toeta-
vaks ja kuidas teha TÜ-st liikuma kutsuv ülikool. Olgugi 
et üliõpilased vastutavad õppimise eest ise, innustaks 
ja toetaks neid tähelepanu juhtimine sellistele teema-
dele. Nii oleks võimalik kujundada avatud ja koostöine 
õhkkond.

Viimaks – tööturu tulevikutrendidele ja pidevale 
arenguvajadusele orienteeritus aitab üliõpilastel endil 
oma õpikogemust mõtestada. Kui suudame erialatead-
miste ja -oskuste kõrval õpetada ja õppida ka seda, 
mis on kasulik töökohast või valdkonnast sõltumata, 
on see üliõpilase jaoks suur lisaväärtus. Kuigi paindlik 
õppekorraldus toetab õppija individuaalsust, tasuks 
tähelepanu pöörata ka neile üliõpilastele, kes vajavad 
valikute rägastikus navigeerimiseks abi, ja seda õigel ajal 
pakkuda.

HELO LIIS SOODLA
TÜÜE aseesimees

Koroonaaasta on toonud kaasa 
eõppe plahvatusliku kasvu. On selge, 
et me ei taha jääda eülikooliks, kuid 
kindlasti suudame pakkuda paremat 
ja enamat etuge kõigis ainetes ning 
koostöös teiste Eesti ülikoolidega 
liikuda rahvusvahelisi veebipõhiseid 
õppekavasid ja täiendusõpet vahen
dava eülikooli platvormi poole. 

Et rahvastik vananeb, tuleb meil 
kõigil tööturul kauem hakkama saada. 
Mikroõpe võimaldab töötajatel läbida 
tasemeõppekavade mooduleid, mille 
käigus saab omandada uusi oskusi, 
ilma et peaks tulema terveks aastaks 
ülikooli magistriõppesse. 

Teist aastat toimiv programm 
„Talendid Tartusse!“ on vaid üks 
lisavõimalus siduda andekaid noori 
Tartu Ülikooliga. Eesti tuleviku jaoks 
on ülioluline, et suudaksime pakkuda 
intellektuaalselt pingerikast ja samas 
toetavat keskkonda, et meie enda 
nutikad noored ei valiks esimeses 
õppe astmes välisülikooli. Samuti 
on oluline, et suudaksime siia tuua 
võimekaid välisüliõpilasi, kes tahaksid 
Eestisse ka tööle jääda. 

Lühidalt on arengukava viie õpeta
mist puudutava suuna eesmärk kujun
dada digitaalselt pädevaid, pidevalt 
õppivaid ja maailmale avatud talente. 
Teame, et Eesti üldharidus on maailma 
tipus, aga ilma väga heade õpetajateta 
poleks see võimalik. Et tase oleks ka 
edaspidi kõrge, on õpetajakoolitus 
meie arengukava üks prioriteete. •

Loe täispikka lugu veebilehelt   
ajakiri.ut.ee.
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MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

KIIRA JA LAURI. KOOS FINIŠI POOLE

Kiira Udu ja Lauri Habakuke 
haridustee on kulgenud samu 
radu pidi, kuid vaheetappe 
on nad läbinud eri ajal. Nüüd 
loodavad nad aga jõuda koos 
finišisse – kaitsta kevadel kahe 
peale tehtud magistriprojekti.

Nii Kiira kui ka Lauri on 
õppinud eri aegadel Pärnu 

 kolledžis sotsiaaltöö korral
dust. Kui Kiira soovis kuus 
aastat tagasi ajakirjanduse 
magistrantuuri astuda, võttis 
ta ühendust Lauriga, kes sama 
asja juba õppis. Nii juhtuski, et 
sügiseks olid nende suhted juba 
soojad. „Mina elasin toona Tal
linnas, Lauri Pärnus, aga koolis 

käisime koos Tartus. 
See oli tore kolmnurk,“ 
meenutab Kiira. Tartus 
kohtuti igal teisel nädala
vahetusel, sest nad käisid 
sessioonõppes.

„Mäletan, et ükskord, 
päris alguses, kui hakka
sin Tartust pärast õppe
sessiooni ära minema, 
istusin kohvikus ja ootasin 
bussi. Lauri oli juba ära 
läinud. Vaatasin ringi, 
olin kuidagi nii armunud 
ja sain aru, et see on õige 
asi,“ õhkab Kiira. „Ma 
arvan, et Tartul, ülikooli
linnal ja sel vibe’il, vaimul 
oli selline mõju.“

Tartus viibitud nädala
vahetustest võtsid nad 

viimast ning kui nad polnud 
parasjagu koolis või Toome
mäel jalutamas, võis neid leida 
mõnest lokaalist. „Enamikus 
kohvikutes ja baarides käisime 
ikka korra ära,“ ütleb Lauri. 
Kõige rohkem käisid nad Rae
koja platsi ääres asuvas pubis 
Pahad Poisid, sest nad peatusid 
selle lähedal asuvas hostelis. 
„Ja muidugi käisime Rotundis, 
kust võtsime kiired ampsud,“ 
viitab Kiira Toomemäel  asuvale 
kohvikule.

„Mäletan, et Kiira ütles 
 mulle ükskord, et kui sa mind 
aitad, siis ma teen sulle Rotun
dis seljanka välja. Ja tegi ka,“ 
ütleb Lauri läbi naeru.

Kuna Lauri õppis juba 
teist aastat, olid neil koos vaid 
üksikud loengud. Kui aga kum
malgi oli abi tarvis, siis aidati 
teineteist.

Sama õppeaasta kevadel 
kavatses Lauri oma õpingutele 
punkti panna, kuid see plaan 
jooksis liiva. „Kõik ained olid 
tehtud, alustasin magistri tööga, 
isegi eelkaitsmine oli juba 

 tehtud, aga siis jäi niimoodi 
 soiku ...,“ meenutab Lauri. 
„Oleme omavahel naljatanud, 
et Kiira segas ära ja mul ei 
olnud aega enam magistritööle 
keskenduda.“

„Armastus tuli peale,“ 
 täpsustab Kiira.

Kolm aastat tagasi  sündis 
neile poeg Herman ja nad 
mõlemad jäid aastateks 

 akadeemilisele puhkusele. 
„Aga nüüd on kindel plaan, et 
sel aastal paneme koos  punkti,“ 
ütleb Lauri. Selleks on nad 
alustanud magistriprojekti, 
mille keskmes on õngitsus
kirjade ja internetipettustega 
kokku puutunud inimesed. 

„Lõpuks peaks valmima 
põhjalik uuriv lugu koos seda 
täiendavate audiovisuaalsete 

lisadega,“ kirjeldab Lauri. 
 Kirjutada plaanivad nad siis, 
kui Herman on lasteaias. 
„Loodame, et saame hakkama,“ 
sõnab Kiira. „Hariduse poolest 
oleme täpselt samal tasemel, 
kõiges muus on Kiira tase kõr
gem. Kui me nüüd koos selle 
magistri ära lõpetame ja töö ära 
teeme, siis oleme vähemalt selle 
poolest võrdsed,“ ütleb Lauri. 

ANNA JA STEFANO. TARTUS RISTUNUD ELUTEED

Lätlase Anna Beitane ja 
itaallase Stefano Braghiroli 
armastuslugu sai alguse Eesti 
tarkusepealinnas. Juhuste 
kokkulangemise tõttu leidsid 
mõlemad tee Toomemäel 
seisvasse õppehoonesse – Lossi 
36 majja.

Stefano oli juba mõned 
aastad Skytte p oliitikauurin
gute instituudis õpetanud, 
kui Anna tuli sinna magistri
õppesse.  Pärast lõpetamist jäi 
ta instituuti tööle. Stefano on 
nüüd Euroopa Liidu – Venemaa 
uuringute magistriõppekava 
programmijuht ja Anna töötab 
instituudis projektijuhina.

Olgu need juhused või 
hoopis saatuse keerdkäigud, 
Anna ja Stefano elutee tõi nad 
Tartusse kokku. Anna asus 
pärast gümnaasiumi lõpetamist 
õppima Suurbritannias. Ka 
magistriõpingud soovis ta teha 
välismaal ja viimaks langeski 
valik Tartu Ülikooli kasuks. 
Stefanogi teekond oli sarnane, 
sest ka tema oli enne Tartusse 
jõudmist õppinud väljaspool 
kodumaad.

Kumbki neist ei arvanud, et 
Tartu jääb peatuskohaks, mida 
nad hakkavad viimaks hüüdma 
koduks. „Enne, kui armusime 

üksteisesse, 
armusime 
 Tartusse,“ 
ütleb Stefano 
muiates.

Kuidas 
leidsid tee 
teineteise süda
messe põhja
maine lätlane 
ja lõunamaine 
itaallane? Anna 
ütleb, et veel 
enne armumist 
tajus ta, et nad 
tasakaalustavad 
üksteist. „Ma 
ei ütleks, et olen pessimist, 
kuid kindlasti olen pragmaa
tiline ja põhjalik planeerija,“ 
kirjeldab ta end. Stefano näis 
talle aga hoopis muretuma 
 ellusuhtumisega – ta oli toetav, 
inspireeriv ja humoorikas.

Stefano võtab sõnasabast 
kinni, öeldes, et nad on kui ühe 
õuna kaks eri palet. Ta ütleb, 
et Anna suunas teda rohkem 
korrektsuse poole. „Varem olin 
kaootilisem.“

Anna jätkab mõtet, öeldes, 
et hoolimata nende erinevast 
arusaamast elukorralduse koh
ta, on neil palju ühiseid jooni, 
näiteks huvi poliitika ja ajaloo 

vastu. Just nende huvide tõttu 
leidsid nad ühise keele, pidasid 
sügavaid vestlusi ja saidki oma
vahel lähemalt tuttavaks.

Anna ja Stefano armastus
loo senine tipphetk on olnud 
abi ellumine möödunud aasta 
juunis PõhjaItaalias Modena 
linnas. 

Plaan pidada pulm Modenas 
oli juba ammu paika pandud, 
kuni tuli koroona pandeemia 
ja lõi plaanid segi. Suve algul, 
kui nakatunute arvud  hak kasid 

Armastus  
ei hüüa tulles

Pole kahtlust, et Tartu Ülikool on suurele hulgale eestlastele, aga 
ka välismaalastele alma mater, kuid ühes tarkusega on paljud neist 
leidnud siit ka armastuse. Et tulemas on sõbrapäev, on paras hetk 
kiigata ülikoolipere akadeemiliste saavutuste asemel hoopis nende 
südameisse.

MAGISTRITÖÖD PLAANIVAD 
KIIRA JA LAURI KIRJUTADA 

SEL AJAL, MIL POEG ON 
LASTEAIAS.
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ütleb, et alguses tundus kõik nii 
raske, aga neil ei olnud valikut. 
Kõigest hoolimata said nad 
hakkama. Ivol ja Katrinil on 
neli last: kaks poega ja kaks 
 tütart. Poisid on mõlemad    
Tartu Ülikoolis, tütred 9. ja 
11. klassis.

Ülikooliajast peale on 
püsinud nende gäng – nagu 
Katrin seda nimetab –, kellega 
käiakse tihedalt läbi siiani. Ka 
sõpruskonna lapsed on koos 
kasvanud. „Eks see tunne – oh, 

kui äge ülikool on – ongi sealt 
tulnud,“ põhjendab Katrin  
poegade kõrgkoolivalikut, 
lisades, et ta ei ole abikaasaga 
otseselt suunanud oma lapsi 
astuma Tartu Ülikooli.

Kuidas siis leida endale see 
kõige õigem kaaslane? 

Katrin ütleb, et see on 
lihtsalt see miski, mis kõnetab 
ja seob. „Käid kokkulahku, aga 
lahus olles midagi jääb kripel
dama ja lähed ikka tagasi. Ei 
anna alla!“

EEVA JA AIN HEINARU. ARMASTUS TULI PEALE 
OOTAMATULT

Eeva ja Ain Heinaru on olnud 
koos juba üle 50 aasta – kolm 
aastat tagasi tähistasid nad kuld
pulmi. Ent see kõik oleks võinud 
jääda olemata, kui Ainil polnuks 
üliõpilasena silma torkavat 
sonimütsi.

Kui uurida, millal nad kohtu
sid, jääb Ain viivuks mõtlema. 
Sellest on möödas niivõrd palju 
aega, et täpset aastaarvu on 
keeruline öelda. „See võis olla 
1964. või 1965. aastal,“ ütleb 
Ain lõpuks. Kohtumine ise on 
tal aga hästi meeles. „Kui ma 
läksin mikrobioloogia prakti
kumi ruumi, siis oli seal hulk 
tütarlapsi ees. Nendele hakkas 
väga meeldima minu naljakas 
sonimüts. Nad haarasid selle 
mult ära ja hakkasid seda loopi
ma,“ räägib Ain. „Üks tütarlaps 
oli selle loopimisel veel eriti 
aktiivne,“ muheleb ta. See oligi 
Eeva.

Pärast esmakohtumist jäid 
nad suhtlema ja neist sai paar. 
Juba üliõpilasena meeldis neile 
reisida ja koos võtsid nad ette 
põnevaid rännakuid. Ka selleks 
vaja läinud raha teenisid nad 

koos. „Tol ajal vedasid tudengid 
teistesse maadesse loomi,“ ütleb 
Ain. „Peamiselt veeti rongiga 
vasikaid Kasahstani ja mujale 
KeskAasiasse. Vagunis oli kaks 
inimest, keskel oli heinapall ja 
kõrval olid loomad, kelle eest 
pidi hoolitsema,“ jutustab ta. 
„Niimoodi käisime Ukrainas, 
Krimmis, Kaukaasias ja Kasahs
tanis.“ Saadud tasu eest käidi 
omal käel veel reisimas, seal
hulgas mägedes matkamas. 

Pärast tudengipõlve on nad 
koos töötanud TÜ 
geneetika õppe
toolis, Ain 

 õppejõuna, Eeva mikrobioloo
gia teadurina. Ainil ja Eeval on 
kaks tütart, Piret ja Maris.

Mida peaksid praegused 
üliõpilased ette võtma, et leida 
ülikoolist sobiv kaaslane? 

„Ei saa midagi teha, sest 
armastus tuleb järsku peale,“ 
vastab Ain. Ta lisab lõpetuseks, 
et koos saavad olla need, kes ei 
ole liiga sarnased. „Peab ikkagi 
natuke erinevust olema, et üks
teist täiendada. Koos elamine 
on suur kunst.“ •

PÄRAST KOKKU-LAHKU KÄIMIST 

ABIELLUS PAAR 1992. AASTAL.

EEVA JA AIN ON KOOS OLNUD EEVA JA AIN ON KOOS OLNUD 
ÜLE 50 AASTA. AINI SÕNUL ÜLE 50 AASTA. AINI SÕNUL 
SAAVAD KOOS OLLA NEED, KES SAAVAD KOOS OLLA NEED, KES 
EI OLE LIIGA SARNASED.EI OLE LIIGA SARNASED.

 kahanema, avanes taas 
 võimalus.

Et ilma Tartu Ülikoolita 
ei oleks Anna ja Stefano teed 
tõenäoliselt ristunud, soovis 
Stefano võtta pulma kaasa 
tüki kese Tartust – ülikooli 
tekli. Kuid lihtsa mõtte teoks 
tege mine osutus keerulise
maks, kui Stefano oleks arvata 
osanud, sest parasjagu sel ajal 
kuulutati välja ideekonkurss 

uue  tekli kavandi leidmiseks ja 
vanu enam müügil polnud. 

Viimaks leiti ülikooli muu
seumist kuskilt peidukohast 
mõned teklid ja Stefano sai nii 
endale kui ka pruudile tekli 
pulma kaasa võtta. „Oli oluline 
näidata, kust me tuleme,“ põh
jendas Stefano.

Annal ja Stefanol ei ole plaa
nis lähiajal Tartust ära minna 
ja nii on nad hakanud ka eesti 

keelt õppima. Nad tunnevad 
end siin koduselt,  nimetades 
end tartlasteks ja tundes 
 uhkust, et on osa ülikooli
perest. 

„Tartu on suhete inkubaa
tor – mitte ainult armas kesk
kond, vaid ka eri kultuuride ja 
inimeste kohtumispaik,“ võtab 
Stefano ülikoolilinna olemuse 
kokku. „Ma loodan, et see jääb 
ka edaspidi selliseks.“

KATRIN JA IVO. SEE MISKI, MIS KÕNETAB

Katrin ja Ivo Valter pälvisid 
kogu ülikoolipere mõttelise 
 tähelepanu õppeaasta ava
aktusel, kui nende noorem 
poeg Karl Vilhelm märkis 
nad ära ülikooli peahoone ees 
peetud kõnes. Märkis ära sel 
põhjusel, et Valterite pere sai 
alguse just TÜs, täpsemini 
ühiselamus.

Katrin ja Ivo tutvusid 
aastal 1990, kui Katrin oli 
hambaarsti õppe teisel kursu
sel ning Ivo oli just naasnud 
kaheaastasest  ajateenistusest 
Nõukogude armees ja 
 asunud arstiõppe kolmandale 
kursu sele. Omavahel tehti 
 tutvust Nooruse ühiselamus, 
 mille tuba nimetab Katrin 

 tagantjärele tolle aja luksus
sviidiks, sest hoone oli just äsja 
valminud.

Tutvumist Katrin kuidagi 
eriliseks ei pea. „Ühikas oli 
mingi pidu kuskil, keegi tundis 
kedagi ja kellegagi lihtsalt tek
kis see keemia.“ Ta tunnistab 
siiski, et kartis algul Ivot, sest 
too oli suur ja liiga otsekohene 
mees. „Nagu nüüd ka Karl,“ 
võrdleb Katrin poega abikaa
saga.

Katrin on veendunud, et 
väljaspool ülikooli ja mujal 
kui arstiteaduskonnas õppides 
ei oleks nad eales kohtunud. 
„Juhtusime olema samal ajal 
samas kohas. Üks köitis üht ja 
teine köitis teist ja läbi raskus
te – paariaastase kokkulahku 

käimise järel – saime ikkagi 
kokku,“ jutustab Katrin.

Ta meenutab, et 
alguses oli ikka 

raske. „Mõtled, 
et äkki on nurga 

taga keegi veel 
parem. Noo
rena peavad 
kõik end ju nii 
targaks, on 
suure egoga. 
Kõik on nii 

nurgeline algul, ja siis ühtäkki 
pead elu kellegi teise hammas
tega haakuma  panema,“ jutus  
tab ta. Ivo ja Katrin abiellusid 
1992. aastal.

Lemmikkurameerimiskohti 
Tartus ei oska Katrin nimetada. 
Paar kolis üsna kiiresti kokku 
ja hakkas Nooruse ühiselamu 
boksis elama. Katrin põhjendab 
kohtingute vähesust sellega, 
et tuli käia loengus, praktikal 
ja haiglas tööl ning ega rahagi 
olnud kuigi palju. „Kui oli vaja 
pidu pidada, siis lahendati see 
asi ühiselamu seinte vahel ära.“

Peagi sündis Katrinile ja 
Ivole esimene laps ja algas argi
päev. Katrin oli esimese poja 
sündides kolmandal kursusel. 
„See paneb ikka suhte proovile, 
neelad alla nii mõndagi,“ tõdeb 
Katrin. „Kui ennegi oli tunne, 
et kõike on liiga palju, siis nüüd 
oli hoopis kõik pea peal. Aga 
see on elukool.“

Enne lapse sündi oli Katrin 
teinud õpingutes pausi, kaks 
nädalat pärast sünnitust tuli 
aga taas kooli minna. Kõige 
kurnavam oli magamatus – 
söötmise, pesemise ja kõige 
muu lapsega seotu kõrvalt tuli 
leida aega õppimiseks. Katrin 

KATRIN ON VEENDUNUD, ET KATRIN ON VEENDUNUD, ET 
VÄLJASPOOL ÜLIKOOLI EI OLEKS VÄLJASPOOL ÜLIKOOLI EI OLEKS 

NAD IVOGA KOHTUNUD.NAD IVOGA KOHTUNUD.
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TIINA JAKSMAN
Enlighti projekti koordinaator

Kujutlegem, et käes on 
2023. aasta sügis. TÜ 
keskkonnatehnoloogia 

magistriõppe tudeng  Markus 
hakkab valima, milliseid loen
guid sel semestril võtta. Atmo
sfääri ja kliimateadused, Eesti 
kliima … Mida veel?  Bordeaux’ 
Ülikoolist peaks mõne kliima
muutuse  loengu juurde vaatama  
ja  Uppsala Ülikooli rootsi keele 
kursusi võiks ka võtta. 

Kõikide võimaluste seast 
peab Markus siiski valiku 
 tegema, sest lisaks tahab ta 
osaleda Tartu piirkondliku 
akadeemia tegevuses ja jäätme
teemalises eluslaboris. Valikute 
rohkuse põhjuse peale Markus 
mõtlema ei pea, aga selle, et ta 
saab veebi kaudu teistest üli
koolidest õppeaineid võtta, nen
de eest ainepunkte  koguda ning 

samal ajal eluslaboris Lõuna
Eesti probleemidele  lahendusi 
otsida, on võimalikuks teinud 
projekt Enlight. 

Projekti nimi on tuletatud 
pikast ingliskeelsest nimetusest 
European University Network 
to Promote Quality of Life, 
Sustainability and Global 
Engagement Through Higher 
Education Transformation. See 
on Euroopa ülikoolide võrgus
tik, mis edendab kõrghariduse 
ümberkujundamise kaudu 
õiglast elukvaliteeti, kestlikkust 
ja üleilmset koostööd.* 

SUURED PLAANID
Projekti eesmärk on kõike 
muud kui tagasihoidlik: luua 
üle 312 000 üliõpilasega ühine 
õppe, teadus ja koostööruum. 
Õppurid astuvad küll vaid ühte 
ülikooli, kuid saavad osaleda 
teiste ülikoolide loengutes, 
suvekoolides, doktorikoolides 
ja üliõpilasvahetuses.  

Õppejõududel on võima
lus anda partnerülikoolides 
külalis loenguid, teadlased 
saavad ülikoolide vahel liikuda 
ja teadustaristut kasutada, 
toimub tihe õppe ja teadus
koostöö. 

Pika ajaline eesmärk on 
edendada nii ülikoolide kui 
ka Euroopa kõrghariduse 
konkurentsivõimet ja anda 
üliõpilastele võimalus muutuda 
tõelisteks maailmakodanikeks.

Kuidas kavatsetakse seda 
kõike saavutada? Esmalt 
analüüsitakse ja võrreldakse 
partnerülikoolide õppekavu 
ja aineid, õpiväljundeid ja 
arendatavaid oskusi, kvaliteedi
süsteemi, juhtimis protsesse ja 
info süsteeme. Seejärel luuakse 
üli koo lide infosüsteemide 
vahele ühendus moodul, mis 
võimaldab üliõpilastel leida 
kursusi partner ülikoolidest. 
Ühtlustatakse ka süsteeme ja 
protsesse, mis võimaldavad 

Üheksa Euroopa ülikooli on ühendanud käed koostööks projektis 
Enlight, et anda oma üliõpilastele ja töötajatele senisest paremad 
võimalused võtta osa teiste ülikoolide õppe- ja teadustööst.

Ülikoole ühendav 
projekt toob välisõppe 
võimaluse koju kätte

õppetöö sujuvat vastastikust 
tunnustamist.

Enlighti projektis luuakse 
üheksa ülikooli peale 10 EAP 
mahuga õppemoodul,  mille 
läbimine aitab edendada 
kultuuridevahelist suhtlust, 
meeskonnatööd, ettevõtlikkust 
ja juhtimisoskusi. Eesmärk 
on anda üliõpilastele oskus ja 
julgus olla aktiivne maailma
kodanik, kes saab hakkama 
erinevates kultuurides ja 
olu kordades. Oma osa selle 
eesmärgi saavutamisel on 
 õpi rändel. Enlighti kaudu 
s oovitakse jõuda selleni, et 
2025.  aastal osaleb õpi rändes 
vähemalt 50% üliõpilatest –  
kas läbides õppeaineid  vir  
tuaalselt, käies suvekoolis või 
semestripikkuses üli õpilas
vahetuses. 

PIIRKONNA MURED
Oluline osa Enlightist hõlmab 
teadmiste praktilist rakenda
mist ja koostööd kohaliku 
kogukonnaga. Tartus või 
 Tartu maal luuakse nn piir
kondlik akadeemia, kus võivad 
osaleda TÜ kõikide astmete 
üliõpilased, õppejõud, aga ka 
kohalikud ettevõtjad, MTÜd 
ja oma valitsuse esindajad. 

Koos arutatakse, millised 
on piirkonna kitsaskohad 
tervishoiu, ringmajanduse, 
energia ja võrdsuse vald
konnas. Igal  aastal toimuvad 
valitud  teemadel eluslaborid 
ehk intensiivsed ajurünnakud, 
kus püütakse kitsaskohtadele 
lahendusi leida. 

Sellega projekti ambitsioo
nid siiski ei piirdu. Kolme 
aasta jooksul töötatakse viies 
põhivaldkonnas välja ühised 
magistriõppekavad, korralda
takse suvekoole, luuakse dok
torantide võrgustik; õppejõud, 
haridustehnoloogid ja üliõpi
lased arutlevad mitmekeelsuse, 
kaasamise ja ettevõtlikkuse 
teemal. Igal aastal toimub ka 
õpetamis ja õppimiskonverents 

ning õpetajahariduse õppe
kavasid muudetakse rahvus
vahelisemaks. 

Laiahaardeline projekt 
hõl mab suurt osa TÜst. Kuigi 
projekt kestab vaid kolm aastat, 
on seatud eesmärgiks jätkata 
nende tegevustega võrgustikus 
ka pärast projekti lõppu. 

Projekti avanädal toimub 
1.–5. märtsini virtuaalselt. 
Kavas on nii töökoosolekud kui 

ka avalikud loengud, samuti 
virtuaalnäitused ja Instagrami 
ühisaktsioon. 2. märtsil peab 
TÜ evalitsemise professor 
 Robert Krimmer loengu tervis
hoiu ja digimaailma teemal, 
 sellele järgneb arutelu. Ava
nädala ajakava on Enlighti 
kodulehel  enlighteu.org. •

Loe täispikka lugu veebilehelt   
ajakiri.ut.ee.

* Enlight kuulub uude 
 Euroopa ülikoolide meetmesse, 
mis loodi „Erasmus+“ programmi 
raames 2019. aastal. 

Euroopa ülikoolid on 
 strateegilised võrgustikud, mis 
ühendavad Euroopas asuvaid 
ülikoole ning mille eesmärk on 
edendada Euroopa väärtusi, 
 parandada Euroopa kõrghari-
duse kvaliteeti ja suurendada 
konkurentsivõimet.

TARTUMAAL LUUAKSE PIIRKONDLIK 
AKADEEMIA, KUS VÕIVAD OSALEDA 
ÜLIÕPILASED, ÕPPEJÕUD, ETTEVÕTJAD JT.

PROJEKT ENLIGHT

 � 9 ülikooli, üle 312 000 üliõpilase
 � Kestab 1. novembrist 2020 kuni 31. oktoobrini 2023
 � Eelarve 6,25 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus   

5 miljonit eurot
 � Põhivaldkonnad: tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendu-

sed ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ring-
majandus, võrdsus

Osalevad Genti Ülikool (Belgia), Bordeaux’ Ülikool 
(Prantsus maa), Baskimaa Ülikool (Hispaania), Bratislava 
 Comeniuse Ülikool (Slovakkia), Galway Iirimaa Riiklik Ülikool, 
Göttingeni Ülikool (Saksamaa), Groningeni Ülikool (Holland), 
Uppsala Ülikool (Rootsi) ja Tartu Ülikool
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Tasuline kõrgharidus 
näib möödapääsmatu

Möödunud aasta lõpus teatas TÜ, et alates järgmisest õppeaastast 
muutub õigusteaduse magistriastme sessioonõpe tasuliseks. 
Otsust põhjendati rahapuudusega. See juhtum ilmestab tõsiasja, 
et praegune süsteem on alarahastatud ega ole kestlik.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

Õ ppeprorektor Aune 
Valk ütles, et kõrg
haridussüsteem on  

50% võrra alarahastatud – 
 puudu on kuni 80  miljonit 
 eurot, mis tähendab, et üha 
 keerulisem on pakkuda kvali  
teetset kõrgharidust. Ta mär
kis, et suuremad ülikoolid on 
viimasel kolmelneljal aastal 
üliõpilaste vastuvõttu vähen
danud, olgugi et gümnasistide 
arv kasvab veel umbes viis 
aastat. „Me vähendame ligi
pääsu kõrgharidusele ja hoiame 
kokku kvaliteedis,“ nentis 
Valk. „Vaatame igal sammul, 
kuidas saame teha lihtsamalt 
ja odavamalt, aga see ei ole 
mõistlik.“

Peale selle ei paku ülikoolid 
Valgu sõnul piisavalt õppimis
võimalusi elukogenud täiskas
vanutele, kes oleksid valmis 
õpingute eest ise maksma.  

Et Haridus ja Teadusminis
teerium ei anna erialade tasuli
seks õpetamiseks heakskiitu, 
pole sellistel potentsiaalsetel 
üliõpilastel võimalik oma tead
misi täiendada, sest ülikoolil 
ei jätku uute täiendusõppeks 
mõeldud erialade avamiseks 
raha.

Valk toonitas, et kõrghari
duse eest maksmine ei tee seda 
tingimata kvaliteetsemaks – 
kui riik leiaks ise vajaliku raha, 
siis ei peaks tasu üle üldse 
arutama. Küll aga arvab ta, et 
tasulise õppe korral mõtleksid 
inimesed põhjalikumalt läbi, 
mida nad soovivad õppida, ja 
oleks vähem neid, kes tulevad 
ülikooli katsetama, milline 
eriala paremini sobib.

Haridus ja Teadusminis
teeriumi asekantsler Indrek 
Reimand nõustub, et tasulise 
õppe vajadus tuleneb raha
puudusest, kuid ei ole päri 
muude avalikkuses kõlanud 
põhjendustega. Üks väidetav 
põhjus on see, et  kõrghariduse 

eest maksvad inimesed on 
nõudlikumad ja seega paraneb 
tasulise kõrghariduse korral 
õppe kvaliteet. Vastuargumen
dina toob Reimand esile, et 
peale nõudlikkuse on olnud 
ka suhtumist „kui maksan, 
pean saama diplomi, ja muud 
ärge minult nõudke“. „Suuri
mad  kvaliteediprobleemid 
on olnud tasuliste erakõrg
haridusasutus tega, kus 
üliõpilane on  huvita tud raha 
eest diplomi   saami  sest,“ sõnas 
Reimand.

Teine avalikkuses kuulda 
olnud väide on see, et kõrg
haridus pole mitte ainult 
ühiskondlik, vaid  personaalne 
hüve – kuna kõrgharitud 
inime sed teenivat rohkem 
ja nende elukvaliteet olevat 
parem, võivat nad järelikult 
ise oma hariduse eest  maksta. 
„See ei ole täielik argument, 
sest on elualasid, mis on 
ühiskonnas väga  vajalikud, 
aga kus ei teenita väga 
 hästi – näiteks meditsiiniõed, 
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50% VÕRRA ALARAHASTATUD 
KÕRGHARIDUSSÜSTEEM SUNNIB 

TARTU ÜLIKOOLI LEIDMA UUSI 
LAHENDUSI.
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 kultuuri töötajad, õpetajad,“ 
ütles Reimand.

Kolmandale väitele, et 
kõrgharidus toob süsteemi 
 lisaraha, vastab Reimand, et 
kui riik peab sellisel juhul välja 
andma õppelaene, siis tuleb 
investeering tagasi väga pika 
aja pärast.

PUUDULIKUD 
TOETUSED JA LAEN
Mida arvab tasulisest kõrg
haridusest üliõpilaskond, kelle 
rahakotti õppemaksuotsused 
kõige otsesemalt puudutavad? 
TÜÜE esimees Karl Lembit 
Laane toob esile üliõpilaste 
jaoks kaks kõige olulisemat 
tingimust: esiteks peab kõrg
haridus olema ligipääsetav 
kõigile, kes on akadeemiliselt 
võimekad ja valmis ülikoolis 
toime tulema, ning teiseks 
peab üliõpilane saama oma 
õpingutele pühenduda. Teisi
sõnu: kui tasu korral oleks 
kõrgharidus üliõpilaste jaoks 
praegusest paremini kätte
saadav ja üliõpilased saaksid 
pühenduda õpingutele ilma 
tööl käimise vajaduseta, siis 
oleks üliõpilaskond valmis 
tasulise kõrg hariduse üle 
arutama.

Teiste riikide süsteeme 
vaadates peab Laane kõige 
ideaalsemaks Rootsi mudelit, 
kus õpingud on tasuta ning 
üliõpilased saavad univer
saalseid toetusi ja madala 
intressiga õppelaenu. Seal on 
võimalik võtta iga kuu 750 
eurot õppelaenu, mille intress 
on 0,16% aastas, samal ajal kui 
Eestis on õppelaenu aastane 
piirsumma 2500 eurot (umbes 
208 eurot kuus) ja intress 5% 
aastas. Siiski nentis Laane, et 

Eestis oleks Rootsiga võrrel
dav lahendus ebatõenäoline ja 
kindlasti  veelgi kulukam kui 
praegune.

On selge, et 2500eurose 
õppelaenuga ei oleks võimalik 
õppemaksu täielikult katta, 
sest näiteks sügisel algava 
õigus teaduse  magistriastme 
sessioon õppe tasu on 3400   
eurot õppeaastas. Elamiskulud 
lisanduvad niikuinii.

Indrek Reimand märkis, et 
2500 euro suurune õppelaen 
on loodud tasuta õppimise 
tingimustes. Pärast tasuta 
kõrg haridussüsteemile üle 
 minemist 2013. aastal ei 
ole  laenu vastu enam suurt 
nõudlust olnud ja praegugi 
võtab õppelaenu väga  väike 
arv üliõpilasi. Reimand nentis, 
et  õppelaenusüsteem tuleb 
 kindlasti ümber teha, kui kõrg
haridus muutub taas tasuliseks.

Aune Valk arvab, et kõrg
hariduse tasuliseks muut
misel võiks võtta eeskuju 
Hollandi mudelist, mida ta 
peab Euroopa parimaks ja 
 kvaliteetseimaks. Nimelt mak
savad kõik  Hollandi üliõpila
sed 2200 euro suurust õppe
maksu aastas. Eestis võiks see 
olla poole väiksem – ligikaudu 
100 eurot kuus. „Umbes sellist 
maksu peab lasteaiaski maks
ma,“ võrdles Valk. Näiteks 
Tartus on sel aastal lasteaia 
kohatasu 81 eurot kuus.

Valgu sõnul ei kataks selline 
süsteem täies mahus 50%   
rahalist puudujääki, kuid 

aitaks tublisti tuua kõrg
haridusse lisaraha. Nii ei peaks 
ülikoolid rahapuuduse tõttu 
õppekohti vähendama ega 
seega ligipääsu kõrgharidusele 
piirama.

Indrek Reimand nõustus, 
et kui kehtestada õppemaks, 
peab see olema kõigi erialade 
üliõpilastele võrdne. Tema 
 sõnul oli varasema süsteemi 
üks puudus see, et  kehvema 
majandusliku taustaga  üliõpi  
lased ei pääsenud teatud eri
ala sid õppima – sellele juhtisid 
tähele panu OECD eksperdid.

TÖÖTAVAD 
ÜLIÕPILASED
Reimand rääkis, et  2019. aastal  
tegi Haridus ja Teadus
ministeerium  uuringu, kus 
 analüüsis võimalusi kehtes
tada õppemaks ja kaasata 
 kõrghariduse rahastamiseks 

eraraha. Selgus, et väiksed 
muudatused, näiteks tasu 
võtmine neilt, kes õpivad teist 
korda samal haridusastmel, 
või raha küsimine iga  tegemata 
 ainepunkti eest, ei too    süs   
teemi vajalikku lisaraha.

Reimand tuletas meelde, et 
omal ajal tasuta kõrgharidus
süsteemile üle minnes loodeti 
õpingute kõrvalt töötavate üli
õpilaste osakaalu vähenemist. 
Paraku seda ei juhtunud.

Ka Aune Valgu sõnul oleks 
ülikooli seisukohalt vaja, 
et suurem hulk üliõpilasi 
pühen duks õpingutele, mitte 
tööle. Ta tõdes, et ellujäämise 

pärast töötatakse vähem, aga 
töö kogemuse saamise pärast 
rohkem.

„Töötamine ei ole üdini 
halb,“ rõhutas Valk. „Õpingute 
ajal kasvõi osalise koormusega 
erialasel töökohal  töötamine 
tuleb hiljem täiskohaga töö 
saamisel kasuks ja on ka 
praktiliselt hea. Nii saavad 
üliõpilased aru, miks ja mida 
nad õpivad, ja võibolla küsi
vad õpingute käigus vajalikke 
küsimusi oma eriala kohta.“

Parimaks õppimise ja 
töötamise tasakaaluks peab 
Valk seda, kui bakalaureuse
astmes pühendutaks täieli
kult õpingutele, vahepeal 
käidaks natuke tööl ning siis 
tuldaks magistriõppesse ja 
töötataks samal ajal väikese 
 koormusega.

SOTSIAALNE 
 EBAVÕRDSUS 
On mõistetav, et kõrg
haridussüsteemis raha napib 
ja senise tava lainetel kaugele 
enam ei purjeta, kuid kas 

 saame väikese rahvaarvuga 
Eestis lubada endale tasulist 
kõrgharidust, ilma et suuren
daksime sotsiaalset ebavõrd
sust?

„Ceteris paribus – kui kõik 
muu [peale õppemaksu kohus
tuse] jääb samaks – kindlasti 
suurendab,“ on Karl Lembit 
Laane veendunud. „Isegi 
praegu, tasuta  süsteemis, on 
üliõpilastel keeruline toime 
tulla, sest sotsiaalsete taga tiste 
võrgustikku ei ole.“ 

Laane tõdes, et on küll 
olemas vajaduspõhine õppe
toetus, kuid seda saab vaid 
väike osa üliõpilastest. Lisaks 
nimetas ta veel kord kehva 
õppelaenusüsteemi – laenu 
saamiseks on vaja kaht käen
dajat, intress on üks Euroopa 
kõrgemaid ja summa võrdle
misi väike.

Indrek Reimand nõustus, et 
kui ei ole õppureid abistavaid 
meetmeid, siis suurendab tasu
line kõrgharidus  sotsiaalset 
ebavõrdsust, ja seega tuleks 
tasulisele süsteemile üle 

minnes muuta toetuste ja 
laenu tingimusi. Samuti arvas 
ta, et kõrghariduse tasuliseks 
muutudes läheb rohkem güm
naasiumilõpetajaid välismaale 
õppima.

Aune Valk lausus, et praegu 
maksavad kõrghariduse kinni 
kõik maksumaksjad – ka need, 
kes ise kõrgharidust ei saa –, 
ja seega on juba nüüd teatav 
 sotsiaalne ebavõrdsus  süsteemi 
sisse kirjutatud.  

Arvestades, et üliõpilase 
elamiskulud on vähemalt 
300 eurot kuus, on ka praegu 
 kehvemas seisus need, kes ei 
ela ülikoolilinnas vanemate 
 katuse all, vaid on tulnud 
 näiteks mõnest maapiir
konnast, kus emaisa sissetulek 
võib olla üsna väike. 

Valk ei peagi realistlikuks, 
et õppurid maksaksid oma 
kõrgharidusõpingud täies 
 mahus kinni, aga selge   laenu  
ja toetussüsteemi korral ei 
pea ta tõenäoliseks suure 
 sotsiaalse ebavõrdsuse teket. 
Niisiis ei ole Valgu arvates 
100eurone õppemaks kuus 
märkimis väärne lisakulu, 
kui selle  juurde käiksid head 
toetused. •

KÕIK KOLM ARUTELUS OSALENUT NÕUSTUSID, ET TASULISELE
SÜSTEEMILE ÜLE MINNES PEAB UUENDAMA KA TOETUSTE SÜSTEEMI.

EESKUJU VÕIKS VÕTTA HOLLANDI
MUDELIST, KUS ÜLIÕPILASED MAKSAVAD
2200 EURO SUURUST ÕPPEMAKSU AASTAS.

Kuula samal teemal arutelu 
Universitas Tartuensise 
taskuhäälingust:  
ajakiri.ut.ee/artikkel/3948. 
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Legendi järgi kolmel kevad- ja sügissemestril loengusaali 
aknast sisse piilunud linnukesest saab inimsuuruses maskotina 
ülikoolipere liige. Praegu käib veel arendustöö ja kui kõik läheb 
plaanipäraselt, võib tiivulist maskotti näha juba lähikuudel.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

J aanuari alguses lõppes 
ülikooli maskotivõistlus. 
Sadakonna esitatud idee 

seast olid hindamis komisjoni 
liikmed sügisel välja sõelunud 
kolm tugevat kavandit, mille 
põhjal võinuks nende hinnan
gul ülikoolile väärika esindaja 
kujundada. 

Ent lõpliku otsuse tegi 
siiski ülikoolipere, kellele anti 
 võimalus internetihääletusel 
 valida, kas uueks  maskotiks 
saab öökull, rebane või eksooti
line linnuke. Tulemused 
 räägivad enda eest: kui öökull 
sai 1597 häälest 285 ja rebane 
390, siis Tiksunimeline lind 
püüdis 922 häält.

Maskotiprojekti  eest vedaja, 
TÜ turundus spetsialist 
 Mariana Tulf kirjeldas, et 
 komisjon kasutas kolme 
 kavandi välja sõelumiseks 
 esmalt välistamismeetodit. 

„Vaatasime, millised masko
tid on teistel ülikoolidel ja ka 
ettevõtetel. Kui näiteks hunt või 
mesilane oli juba kellegi mas
kott, siis pidime need kavandid 
välistama, et ei kordaks teiste 
ideid,“ selgitas ta.

MÜSTILINE TEGELANE
„Populaarne tegelane oli 
öökull – seda oli kujutatud 
rohkem kui kümnel  kavandil,“ 
jätkas Tulf. „Selle põhjal 
otsustasime, et üks neist peab 
jõudma lõpphääletusele. Seega 
koostas iga komisjoni liige talle 
meeldinud öökullidest esi
kolmiku ja nii selgus kavand, 
mis jõudis finaali,“ jätkas Tulf. 
Internetihääletusele jõudnud 
reinuvader jäi žürii liikmetele 
silma sellepärast, et tundus 
eripärane. 

Tiksu juures võlus žüriid 
kavandi põhjalikkus ja läbi
mõeldus. „Ja eks ka see, et 
Tiksu tundus  meile natuke 
müstilise tegelasena,“ tõi  
Tulf esile.

Tiksu autor, geenitehno
loogia üliõpilane Lennart Rikk 
sõnas, et kuigi konkurents oli 
tihe, lootis ta südames oma 
 kavandi võitu. Sellest hooli
mata tabas teda üllatus, kui 
ta kuulis, et Tiksu võitiski. 
„Konkurssidel ei tea kunagi 
ette, kuidas läheb,“ ütles ta.

Rikk usub, et võidule viinud 
kavandi loomisel oli abi tema 
varasemast kogemusest. „Enne 
seda, kui tulin geenitehno
loogiat õppima, tegelesin üle 
kümne aasta disaini ja selle 
arendusega,“ ütles ta. Maskotte 
polnud ta seni välja mõelnud, 
küll aga teinud logosid ja nende 
juurde ka loomi.

„Maskotile mõeldes otsisin 
kõigepealt ideid – et mis asjad 
on seotud Tartu ja ülikooliga. 
Mõtlesin ülikooli asutajatele ja 
teistele kuulsamatele tegelas
tele,“ rääkis Rikk. Peagi jõudis 
ta hoopiski arusaamani, et ini
mese järgi vormitud maskotist 
ikkagi asja ei saaks – see võib 
mõjuda hoopis hirmutavalt.

Lennukast ideest 
sündis maskott Tiksu

AVASTAKOLUMN

„Siis mõtlesin, et masko
tiks võiks olla mingi loom, 
aga öökullid, rebased ja lõvid 
on juba igal pool kasutusel,“ 
kirjeldas ta oma mõttekäiku. 
„Olin just hiljuti käinud Tartu 
Ülikooli loodusmuuseumis 
ja seal oli mulle silma jäänud 
üks väga eriline lind. Ta oli nii 
huvitava väljanägemisega! Selle 
linnu liiginimi on Pompadour 
cotinga.“ Nimetatud tiivuline 
elab LõunaAmeerikas, tal on 
punane kuub ja valget värvi tii
vad. Nii tuli Rikil mõte, et ehk 
võikski teha kavandi mõnest 
sulelisest.

LIIGA VÄHE VÄRVI
Esialgu proovinud Rikk joonis
tada Eestiski elavat hänilast. Ta 
mõtles maskotile nimegi välja: 
Huvitatud Hänilane. „Kui 
hakkasin seda hänilast põhja
likumalt vaatama, siis tal on 
sulestikus küll kollast  värvi – 
mis on hästi äge –, aga ka palju 
halli, ja see on igav.“ Rikk 
soovis kujutada sellist tiivulist, 
kes jääks kindlasti silma ning 
eristuks teistest Eestis kasutu
sel olevatest maskottidest.

Muuseumis nähtud lind 
tuletas end aga pidevalt meelde 
ja nii ei jäänud Rikil muud üle, 
kui hakata sellest mõjutatuna 
kujundust looma. 

„Pidin arvestama paljude 
asjadega – esiteks, et seda saaks 
toota nukuna ja teha valmis 
ka elusuuruses maskotina. See 
tõmbab juba päris palju disaini
võimalusi maha, eriti kui pida
da silmas, et nuku ja  maskoti 

tootmine võiks olla 
mõistliku  hinnaga,“ 
tõdes Rikk. Võima
likult tõetruu 
linnu sarnase 
maskoti 
õmble mine 
võiks tema 
andmetel 
minna väga 
kalliks – 
 internetist  leidis 
ta, et hind võib 
küündida üle 20 000 
euro.

Niisiis tuli otsida 
teisi, lihtsamaid ja soodsamaid 
lahendusi. Lõpuks jõudis ta 
Jaapani maskottideni. 

„Maskoti jaoks tehtud 
uurimistöö käigus leidsin, et 
seal on paljudel haldusüksus
tel oma maskott. Vaatasin, 
millised need on. Vaatasin ka 
olümpiamaskotte ja võrdlesin, 
millised neist näevad paremad 
välja. Nii jõudsin järeldusele, 
et need kõik on tegelikult hästi 
lihtsad – multika likult lihtsad. 
Põhjus on kindlasti selles, 
et nii on neid kergem toota, 
aga samas jäävad nad ka hästi 
 meelde,“ kirjeldas Rikk.

Kõige rohkem olevat teda 
mõjutanud foto maskotist, mis 
kujutab Pokémonidest tuntud 
Pikachud. „Temas on nii palju 
emotsiooni, ta on lihtne ja jääb 
silma. See inspireeris mind 
väga,“ ütles Rikk.

Maskotikonkursi järelkajana 
on olnud kuulda etteheiteid, et 
Tiksu pole piisavalt akadeemi
line. Rikk sõnas, et esiti soovis

temagi 
luua pigem 
tõsist ja akadeemi
lisemat tegelast, kuid 
töö käigus sai talle selgeks, et 
see pole võimalik. 

„Kui hakata praktiliselt mõt
lema, siis  nukuna tootmiseks 
peab ta kindlasti olema sõbrali
ku olemisega. Teda peab olema 
lihtne animeerida ja logode 
juures kasutada,“ ütles Rikk. 
„Ma võin teha keerulise disaini
ga maskoti, kuid tõe näosus, et 
see kunagi käiku läheb, on väga 
väike. Panustasin reaalsusele – 
sellele, mis võiks lõpuks hästi 
toimida.“

Ka Mariana Tulf on kuulnud 
arvamusi, et konkursi võitnud 
kavand pole piisavalt akadeemi
line. Ta ütles aga, et Tiksu väli
mus võib veidi veel muutuda. 
„Praegu käib kavandi edasiaren
damine ja püüame tagasi sidet 
arvesse võttes mõelda, kuidas 
akadeemilisust juurde tuua.“ 
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Ta jätkas: „Üks asi on see, 
mis värvi ja millise kujuga 
linnuke on, hoopis teine aga 
see, millised hoiakud temaga 
kaasas käivad. Hästi oluline 
on mõelda, millist sõnumit ja 
milliseid väärtusi hakkab Tiksu 
kandma.“ 

Tulfi sõnul on oluline ka see, 
et Tiksu suurendaks ühtekuu
luvustunnet. „Et ülikoolipere 
liikmed tunneksid, et Tiksu 
esindab neid ja nende mõtteid, 
ideid ja akadeemilisi väärtusi.“

KEVADINE LINNUKENE
Maskotile lõpliku kuju andmi
sel kaalutakse veel teisigi küsi
musi. „Kuna arvame, et Tiksu 
võiks olla TÜ süm boolika 
osa, siis vaatame ka seda, et ta 
läheks kokku ülikooli stiili
raamatuga,“ lisas Tulf. 

Tundmatuseni Tiksu 
välimust siiski muuta ei saa. 
„Kui see muutub liiga palju, 
võib tulla vastukaja, et see ei 
olnud ju see, mille poolt ini
mesed hääletasid,“ tõdes Tulf. 
 „Edasiarendusel võiks lähtuda 
põhimõttest, et nii palju kui 

vaja ja nii vähe kui võimalik. 
Võiksime austada esialgset 
kavandit,“ lisas ta.

Arendusel löövad peale 
kavandi autori kaasa ka ülikooli 
eri valdkondade esindajad, 
visuaalmeedia talituse juht 
ja kommunikatsioonitalituse 
töötajad. „Meile tuleb appi ka 
ornitoloog Marko Mägi, et 
 Tiksu näeks lõpuks ikka välja 
nagu lind,“ mainis Tulf.

Esimest korda võib 
 linnukest näha juba kevadel. 
Täpset kuupäeva Tulf veel 
ei nimetanud, aga vihjas, 
et Tiksu võiks üliõpilas
tele kaasa elada semestri 
lõpus eksamite aegu. 
„Ja lõpetamisel võiks ta 
ka toeks olla – värske
tel lõpetajatel kätt 
hoida.“

Tiksu eest hakkab 
hoolitsema üli kooli 
 turundustalitus. 
„Maskoti sisse Tiksut 
kehastama tulevad vaba
tahtlikud, kellega tegeleb 
koordinaator,“ ütles Tulf.  
Vabatahtlikke asutakse 

otsima siis, kui on lootust taas 
avalikke üritusi korraldada. 

Seni saab Tiksu tege
misi  jälgida talle loodavalt 
 Instagrami kontolt. Maskoti 
kohta leiab infot ka aadressilt 
ut.ee/maskott. •

 

Sõnad digitaalne ja humanitaaria kõlavad nüüdses maailmas aina 
sagedamini koos, sest humanitaarteadlased töötavad üha enam 
digitaalsete andmetega. Digihumanitaaria nõuab humanitaaridelt 
uusi IT-oskusi, mis aitavad neil otsida vastuseid rohkematele 
uurimisküsimustele.

LIINA LINDSTRÖM 
DHIK-i juhataja, tänapäeva 
eesti keele professor
JANE KLAVAN 
DHIK-i nõukogu liige, inglise 
keele ja lingvistika lektor
ANN SIIMAN 
digihumanitaaria projektijuht, 
eesti keele lektor

D igihumanitaaria 
tähendab digi
tehnoloogia kasu

tamist humanitaarteadustes 
ja sellega tegeletakse ühel 
või teisel kujul üle maailma: 
ülikoolides luuakse vastava 

sisuga õppekavasid, kursusi, 
õpetamis ja uurimiskeskusi. 
Digihumanitaariat käsitledes 
on üldistatud, et sarnaselt iga 
nüüdisaegse valdkonnaga vajab 
ka humanitaaria tänapäeval 
digitehnoloogia abi. Nii võib 
digihumanitaaria mõjuda isegi 
liiase või kohatu terminina, 
võrreldes näiteks digigeeni
tehnoloogiaga. 

Digihumanitaaria defineeri
misse ei tasu kinni jääda ja 
nagu ei vaielda digitaalse 
geenitehnoloogia olulisuse üle, 
peaks olema selge ka digihuma
nitaaria arendamise vajadus. 
Arendades  digihumanitaaria 

õppetööd TÜs, oleme digi
humanitaariat käsitanud 
 ennekõike andmekeskse 
humani taariana. See tähendab 
töötamist suurte ja hetero
geensete andmekogudega, 
mida on humanitaarias väga 
palju ja mida on viimastel 
aasta kümnetel põhjalikult 
digitud: uued ja  vanad tekstid 
raamatutes, veebis või käsi
kirjalistes materjalides; pildid; 
arhiivimaterjalid; arheoloo
gilised leiud või esemetüübid 
 kollektsioonides ja nende põh
jal tehtud andmebaasid jne.

Nende digitaalsete  kogude 
edukaks töötlemiseks ja 

Uue põlvkonna 
humanitaarid 

vajavad 
digiteadmisi

SALAPÄRANE TIIVULINE 

TIKSU KAVANDI LEGEND
Lennart Rikk

Ühel sügissemestril silmasid tudengid 
loengu  saali akna taga ühte kummalist lindu 

uudistamas. Lind oli eripärast värvi ja bioloo-
gid tuvastasid, et tegu on eksootilise isendi 
Pompadour cotinga’ga. Kuidas lõunamaa lind 
Tartusse jõudis, oli paras mõistatus. Lindu nähti 
loengu saali aknal korduvalt, nii et õppejõud, 
kelle  sõnade põhjal lind nime sai, armastas teda 

silmates  kommenteerida: „Jälle tiksub seal nagu 
tihane.“ Ajapikku lühenes see lihtsalt Tiksuks.

Lind oli tudengitele seltsiks kolmel sügisel ja 
kevadel, kuid neljanda õppeaasta alguses teda 
enam ei nähtud. Küll naljatati siis, et „tegi baka ära 
ja läks välismaale magistrisse“ või et „oli omanda-
nud juba piisavalt teadmisi ja oskas nüüd tagasi 
kodumaale lennata“. Väidetakse isegi, et ta olevat 
lõpuks jõudnud ülikooli loodusmuuseumisse, 
kus teda veel tänapäevalgi vaatamas saab käia 
 (lindude sekts. eks. #40). •
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 analüüsimiseks on vaja 
uusi oskusi, mida pole seni 
 humanitaarteadustes õpeta
tud. Siinkohal eristubki 
digihumani taaria klassikali
sest humanitaariast ning just 
seetõttu on vaja läbi mõelda 
uue põlvkonna humanitaar
teadlaste väljaõpe. 

Tihti tekib vajadus digi 
humanitaaria järele lõputöö 
kirjutamisel, sest sellega 
hõlmatud oskusi läheb vaja 
infotöötluseks. TÜ raamatu 
kogu on infotöötluse pädevuse 
edendamiseks loonud eri õppe 
astmetele mõeldud ekursused, 
milles õpetatakse, kuidas ja 
kust leida enda seminari või 
lõputöö teema jaoks sobivaid 
artikleid. 

ANDMEANALÜÜS
Digihumanitaaria teadmised 
on olulised selleks, et andmeid 
koguda ja töödelda. See eeldab 
tehnilisi oskusi vajaliku digi
taalse meetodi  kasutamiseks. 
Vähemalt alg tasemel program
meerimist peaks õppima ka 
 humanitaarias. Olenevalt 
erialast võib õppida teksti
andmeid kaevandama, geoinfo
süsteeme kasutama jne.

Kui andmed on kogutud ja 
töödeldud ning lugeja jaoks 
arusaadavalt ja huvitavalt 
visualiseeritud, tuleb neid 
nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalita tiivselt analüüsida.  Töö 
 kirjutaja peab teadma, kuidas 
uurimisküsimusele vasta
miseks tulemusi tõlgendada.

Tänapäeva arheoloog, tõl
kija, muuseumi või raamatu
kogutöötaja peab olema ka 
digihumanitaar. Arheoloog 
hakkab pärast väljakaevamisi 
andmeid analüüsima, tõlkijal 

tuleb tunda tõlkeprogramme 
ning muuseumis ja raamatu
kogus töötades on vaja orien
teeruda infosüsteemides ja 
digikogudes. Iga töö spetsiifika 
on erinev.

KÕRVALERIALA
„Mul on alati olnud suur huvi 
infotehnoloogia vastu, kuid 
hingelt olen pigem humanitaar. 
Ma pole kunagi tahtnud tege
leda ainult ühe või teisega,  seega 
digihumanitaaria on  ideaalne 
kooslus mõlemast,“ ütleb digi
humanitaaria kõrvaleriala vali
nud inglise keele ja kirjanduse 
kolmanda aasta üliõpilane Karl 
August Kaljuste.

Alates 2019/2020. õppe
aastast saavad kõik baka lau
reuse tudengid valida digi
humanitaaria kõrvaleriala. 
Selle leiab ÕISist eesti ja 
soomeugri keeleteaduse 
bakalaureuseõppe kava alt. 
Kõrvaleriala koosneb info
tehnoloogia suunamoodulist, 
digihumanitaaria eriala
moodulist ja valikmoodulist.

Infotehnoloogia suuna
mooduli eesmärk on teha 
sissejuhatus infotehnoloogia 
valdkonna teadmistesse.

Digihumanitaaria eriala
moodul annab teadmised ja 
oskused, kuidas rakendada 
infotehnoloogia võimalusi 
humanitaarteaduste andme
tega, ning täiendab tehniliste 
vahendite ja oskuste varamut, 
mida just digihumanitaarias 
laialt kasutatakse. 

Digihumanitaaria valik
moodulist võib valida omale 
meelepärased ained, näiteks 
digihumanitaaria praktika. 
Valikus on ka näiteks digitaalse 
fotograafia, digitaalmaali ja 
arvutigraafika ained.

„Õpitud ained on andnud 
mulle ideed ja oskused huvita
vate uurimistööde ja loodeta
vasti tulevaste ametikohtade 
jaoks,“ kiidab Karl August 
Kaljuste oma erialavalikut.  
„Digihumanitaaria kõrvaleriala 
on muutnud minu tuleviku
plaane positiivses suunas ja 
andnud õpingutele uue hoo.“

Ajaloo eriala kolmanda aasta 
üliõpilane HelenaGrethel 
Kask on samuti kõrvaleriala 
valikuga rahul, öeldes, et pea 
igas aines on võimalik tege
leda just endale huvipakkuvate 
teemadega ning seda toetab 
tihe koostöö õppejõududega. 
Digihumanitaaria õppimine 
on talle pakkunud meeldivat 
vaheldust traditsioonilisest 
humani taarvaldkonna tööst 
ning andnud teadmisi iseseis
vaks projektidega tegelemiseks. 

Ka magistrantidele on 
loo dud digihumanitaaria 
valik moodul, mille leiab 

ÕISist  eesti ja soomeugri 
keele teaduse magistriõppe
kava alt. Mooduli eesmärk on 
anda ülevaade digitaalsetest 
ja arvutuslikest võimalustest, 
meetoditest ja lähenemisviisi
dest humanitaarias. Ainetesse 
on oodatud ka doktorandid 
ja bakalaureusetudengid ning 

 läbida võib kas terve  mooduli 
või võtta üksikuid aineid. 
Digihumanitaaria suund on 
esindatud ka arvutiteaduse 
instituudi uues andmeteaduse 
magistriõppekavas.

KAHETINE SUHTUMINE
Kuid mitte kõik humanitaar
teadlased ei ole digihumani
taaria suhtes samal seisukohal. 
Osa peab seda uueks normaal
suseks, omandab iseseisvalt 
kvantitatiivseid uurimismeeto
deid ja otsib võimalusi õppida, 
kuidas eri tüüpi andmeid oma
vahel siduda ja  visualiseerida, 
heli, pildi ja videotöötlus
vahendeid ja  analüüsivõima  
lusi rakendada ning tulemusi 
epublitseerida. 

Teine osa teadlasi on ära
ootavamal seisukohal ja alles 
soovib näha, milliseid võima
lusi digihumanitaaria nende 
erialale pakub. Digimeetodid 
pole kõigile teadlastele harju
muspärased ja põhjendatult 
ei soovi keegi, et digistumise 
tagajärjel saaks meetodist ees
märk, mitte vahend. 

Et näha, kuidas digihumani
taaria meetodeid rakendada, on 
mitu võimalust. Humanitaar ja 
sotsiaalteaduste doktorikoolide 
toel on kolmel suvel korralda
tud peamiselt  doktorantidele 
mõeldud digimeetodite suve
kooli. Viimases suvekoolis 
keskenduti andmete analüüsi
mise ja visualiseerimise ning 
digitaalsete andmete metoodi
liste põhimõtete õpetamisele.

Eelmisel aastal toimus 
suve kool hübriidõppena, kus 
osa üliõpilasi ja lektoreid oli 
veebis ja teine osa kohapeal. 
Rühm täitus kiiresti. Uus 
suvekool toimub juba selle 

aasta suvel, seekord koostöös 
rahvusraamatu koguga. Kava
kohaselt jätkab see muu hulgas 
ka Balti digi humanitaaria 
suvekoolide sarja.

Digihumanitaaria teadus
tööga on võimalik tutvuda ka 

Eestisisestel ning Põhja ja 
Baltimaade digihumanitaaria 
konverentsidel ning erialaste 
väljaannete kaudu. Näiteks 
ilmus 2020. aasta lõpus ajakirja 
Methis eestikeelne digi
humanitaaria erinumber. •

TÄNAPÄEVA ARHEOLOOG, TÕLKIJA, 
MUUSEUMI- VÕI RAAMATUKOGUTÖÖTAJA 
PEAB OLEMA KA DIGIHUMANITAAR.

DIGIHUMANITAARIA JA 
 INFOÜHISKONNA KESKUS

Selleks, et pakkuda digihumanitaariale TÜ-s laiemat kõla-
pinda ja soodustada erialadevahelist koostööd, loodi 

2018. aastal Digihumanitaaria ja Infoühiskonna Keskus (DHIK). 
Keskuse  juhataja on Liina Lindström eesti ja üldkeeleteaduse 
instituudist, keskusesse kuuluvad veel kuue humanitaar- 
teaduste ja kunstide valdkonna instituudi, arvutiteaduse  
instituudi ja TÜ raamatukogu esindaja. 

Digihumanitaaria õppimisvõimaluste laiendamiseks on kes-
kuses Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) abiga välja 
töötatud digihumanitaaria kõrvaleriala ja valikmoodul. Õppe-
jõududele ja üliõpilastele pakutakse IKT-koolitusi, luuakse ja 
avalikustatakse õppematerjale, osaletakse suvekoolide ja konve-
rentside korraldamisel ning tutvustatakse digihumanitaariaga 
seotud teadustööd ja selle tegemise võimalusi. DHIK-i kaudu on 
õppetöös osalenud ka välisõppejõud, peamiselt ASTRA toetus-
meetme abil. Praegu on digihumanitaaria külalislektor Joshua 
Wilbur, kes õpetab mitut digihumanitaariaga seotud ainet. Loe 
täpsemalt DHIK-i veebilehelt sisu.ut.ee/digihum. •

VÄHEMALT ALGTASEMEL PROGRAMMEERIMIST PEAKS ÕPPIMA KA 
HUMANITAARIAS.
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TÜ ESIMESE ARVUTIFARMI NIMI OLI AURUMASIN. NÜÜD ON DELTA KESKUSES UUED JA VÕIMSAD SERVERID. 

Tartu Ülikooli teadus-
arvutuste keskus ulatab 
teadlastele abikäe

TÜ teadusarvutuste keskus on juba rohkem kui kümme aastat 
pakkunud teadlastele ja üliõpilastele arvutusressurssi, et lahendada 
suuremahulisi arvutusi nõudvaid probleeme. Soomes käivitub 
peagi uus superarvuti, mis suurendab hüppeliselt ka meie 
teadusarvutuste keskuse arvutusvõimsust.

ÜLAR ALLAS
teadusarvutuste keskuse 
konsultant

E lame maailmas, kus 
iga päevaga koguneb 
üha rohkem andmeid. 

Möödunud aastal genereeriti, 
kopeeriti ja tarbiti üle maailma 
59 zettabaiti andmeid. Tehno
loogiaanalüüside koostaja 
International Data Corporation 
prognoosib, et 2025. aastal on 
andmehulk ligi kolm korda suu
rem. Võrdluseks: ühe zettabaidi 

andmete säilitamiseks oleks 
vaja ligikaudu kaks miljardit 
sülearvuti kõvaketast. Et nii 
suuri andmehulki teadlaste, 
tööstusettevõtete, riigiasutuste 
ja tavakodanike heaks tööle 
panna, ei piisa tavapärasest 
 andmetöötlusest. Tuleb appi 

võtta kõrgjõudlusega andme
töötlus ehk HPC (ingl high- 
performance computing).

Digiajastul on HPC häda
vajalik väga paljude problee
mide lahendamisel, kus 
puutu takse kokku hiiglaslike 
andmehulkadega. HPC tegeleb 
selliste arvutustega, millega 
tavaarvutid toime ei tule. Per
sonaal ja täppismeditsiin vajab 
HPCd, et töödelda haiguste 
ennetamiseks, diagnoosimiseks 
ja ravimiseks vajalikke and
meid. Samuti võimaldab HPC 
simuleerida inimaju tegevust.

Geoteadlased kasutavad 
HPCd täpsemaks ilma ennus
tamiseks ja kliimamuutuste 
prognoosimiseks, keemikud ja 
molekulaarbioloogid ravimi
kandidaatide leidmiseks ning 
molekulide omavaheliste reakt
sioonide uurimiseks. Hiljuti 
alustati Euroopas projektiga, 
mille raames analüüsitakse 
HPC abil 500 miljardi ravimi
molekuli mõju koroonaviiru
sele. Tavaarvutiga kuluks iga 
molekuli analüüsiks mitu kuud, 
kuid HPC korral on sama töö 
tegemiseks vaja vaid 50 milli
sekundit.

Lisaks on HPC asendamatu 
materjaliteaduses, riigikaitses, 
säästva põllumajanduse aren
damisel, nutikal linnaplaneeri
misel, keeletehnoloogias ja veel 
paljudes valdkondades.

TÜ OMA AURUMASIN
2008. aastal kehtestas rektor 
Alar Karis statuudi, millega 
pandi alus TÜ teadusarvutuste 

keskusele. Ülikoolis oli toona 
mitu arvutustega tegelevat 
 teadusrühma, kuid arvutite 
võimsus ja hulk ei  rahuldanud 
kõiki vajadusi. Seetõttu otsus
tati luua ülikooli juurde nn 
arvutifarm, mida kõik ülikoolis 
töötavad teadlased ja üliõpila
sed saaksid kasutada, et teha 
suuremahulisi arvutusi.

Esimese arvutiklastri nimeks 
sai Aurumasin. Juhtmasinat 
kutsuti Auruks, salvestusseadet 
Uduks ja arvutussõlmi hüüti 
Kateldeks. Kokku oli Auru
masina serverites 336 arvutus
tuuma, 1,3 terabaiti mälu ja 
9 terabaiti salvestusruumi. 

Arvutustöid hakati värskelt 
komplekteeritud süsteemi abil 
tegema 2009. aasta hakul.

Praegune  arvutuskeskus 
 pakub teadlastele  andme  
töötluse terviklahendust, mis 
hõlmab nii analüüside  tegemist, 
adminis treerimist kui ka and
mete hoiustamist. Viimaste 
aastatega on arvutuskeskuse 
mõõtmed kasvanud mitu 
korda. Praegu on süsteemis 
11 500 arvutustuuma. Paku
tava salvestusruumi suurus on 
23 petabaiti.

Võrdluseks võib öelda, et 
sama infokoguse talletamiseks 
vajatakse viis miljonit DVD
plaati. Kui laduda need üksteise 
otsa, moodustuks rohkem kui 

seitsme kilomeetri kõrgune 
kuhi. Kõik keskuse serverid ei 
mahu enam ära ühte ruumi, 
vaid paiknevad Delta keskuses 
ja Lossi tänav 3 õppehoones.

LIHTSAM TEADUSTÖÖ
Ainuüksi arvutite  võimsusest 
poleks mingit kasu, kui puuduk   
 sid inimesed, kes oskavad nen
dega ümber käia ja kasutajaid 
aidata. Praegu töötab teadus
arvutuste keskuses rohkem kui 
20 spetsialisti, kelle ülesanne 
on süsteemi käigus hoida, 
 arendada ja kasutajatuge pak
kuda. Teadusarvutuste keskus 
teeb teadlaste töö kergemaks 

ja aitab kokku hoida palju aega. 
Mitmed arvutuste tegemiseks 
vajalikud toimingud, näiteks 
tarkvara installimise, võib usal
dada arvutuskeskuse spetsialis
tidele.

Lisaks TÜ uurimisrühma
dele pakutakse HPC teenuseid 
ka teistele Eesti teadus ja 
arendus asutustele. Hiljuti 
liidestati arvutuskeskuse taristu 
Riigi pilvega. See tähendab, et 
infosüsteemide ja seadmete 
vahele tekitati ühendus andme
vahetuse lihtsustamiseks. 
Riigipilve klientidel on võima
lik pilve platvormi kasutades 
hallata näiteks andmesalvestus
mahtu, avalikke IPaadresse ja 
privaatvõrke.

ÜHE ZETTABAIDI ANDMETE SÄILITAMISEKS 
OLEKS VAJA LIGIKAUDU KAKS MILJARDIT 
SÜLEARVUTI KÕVAKETAST.
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Igal aastal ilmub hulgaliselt 
teadustöid, mille valmimisel 
on kasutatud arvutuskeskuse 
võimalusi. Suurimate ressursi
kasutajate hulka kuuluvad 
evolutsioonilise bioloogia ja 
andmeteaduse õppetoolid ning 
loodus ja täppisteaduste vald
konna uurimisrühmad, samuti 
geenivaramu.

Geeniteadlased pääsevad 
ülikooli arvutusressursile ligi 
eriti kergelt – Galaxy platvormi 
kaudu (galaxy.hpc.ut.ee). See 
pakub suures valikus veebipõhi
seid tööriistu näiteks nukleiin
hapete järjestuste analüüsiks, 
proteoomikaprobleemide 
lahendamiseks ja statistiliseks 
analüüsiks. Galaxy kasutamine 
ei nõua eelnevat program  
meeri mis  kogemust ega eel
teadmisi bioinformaatikast. 
Seega on suure arvutusvõim
suse kasutamine lihtne.

10 KORDA VÕIMSAM
Sageli nimetatakse HPCks 
kasutatavaid arvuteid super
arvutiteks. Need on teiste 
arvutite hulgas justkui vormel 1 
sõidukid teiste autode seas. Ligi 
pool maailma viiesajast kõige 
kiiremast superarvutist paikneb 
Hiinas, ent kõige võimsam asub 
praegu Jaapanis.

2021. aasta suvel käivitub 
Soomes superarvuti LUMI 
ehk Large Unified Modern 
Infra structure, mis avab Eesti 
kasutajatele enneolematud 
tehnoloogilised võimalused. 
LUMI on avamise hetkel üks 
võimsamaid superarvuteid 
terves maailmas. Šveitsis asuvat 
superarvutit Piz Daint, mida 
peetakse praegu Euroopa kiirei
maks, ületab LUMI võimsuse 
poolest rohkem kui kümme 

korda. Uut superarvutit hakkab 
haldama kümnest Euroopa rii
gist koosnev konsortsium. Pole 
kahtlust, et LUMI viib Euroopa 
ettevõtete ja teaduse konku
rentsivõime uuele tasemele.

Eesti ja LUMI on seotud 
mitmel moel. Näiteks aren
davad Eesti teadusarvutuste 
infrastruktuuri spetsialistid 
praegu kasutajaliidest, mille 
abil saab võimalikuks ligipääs 
LUMI ressurssidele. Eesti saab 
kasutada 2% LUMI ressurs
sidest. Võttes arvesse arvuti 
erakordset võimsust, pole see 
sugugi väike näitaja.

Teoreetiliselt on LUMI või
meline sooritama rohkem kui 
550 kvadriljonit (miljonit mil
jardit) arvutust sekundis. See 
on umbes sama palju, nagu suu
daksid 1,5 miljonit MacBook 
Pro sülearvutit. Kui selline hulk 
sülearvuteid asetada üksteise 
otsa,  saak sime rohkem kui 
23 kilomeetri kõrguse virna!

LUMI maksumuseks kuju
nes ligi 150 miljonit eurot. 
Kogu arvutite süsteem kaalub 
peaaegu 150 tonni ja hõlmab 
tenniseväljaku suuruse ala. 
Samas on LUMI maailma üks 
nö rohelisemaid superarvuteid, 
kuna selle mõju keskkonnale 
on minimaalne. LUMI töötab 
täielikult hüdroelektri energia 
abil. Masinate töö käigus 
tekkivat soojust kasutatakse 
selleks, et kütta Kajaani linna, 
kus arvuti asub. See vähendab 
märkimisväärselt kogu linna 
CO2 jalajälge.

Veel tuleb rõhutada, et 
LUMI kasutajatel on täielik 
ülevaade sellest, mida nende 
andmetega ette võetakse. See 
tähendab, et erinevalt Google’i 
või Amazoni pakutud pilve
teenustest sobib LUMI ka 
tundlike andmete turvaliseks 
töötlemiseks ja säilitamiseks.

KOOSTÖÖPROJEKTID
Euroopa teadlased ja tööstus
ettevõtted töötlevad praegu 
andmeid sageli väljaspool 
 Euroopa Liitu, kuna siin ei 
 pakuta neile piisavalt suurt 
arvu tusvõimsust. Sestap 
käib töö selle nimel, et võtta 
 Euroopas kasutusele maailma
tasemel superarvutite taristu. 
Samal ajal püütakse Euroopa 
riikide HPC kompetentsi viia 
ühtlaselt kõrgele tasemele ja 
muuta HPC võimalused kätte
saadavaks kõikidele teaduse, 
ettevõtluse ja avaliku  halduse 
valdkondadele, kus need 

 võiksid ühiskonnale kasu tuua.
Alates 2020. aasta  septembrist 
osaleb teadusarvu tuste keskus 
ELi  ühisettevõtte  Euroopa 
Andme taristu  projektis 
„ EuroCC“, mille käigus raja
takse kahe aastaga Euroopasse 
33  riiklikku HPC kompetentsi
keskust. „EuroCC“ tegevusi 
koordineerib  Stuttgardis 
paik nev HPC keskus.  Projekti 
 mak  sumus on 57 miljonit 
eurot. Pool sellest rahast 
tuleb  ELi  teadusuuringute ja 
 innovatsiooni r aamprogrammi 
„Horisont 2020“ vahenditest ja 

HPC-KS KASUTATAVAID ARVUTEID HÜÜTAKSE
SUPERARVUTITEKS. NEED ON JUSTKUI 
VORMEL 1 SÕIDUKID AUTODE SEAS.

teise poole katavad projektiga 
liitunud riigid.

„EuroCC“ projekti käigus 
hinnatakse riikide HPC 
kompetentsust, misjärel kavan
datakse tegevusi puudujääkide 
täitmiseks. Ühtlasi edendatakse 
riikidevahelist koostööd ja 
vahetatakse kogemusi. Looda
vad HPC kompetentsikeskused 
hakkavad HPCga seotud tege
vust koordineerima riiklikul 
tasemel. Need pakuvad tulevi
kus teadlastele ja tööstusette
võtetele eksperdituge HPC ja 
tehisintellekti alal, vahendavad 
arvutusressursse ja korraldavad 
koolitusi.

Kõige sellega on tegeldud 
varemgi, kuid siiani on  Euroopa 
kippunud superarvutite vallas  
muust maailmast maha jääma. 
Ometi on suur HPCkompe
tentsus Euroopa Liidu tehno
loogilise autonoomia ja konku
rentsivõime tugevdamisel väga 
tähtis.

Alates möödunud aastast on 
Eesti täievoliline Põhjamaade 
koostööinitsiatiivi NeIC (ingl 
Nordic eInfrastructure Colla
boration) liige. NeICi kaudu 
tehakse suur osa Põhjamaade 
etaristute strateegilisest koos
tööst. Meie teadustaristutele 
annab see võimaluse osaleda 
suure mõjuga rahvusvahelistes 
koostööprojektides ja arendada 
enda konkurentsivõimet.

NeICi peamiste eesmärkide 
hulka kuulub teadlaskonnale 
suunatud etaristute teenuste 
arendamine ja käigushoidmine. 
Üheks selliseks on Põhjamaade 
teaduspilve loomist koordinee
riv projekt EOSCNordic, 
milles osaleb 24 institutsiooni 
kümnest riigist. Nende hulka 
kuuluvad etaristu pakkujad, 

uurimisasutused ja ekspertide 
võrgustik.

Paari lähima aasta jooksul 
muutuvad kõigile kättesaada
vaks järgmise põlvkonna super
arvutid, mis suudavad teha 
rohkem kui miljard miljardit 
(1018) arvutust sekundis. See 
on võrreldav terve ELi elanike 
nutitelefonide jõudlusega.

ARVUTID TÖÖSTUSES
HPC on innovatiivne jõud,  
mis seisab inimeste elukvali
teeti parandavate murrangu
liste teadusavastuste taga.  
Lisaks teadusasutustele tun
nevad HPC vastu üha rohkem 
huvi ka tööstusettevõtted. 

Suure arvutusvõimsuse abil 
on võimalik märkimisväärselt 
vähendada toodete  disainile 
 kuluvat aega ja raha ning 
pakkuda suurema väärtusega 
tooteid ja teenuseid. Näiteks 
auto arendusele kuluvat aega on 
õnnestunud lühendada rohkem 
kui kaks korda. 

Ka autode turva katseid 
on HPC simulatsioonide abil 
palju lihtsam ja odavam teha, 
kui korraldada tõelisi auto
õnnetusi. Peale auto ja lennuki
tööstuses kasutamise luuakse 
HPC abil finantsmudeleid 
ning analüüsi takse ettevõtete 
 kliendiandmeid. Filmistuudiod 
salvestavad superarvutite abil 
eriefekte ja naftafirmad simu
leerivad maapõues toimuvaid 
protsesse.

Väikeste ja keskmise suuru
sega ettevõtete jaoks on enda 
HPC süsteemi arendamine 
kulukas, kuid pilvepõhiste HPC 
teenuste kasutamine pole üld
juhul kuigi kallis. 

Kõike seda arvesse võttes 
tasub Eesti ettevõtetel tõsiselt 
kaaluda HPC võimalusi, et luua 
ja pakkuda konkurentsivõime
lisi tooteid ning teenuseid. TÜ 
teadus arvutuste keskusel on 
selleks olemas nii tehniline 
võimekus kui ka ekspertide 
tugi. •

HPC ADMINISTRAATOR KONTROLLIB, KAS KÕIK KÕVAKETTAD 
PUHKAVAD SAHTLIS RAHULIKULT.
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GAYGYSYZ ASHYROV
majanduse modelleerimise 
teadur

K orruptsioonir ajale 
kipuvad astuma 
riskilembesed ja 

uuendusmeelsed juhid. Et 
isikuo madusi on keeruline 
muuta, võiks korruptsiooni 
vähendamiseks arendada 
korruptsioonivastast teadlik
kust, eriti noorte seas. Paraku 
on korruptsioon üks kõige 
kiiremini levivaid ja enim 
majanduse arengut takistavaid 
tõkkeid.

Korruptsiooni majanduslik 
hind on tohutu. Altkäemaksu, 
mis on vaid üks korruptsiooni
vormidest, makstakse aastas 
hinnanguliselt üle triljoni 
USA dollari.

Mis on korruptsioon? 
Seda ei ole lihtne  öelda, 
sest selle määratlus ja 

 taluvuslävi  erinevad riigiti. 
Vähe  sellest – need erinevad 
isegi erialati. Rahvusvaheline 
korruptsiooni vastane orga
nisatsioon Transparency 
International defineerib 
 korruptsiooni kõige  laiemalt: 
see on usaldatud võimu 
kuritarvitamine omakasu ees
märgil.

Altkäemaks on vaid üks, 
kuid levinuim, tuntuim ja ära
tuntavaim korruptsioonivorm. 
Lisaks on seda võrdlemisi 
kerge uurida, sest altkäemak
suga seotut, näiteks pistise 
ligikaudset summat või selle 
andmise sagedust saab hõlp
sasti mõõta ning selle tagajärgi 
ja seoseid teiste teguritega on 
võimalik analüüsida.

Altkäemaksu teokssaami
seks on vaja nii pakkumist kui 
ka nõudlust. Avaliku sektori 
korruptsiooni korral võib 
pakkujaks olla üksikisik või 
ettevõte, vastuvõtjaks aga 

 riigiametnik. Mõlemal poolel 
on oma põhjused korruptsioo
nis osalemiseks ja mõlemad 
võivad olla selle algatajad. 
Nõudluse esindajatel ehk 
riigiametnikel on kaalutlus
õigus millegi üle, mida 
ettevõttel on vaja tegevuse 
jätkamiseks. Nii võivad nad 
seda võimu ära kasutada, et 
ettevõtjalt altkäemaksu välja 
pressida. Pakkumise esindaja 
ehk ettevõtja võib aga üritada 
anda otsustajatele pistist, et 
saada riigihankelepinguid või 
erilube, näiteks ehituseks.

IGAÜKS ON OMA 
PISTISE SEPP
Uuringud on näidanud, et 
inimese viis  isiksusejoont – 
ekstra vertsus, koostöö  
valmi dus, avatus  koge  
musele, meelekindlus ja 
 neurootilisus – võivad 
ennustada tema käitumist, 
sealhulgas hälbelist ning 
ühiskonnavastast tegutsemist, 
mis hõlmab näiteks  plagiaati, 
kuritegelikke otsuseid ja 
väärkäitumist töökohal. 
Korru ptsiooni võiks samuti 

määratleda kui väärkäitumist, 
mis rikub õigus või moraali
norme. 

Nii saab väita, et isiksuse
joonte ja korruptsiooni vahel 
võib olla seos.

Juhid teevad ettevõtte 
tegevuse kohta muu hulgas 
investeerimis, finants ja 
organisatsioonilisi  otsuseid. 
Juhi isikuomadused kui 
juhtimis kapitali tähtis osa 
võivad ettevõtte edukust 
ja tulemuslikkust suuresti 
mõjutada. Uuendusmeelsusel 
ja kontrolli keskmel (usul, et 
ollakse oma õnne sepp) on 
 tuluga positiivne seos, samas 
kui riskikartlikkus seostub 
 tuluga negatiivselt. Juhtidel 
võib olla suur võim otsustada 
korrupt sioonis osalemise üle, 
sh kas  pakkuda  korruptiivset 
 tehingut või lükata selle
kohane ette panek tagasi. 

Iseloomujooned määravadki 
nende käitumise korruptiivsetes 
suhetes. Altkäemaksu kipuvad 
pakkuma juhid, keda iseloomus
tab tugev kontrolli kese, 
uuendus meelsus ja riskilembus.

Kuigi riigi tasandil on 
korruptsiooni tagajärjed huku
tavad, on üks korruptsiooni
uuringute keskseid arutelusid 
see, kas korruptsioonil on 
ettevõtte tulemuslikkusele 
kahjulik või soodne mõju ehk 
kas see mõjub ettevõtte „ham
masratastele“ kui liiv või õli.

„Liivahüpoteesi“ kohaselt 
võib korruptsioon aeglustada 
ettevõtte kasvu ja vähendada 
tootlikkust, kuna see suuren
dab ettearvamatust ja kulu
sid (ebaseaduslike maksude 
tasumise tõttu) ning raiskab 
ettevõtte ressursse.

„Õlihüpoteesi“ järgi võib 
korruptsioon siiski ettevõtte 
tegevust soodustada, kõrval
dades takistused ettevõtlus
keskkonnas, isegi takistades 
konku rentide turuletulekut. 
Seda mõju võib täheldada 
riikides, kus institutsiooniline 
kvaliteet on kehv, st ei järgita 
õigusriigi põhimõtteid ega 
võidelda  korruptsiooni vastu, 
valitsus on ebatõhus ja selle 
vastutus nõrk ning poliitiline 
olukord on ebastabiilne.  

On riike, kus korruptsioon on rohkem levinud 
kui mujal, kuid altkäemaksu andmine ei ole 
tingitud üksnes ühiskonnast, vaid ka juhtide 
isikuomadustest.

Riskialtid  juhid 
 kalduvad 
 korruptsioonile

TEADUS

ALTKÄEMAKSU PAKUVAD PIGEM JUHID, KEDA
ISELOOMUSTAB TUGEV KONTROLLIKESE,
UUENDUSMEELSUS JA RISKILEMBUS.
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Sellistes riikides peetakse 
korruptsiooni ettevõtete jaoks 
paremuselt teiseks võima
luseks, mis leevendab jäika 
bürokraatiat ja kompenseerib 
puudulikult toimivaid institut
sioone.

PISTIS ON ÄRI 
LOOMULIK OSA
Sellise riigi hea näide on 
sotsia listlik vabariik Vietnam, 
kus majandus on kasvanud 
kiiresti, kuid korruptsioon on 
laialt  levinud. Transparency 
Internationali 2019. aasta 
korruptsiooni tajumise  indeksi 
järgi oli Vietnam 198 riigi hul
gas 96. kohal. Võrdluseks võib 
öelda, et Eesti oli 18., USA  
23. ja Venemaa 137. kohal  
(kõrgeimatel kohtadel on riigid, 
kus korruptsiooni tajutakse 
kõige vähem).

Vietnamis võimul olev 
kommunistlik partei ja väga 
tsentraliseeritud süsteem 
võivad korruptsiooni soodus
tada ja probleem püsib. Lisaks 
on sealses ühiskonnas väga 
tähtsal kohal perekondlikud 
ja sotsiaalsed sidemed. Edu
kamad kipuvad olema need 
ettevõtjad, kellel on hea guanxi 
ehk ärisuhted. Mitteametlikud 
kingitused ja muu meelehea on 
tunnustatud osa  ühiskonnast ja 
ettevõtlusest, mistõttu peavad 

inimesed vastastikuseid side
meid arvestama. Nii tegutse
vad juhid tutvustel põhinevas 
ettevõtluskeskkonnas.

Uuringutest on selgunud, 
et 23% Vietnami ettevõtetest 
maksab altkäemaksu ettevõtte 
registreerimise kiirendamiseks, 
35% riigihankelepingute saami
seks ja 70% tolliprotseduuride 
tegemiseks. 43% ettevõtjatest 
tunnistab, et annab riigi
ametnikele pistist. Seega võib 
öelda, et Vietnamis on korrupt
sioon äritegemise viis.

Nagu eespool öeldud, võivad 
riskilembus ja  uuendusmeelsus 
altkäemaksu andmise 

 tõenäosust suurendada. Et alt
käemaksu andmine on keeru
line ja ebaseaduslik, võivad 
uuendusmeelsemad juhid leida 
selleks uudseid viise. Lisaks on 
korruptsioon riskantne ja alati 
jääb oht ausatele õiguskaitse
ametnikele vahele jääda. Nii 
võib riskilembuse ja altkäe
maksu andmise tõenäosuse 
seost selgitada see, et riskilem
bestel juhtidel võib olla suurem 
kalduvus anda altkäemaksu, et 
asjad saaksid tehtud ja ettevõtte 
tegevus jätkuks.

Teine järeldus on, et juhi 
kontrollikese võib pistise and
mise tõenäosust vähendada. 
Juhid, kellel on tugev kontrolli
kese, võivad ettevõtte juhtimi
sel vähem  tugineda  välisele 
 abile – teenetele kor rum
peerunud  riigiametnikelt – ja 
vähem kalduda pistist andma.

Hindamistulemused näita
vad ka seda, et altkäemaksu ja 
ettevõtte tulemuslikkuse vahel 
on positiivne ja statistiliselt 
oluline seos. Seega kehtib 

71% 19:48

unitartuscience

unitartuscience Pildile on jäädvustatud rakk paar 
päeva pärast seda, kui hiire sidekoe rakuliinist 
pärinenud elusatele rakkudele lisati kasvajates 
esinevat valku. See valk on vähi antigeen, mis 
mõjutab rakkude elutegevust ja soodustab tavaliselt 
kasvajarakkude levikut. 

Fotol on näha aga seda, et valk on pannud raku oma 
sisemust välja purskama. 

Rakutuuma tunneb pildilt ära sinise värvi järgi, 
punase värviga on kujutatud vähi antigeeni.

Pildistanud tehnoloogiainstituudi KurgLabi töörühm, 
postitanud biomeditsiinitehnoloogia doktorant 
Kristiina Kurg.

Vietnami ettevõtete kohta 
hüpotees, et korruptsioonil 
on nende tulemuslikkusele 
 „hammasrattaid õlitav“ mõju.

Samuti on juhi uuendus
meelsusel ja riskilembusel 
positiivne seos ettevõtte 
edukusega. Uurides ettevõtte 
tulemuslikkuse ennustami
seks altkäemaksu koos juhi 
isikuomadustega, selgus, et 
uuendus meelsuse positiivne 
mõju tulemuslikkusele kaob, 
kui juht on altkäemaksu and
nud. Samuti muutub nega
tiivseks seos riskilembuse ja 
ettevõtte tulemuslikkuse vahel.

Kui riskilembene juht annab 
ettevõtte edendamiseks altkäe
maksu, ei pruugi sel isegi Viet
namis olla ettevõttele oodatavat 
positiivset mõju. Tuvastatud 
korruptsioonijuhtumite põhjal 
võib spekuleerida, et fir majuhid 
võtavad ettevõtte kasumi 
suurendamiseks liigseid riske, 
millel võib omakorda olla 
suur negatiivne mõju ettevõtte 
pikaajalisele tulemuslikkusele. 
Loomulikult sõltub see suuresti 
sellest, kas riigis on erapooletu 
ja tõhus õiguskaitse.

Et artikkel tugineb  Vietnami 
andmetele, ei pruugi selle 
tulemused olla üldistatavad. 
Edaspidi tasuks korrata sarna
seid uuringuid teistes riikides, 
et teha kindlaks tulemuste 
võrreldavus. •

Gaygysyz Ashyrov kaitses 
2020. a TÜ-s doktoritöö „Essays 
on firm-level corruption“ („Uuri-
mused firma tasandil toimuvast 
korruptsioonist“), mis koosnes 
neljast avaldatud artiklist. UT-s 
avaldatud teaduslugu põhineb 
ühel neist. Autor pälvis uurimuse 
eest Eesti Panga teaduspreemia. 

43% ETTEVÕTJATEST TUNNISTAB, ET ANNAB 
RIIGIAMETNIKELE PISTIST. SEEGA ON VIET-
NAMIS KORRUPTSIOON ÄRITEGEMISE VIIS.

ALTKÄEMAKSUKS ON VAJA NII PAKKUMIST KUI KA NÕUDLUST.
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KANDIDEERIMISTÄHTAJAD EI OLE MÄGEDE TAGA

Järgmised „Erasmus+“ kandideerimistähtajad 
on
» Euroopa-sisesel õpirändel 15. märts;

» üleilmsel õpirändel (õppimine partnerkõrg-
koolis väljaspool programmiriike) 1. aprill;

» „Erasmus+“ Euroopa-sisesel välispraktikal 
15. veebruar, 15. märts, 15. aprill ja 
31. mai.

Hoolimata koroonaviiruse pandeemiast ja sellega
seotud reisimisraskustest soosib Euroopa Liit
õpirännet. Algas programmi „Erasmus+“ uus
rahastusperiood, mis kestab 2027. aastani ja
mille eelarve on 26 miljardit eurot.

kasutada senisest märksa 
enam üliõpilasi ja kõrgkoolide 
töötajaid.

Hoolimata raha rohkusest 
on õpirändurite arv viimastel 
aastatel püsinud suhteliselt 
samal tasemel. „Piisavalt suurt 
osalejate arvu kasvu ei ole 
 tulnud, et kõiki neid vahendeid 
ära kasutada,“ sõnas Hütt.

Kui 2018/2019. õppeaastal 
osales „Erasmus+“ program
mis 331 TÜ üliõpilast, siis 
aasta hiljem oli neid 269 ehk 
ligi 19% vähem. „Arvestades 

TÜ  üliõpilaste koguarvu, on 
õpirändes kõvasti kasvuruumi,“ 
kommenteeris Haljasmäe.

Raha siiski raisku ei lähe, 
sest kasutamata summad 
suuna takse teistesse kõrg
hariduse valdkondadesse: 
 üleilmsesse õpirändesse, 
strateegilise koostöö projek
tidesse,  koolitus kursuste ja 
õppemeetodite  väljatöötamisse, 
aga ka  kultuuri ja loovuse 
 arendamisse.

Samas ütles Haljasmäe, et 
peamine põhjus, miks piisavalt 
paljud üliõpilased õpirände 
võimalust ei kasuta, ei peitu 
huvi puuduses, vaid ennekõike 
on käärid välismaal elamisega 
seotud kulude ja toetuste vahel.

„Üldjuhul, sõltudes küll siht
kohast, ei võimalda stipendium 
katta kõiki kulusid. Üliõpilasel 
peavad olema lisavahendid ja 
see seab piirid,“ sõnas Haljas
mäe. „Tihti tuleb välismaale 

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

U ueks „Erasmus+“ 
 pr  ogrammiperioodiks 
on sõnastatud neli 

prioriteeti: kaasamine ja mitme
kesisus, keskkonnasõbralikkus 
ja jätkusuutlikkus, digipädevus 
ning osalemine demokraat
likus elus. Need prioriteedid 
hõlmavad kogu programmi, 
mis tähendab, et kehtivad 
kõigi valdkondade ja projektide 
kohta. Kõrgkoolidki peavad 
projekte ellu viies ja õpirännet 
korraldades neist lähtuma.

„Erasmus+“ ja Euroopa 
 Solidaarsuskorpuse Eesti 
 agentuuri asejuhataja Anne 
Hütt selgitas, et kõrgkoolid 
p eavad pöörama tähelepanu 
sellele, et õpirändes saaksid 
osaleda ka  vähemate võima
lustega inimesed. Nende jaoks 

on programmis ette nähtud 
lisatoetused.

TÜ Erasmuse programmi 
üliõpilasvahetuse koordi
naator Jaanika Haljasmäe 
selgitas, et uuel programmi
perioodil peetakse senisest 
enam silmas nende üliõpilaste 
ja doktoran tide huve, kel pole 
võimalust või soovi nii kaua – 
vähemalt kolm kuud – välis
maal olla. Nii oodatakse ka 
ülikoolidelt lühemaid kursusi, 
kus algul tuleb olla kohapeal ja 

võtta osa  auditoorsest õppe
tööst, aga hiljem saab õppida 
veebis.

Anne Hütt lisas, et lähtudes 
keskkonnasäästlikkusest kui 
programmi ühest prioriteedist, 

peab 
õpirändesse 
minejate jaoks 
soodustama lennukiga 
reisi mise asemel näiteks rongi 
või laevasõitu.  
Aeglasema, kuid keskkonda 
säästvama transpordivahendi 
valinud peaksid tema sõnul 
saama samuti lisatoetust.

Hütt tunnistas, et kõrghariduse 
Euroopasisese õpirände pro
jektide jaoks on raha rohkem, 
kui seda taotletakse. Piltlikult 
öeldes vedeleb see lausa maas 
ning õpirände võimalusi võiks 

ÜLDJUHUL EI VÕIMALDA STIPENDIUM KATTA 
KÕIKI KULUSID. ÜLIÕPILASEL PEAVAD OLEMA 
LISAVAHENDID JA SEE SEAB PIIRID.

„Erasmus+“ 
 võimaldaks märksa 
rohkem rännata

TUDENGID

MARTIN NIKOLAJEV AVALDAS

LOOTUST, ET JÄRGMISEL

SEMESTRIL ON KOROONA -

PIIRANGUD LEEBEMAD JA

KOGEMUSED RIKKALIKUMAD.
DR MARIKA SAAR KÄIS ÜLEILMSE

ÕPIRÄNDE PROGRAMMIGA VIETNAMIS HUE

MEDITSIINI- JA FARMAATSIAÜLIKOOLIS.
TÜ ÜLIÕPILANE EMMA PIPI PENELOPE VISNAP

VEETIS VAHETUSSEMESTRI ITAALIAS BOLOGNA

ÜLIKOOLIS.
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suundudes loobuda tööst Eestis 
ja see omakorda vähendab sisse
tulekut.“ Tema hinnangul oleks 
kõrgemad stipendiumimäärad 
esimene samm, mis aitaks 
tõmmata programmi rohkem 
üliõpilasi.

KOROONA NURJAS 
PLAANID
Mõistagi ei ole programm 
pääsenud koroonaviiruse 
mõjutustest. Anne Hüti sõnul 
oli enamikul õpiränduritel või
malus eelmisel kevadel õpitege
vust veebis jätkata, kuid paljud 
pidid välismaal õppimise katki 
jätma ja kodumaale naasma. 
Ka sel õppeaastal on välismaale 

suunduvate üliõpilaste ja tööta
jate arv varasemast  märgatavalt 
väiksem. Hütt nimetas  kahane  
nud osavõtu põhjustena reisi
piiranguid,  pandeemiaga 
seotud üldist ebakindlust 
ja  asjaolu, et kõrgkoolid üle 
Euroopa korraldavad õppetööd 
valdavalt veebi teel.

Kuid ka programmis on 
tehtud kohandusi: lisandunud 
on eõpirände ja põimõppe 
võimalus. Viimane tähendab,  
et üks osa õpirändest on 
võimalik läbida veebi kaudu 
kodumaal, teine osa välisriigis 
kohapeal. 

Hütt ütles, et nii on loodud 
 võimalus programmist osa  

võtta ka siis, kui turvaliselt  
teise riiki minna ei saa.

Jaanika Haljasmäe sõnul pidi 
sel õppeaastal semestripikkuses 
õpirändes osalema viimaste 
aastate rekordarv TÜ üliõpilasi. 
„Paraku on jätkuva pandeemia 
tõttu suur osa üliõpilastest pida
nud oma plaanidest  loobuma,“ 
lisas ta. „Veebiõppest ja 
liikumis piirangutest üliõpilas
vahetusse kandideerijad just ei 
unista ning seepärast lükkavad 
paljud, kellel kooli lõpuni aega 
veel on, välisõppe järgmisse 
õppeaastasse.“

Kas koroonavaktsiin võiks 
saada edaspidi programmis 
osalemise tingimuseks? 

Anne Hüti arvates sõltub see 
pigem riikide reisipiirangutest 
ja reegli test. „On  ebatõenäoline, 
et „Erasmus+“ hakkaks ise 
 seadma tingimusi vaktsineeri
mise kohta.“

JULGE ÕPIRÄNDURI 
RIND ON RASVANE
On ka neid, kes pandeemiat ja 
liikumispiiranguid trotsides 
selle õppeaasta  sügissemestril 
„Erasmuse“ seiklusele  vastu  
 läksid. Üks neist on  õigus  
teaduse üliõpilane Martin 
 Nikolajev, kes õppis Viinis.

Viini Ülikoolis peeti loen
guid vaheldumisi kohapeal ja 
veebis, et vähendada üliõpilaste
vahelisi kokkupuuteid ja taga da 
turvaline õppekeskkond. 
See aga, et koos koolipinki 
 nühkida ei saanud, ei takista nud 
erasmus lastel seltsielu nautida – 
ikka käidi kohvikutes, baarides 
ja matkamas.  Nikolajevil õnnes
tus teha Austrias ka rendiautoga 
ringreis.

Suhtlus kuivas koroona
viiruse kasvava leviku tõttu 
ajapikku siiski kokku – selts
konnad muutusid väiksemaks 
ja kohalike üliõpilasorganisat
sioonide korraldatud üritused 
kolisid veebi.

„Pandeemia või mitte, 
kogemus on seda väärt,“ võttis 
Nikolajev oma õpirände muljed 
kokku. Ta usub, et järgmise 
semestri alguseks on suur osa 
Austria ja teiste riikide rahvas
tikust koroona vastu juba 
vaktsineeritud ning nii tuleb 
tänavune sügis üliõpilasvahe
tusse minejatele juba mitme
kesisem. •

Loe täispikka lugu veebilehelt 
ajakiri.ut.ee.

TÜ TÖÖTAJAD SAAVAD MINNA VÄLISMAALE

Kõrgkoolide jaoks ei 
tähenda „Erasmus+“ 

vaid üliõpilaste õpinguid ja 
praktikat välismaal, vaid ka 
töötajate võimalusi õpetada 
partnerkõrgkoolides või 
osaleda väliskoolitustel ning 
suurtes koostööprojektides. 
Jaanika Haljasmäe sõnul on 
õppima minejaid tööränduri-
test mõnevõrra rohkem, 
moodustades tavaliselt 
ligikaudu 60% „Erasmuse“ 
programmis osalejatest.

TÜ mobiilsusprogrammide 
spetsialist Anneli Miljan ütleb, 
et huvi „Erasmuse“ vastu on 
töötajate seas suur. Prog-
rammi toel on kõigil ülikooli 
töötajatel võimalik minna 
välismaale koolitusele või ise 
õppetööd tegema. Samuti 

saab „Erasmuse“ kaudu 
kutsuda TÜ-sse õpetama 
väliseksperte. Sealjuures ei 
piirdu programm üksnes 
Euroopaga, vaid võimaldab 
enesetäiendust saada ja koos-
tööd teha üle maailma.

Kui üliõpilasrände rahas-
tusest jääb raha tihti üle, siis 
töötajate  programmidega on 
asi vastupidine. „ Euroopa-  
sisese õpirände fond ammen-
dub alati üsna kiiresti –  
projekti kestus on kaks 
aastat, aga raha saab tavaliselt 
otsa poole kiiremini,“ tõdes 
Miljan. 

„Möödunud aasta oli 
erandlik, sest pandeemia 
tõttu pole alates märtsist 
keegi Erasmuse toel välis-
maal käinud.“ Miljan soovitab 

aga välismaiste  partneritega 
 suhteid hoida ning  tulevasi 
õpi- ja tööreise juba 
 pla neerida, sest on lootust, 
et sel kevadel saab tasapisi 
hakata uuesti reisima. •

PROFESSOR MAAJA VADI KÄIS
MÖÖDUNUD AASTA VEEBRUA-
RIS „ERASMUS+“ ÜLEILMSE ÕPI-
RÄNDE PROGRAMMI RAAMES
AUSTRAALIAS NEW ENGLANDI
ÜLIKOOLIS.

TUDENG KÜSIB

Kas ülikooli praktika- ja karjääripäevad tänavu 
toimuvad?

MARE ARU
õppeosakonna nõustamiskeskuse karjäärinõustaja

Jah, mõned kindlasti toimuvad. Jälgi ajakohast infot veebi lehel 
careerday.ut.ee. Praeguses olukorras toimuvad kõikvõimalikud 
üritused veebis. Ühtpidi on see mugav ja turvaline võimalus 
üritustest osa võtta, ilma et oleks vaja kuhugi kohale minna, 
aga teisalt nõuab see teadlikku tegutsemist, et osalemisest ka 
päriselt kasu oleks.

KUIDAS MUUTA VEEBIKARJÄÄRIPÄEV KASULIKUKS?
Mõtle oma soovid läbi. Millise eesmärgiga karjääripäeval osa-
led? Kas soovid saada üldist pilti tööturu võimalustest ja ootus-
test või huvitab sind mõni konkreetne sektor või ametiala? Kas 
otsid uusi mõtteid, mida oma haridusega võiks peale hakata? 
Kas tahad minna praktikale või tööle või on sul mingi muu idee?

Uuri veebiürituse võimalusi. Pelgalt ettekannete kuulamise 
kõrval võid leida võimalusi osaleda interaktiivsetes töötubades: 
suhelda ettevõtete virtuaalboksides nende esindajatega, jagada 
oma kontaktandmeid ja CV-d praktika- või töösooviga jne.

Vaata, millised tööandjad karjääripäeval osalevad. Koosta 
juba ette loend huvipakkuvatest organisatsioonidest, kellega 
soovid üritusel kindlasti tutvuda. Uuri ettevõtete kohta infot 
nende kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Küsimused pane kirja, et 
saaksid karjääripäeval neid õigele inimesele esitada.

Ole valmis end tööandjatele tutvustama. Mõtle läbi, mida 
endast tööandjale rääkida. Võib-olla piisab nimest,  õppekavast 
ja õppeaastast, aga lisaks mõtle läbi, millest täpselt oled huvita-
tud – on see praktikavõimalus või miski muu? Ole valmis rääki-
ma oma karjäärisihtidest, oskustest, kogemustest, huvidest jms.

Tee endale märkmeid. Pane pärast iga virtuaalboksi külas-
tust lühidalt kirja, milliseid võimalusi tutvustati, kellega suhtlesid, 
kas andsid oma kontaktandmed või CV, kas leppisite midagi 
edaspidiseks kokku, milliseid ideid veel tekkis.

Jätka tegutsemist. Kui messil süveneb huvi mõne  valdkonna 
vastu, kuhu tahaksid praktikale või tööle minna, siis otsi ka 
teisi sel alal tegutsevaid tööandjaid. Uuri nende kohta veebist 
ja võta julgelt ühendust, kui soovid küsimusi esitada või tööle 
kandideerida. 

Osale karjääripäeval aktiivselt ja võid leida nii inspiratsiooni, 
selgeid sihte kui ka konkreetseid tegutsemisvõimalusi. •
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KARIN TALVISTE
programmi „Noored kooli“  
5. lennu liige

P ärast õigusteaduse 
bakalaureuseõpet 
olin õppimisest veidi 

tüdinud. „Noored kooli“ tundus 
just selline programm, et pidin 
endale ütlema: kas nüüd või 
mitte kunagi.

Mind kõnetas programmi 
„Noored kooli“ juhtimiskooli
tuse pool, kuna ma ei teadnud, 
millist karjääri teha tahan. 
Tagantjärele võin öelda, et 
kooli tusprogramm oli väga 
kõrgel tasemel ja mitmekülgne – 
lisaks pedagoogikale õpetati ka 
ajajuhtimist ja psühholoogiat.

Peale kõige muu tundsin, et 
riik on minusse investeerinud ja 
tahan midagi tagasi anda. See oli 
mu kandev mõte haridusvald
konda tulles.

Programmi kestel ning 
veel kaks ja pool aastat hiljem 
töötasin Tartu Kutseharidus
keskuses*, õpetades ajalugu, 
ühiskonna õpetust ja õigust. 
Sealne noor seltskond vajas 
teistsugust lähenemist kui 
üldhariduskoolis – õpilased olid 
osavad käeliselt, kuid ei jahtinud 
ilmtingimata akadeemilisi 
teadmisi.

Sain ka ise palju targemaks, 
kuna suhtlesin selliste erialade 
esindajatega, kes ei olnud varem 
minu igapäevasesse suhtlusring
konda kuulunud. See kogemus 
avardas tohutult mu maailma
pilti.

Teisalt jõudsin just õigus
aineid õpetades rohkem noor
teni. Neil tõesti ei olnud sellest 
valdkonnast aimugi. Nende 
arusaam oli, et kui tahad leida 
töölepingu seadust, trükid selle 
Google’isse. Seda, et nõnda leiad 
tõenäoliselt seaduse  kümme 

aastat vana versiooni, ei osanud 
nad kahtlustadagi.  Minust 
sai koolis kiiresti  inimene, 
 kelle poole pöördusid ka teiste 
gruppide õpilased ja õpetajad, 
kes olid näiteks kohtust saanud 
mingi kirja, kuid ei osanud sel
lega midagi peale hakata. Niisiis 
andsin palju juriidilist nõu.

EDASI PROKURÖRIKS
Õpetamisoskused tulevad mulle 
pidevalt kasuks nüüdki, kui 
töötan prokurörina. Näiteks 
veenda kolleege uusi meetodeid 
rakendama on kohati sama 
keeru line, kui motiveerida 
keevi tajat ajalugu õppima.

Nüüd olen prokuratuuris 
olnud pea viis aastat. Neist 
kaks olin kodus ja kasvatasin 
tütart – see tähendab, et napi 
kolme aastaga olen  jõudnud 
riigiprokuröriks. Varem 
töötasin abiprokurörina. Ka 
sellel karjäärihüppel on seos 

Kui veenad õpilast 
kaasa töötama, esined 
veenvalt ka kohtus

Kui Karin Talviste oli 2011. aastal lõpetanud TÜ õigusteaduse 
bakalaureuseõppe, liitus ta programmiga „Noored kooli“ ja asus 
õpetajana tööle Tartu Kutsehariduskeskuses. Pärast viieaastast 
õpetajatööd vahetas ta kooli prokuratuuri vastu ja 2019. aastal sai 
temast riigiprokurör.

programmiga „Noored kooli“. 
Tulles  prokuratuuri, küsi sin 
juhtivprokurör Taavi Perni 
käest, millistes valdkonda des 
oleks võimalik töötada. Tema 
pakkus valikuid: rooli joodikud, 
baarikaklused (koodnimetus 
võõrastevahelise vägivalla 
kohta) või lähisuhte vägivald ja 
alaealised. Kuna olin neli ja pool 
aastat koolis töötanud ja sain 
päris hästi noortega läbi, valisin 
alaealised; lähisuhtevägivald 
käib sinna juurde, sest seal on 
lapsed sageli kannatanuteks.

ISIKLIK LÄHENEMINE
Kui kohtun prokurörina ala
ealisega, pean mõtlema, milline 
lahendus aitaks last kõige pare
mini. Täpselt samamoodi mõt
lesin õpetajana. Erinevus on see, 
et kutsekooli klassis oli korraga 
kuni 30 õpilast ja aastas käis 
minu juurest läbi umbes 500 
õpilast, prokuröri ees on aga üks 
laps korraga. Samas on võimalus 
teda mõjutada võibolla ainult 

ühe tunniajase 
vestluse käigus. 
Aega tema 
tundmaõppimi
seks on vähem 
ja selle võrra peavad meetodid 
olema efektiivsemad.

Programmis „Noored kooli“ 
õpetati meid lähenema igale õpi
lasele kui indiviidile. Nii näen ka 
prokuratuuris töötades kuriteo 
toime pannud isikut, kannata
nut ja tunnistajat eelkõige indi
viidina, kel on oma vajadused, ja 
oskan nendega arvestada. 

Inimestel, kes eksivad teelt, 
on sageli sama mure nagu 
kahjuks enamikul lastel Eestis – 
neid ei ole ära kuulatud. Kui 
kuulad ja saad nende problee
mist päriselt aru, võid krimi
naalasja menetlemise käigus 
lahendada ka päris mitu suurt 
elumuret. 

Täpselt samamoodi on 
õpetajana – kui suudad õpi
lasi märgata ja mõista, mis on 
nende mured, kujundad lisaks 

aineteadmiste arendamisele ka 
nende maailmapilti.

Praegu aga ei ole ma enam 
prokurör, kes käib kohtus, vaid 
teen järelevalvet riigiprokura
tuuris. Koordineerin lähisuhte
vägivalla ja alaealistega seotud 
valdkonda – koolitan prokuröre 
ja koostööpartnereid, korral
dan seminare ning ümarlaudu, 
annan intervjuusid ja osalen 
õigusloomeprotsessis prokura
tuuri esindajana. Lahendan ka 
kaebusi inimestelt, kes ei ole ra
hul prokuröri otsuse või tööga.

Kui on vaja koolitada, aitab 
õpetamiskogemus mind alati. 

* Enam programmi „Noored 
kooli“ osalejad kutsekoolides ei 
tööta. •

Loe täispikka lugu veebilehelt 
ajakiri.ut.ee.

KARINIL EI OLNUD KERGE ÕPETAJAAMETIST
LOOBUDA. KUI POLNUKS UNISTUST SAADA
PROKURÖRIKS, TÖÖTAKS TA IKKA KOOLIS.

ÕPETAJAKOGEMUS AITAB KARINIL KORRALDADA 
HÄSTI KOOLITUSI NING VIIA LÄBI SEMINARE JA
ÜMARLAUAUDU.

F
O

T
O

: R
II

G
IP

R
O

K
U

R
A

T
U

U
R

F
O

T
O

: E
R

A
K

O
G

U

39VEEBRUAR 2021, NR 238 VEEBRUAR 2021, NR 2 ELUKOOLELUKOOL



ELE LOONDE
TÜ muuseumi 
kommunikatsioonispetsialist

N ii on ka Enn Põld
roosi maaliga „Uni
versitas Tartuensis“, 

mis on rektoraadi eesruumides 
olnud vaheaegadega üleval 
alates 1982. aastast. Maali 
loomise lugu ja selles peituvad 
tähenduskihid on aga mitme
külgsemad ja intrigeerivamad, 
kui esmapilgul arvata võiks.

Enn Põldroos on teose 
 loomisel võtnud eeskujuks 
 renessansiajastu tähtteose 
„Ateena kool“. Sellel Vatikani 
palees asuval Raffaeli seina
maalil on kujutatud Platonit ja 
Aristotelest, kes on ümbritse
tud filosoofide ja õpetlastega. 
Põldroosi 3,3 meetrit kõrgel 
ja 4,8 meetrit laial pannool 
on kesksel kohal seismas kaks 

Tartu Ülikooli loojat: Johan 
Skytte ja Georg Friedrich 
 Parrot. Nende ümber on koon
dunud professorid, teadlased ja 
rektorid.

Metafoorne seos Ateena ja 
Tartu vahel on pärit juba   
19. sajandist, kui akadeemi 
listes ringkondades levis 
 ülikoolilinna nimetusena 
 Emajõe Ateena. Valgustus
ajastu ideaalid tarkusest, 
 teadusest ja inimlikust 
 arengust olid 1802. aastal 
 ülikooli taasava mise aluseks.

19. sajandil kujunenud 
akadeemiline paatos elas 20. 
sajandil edasi ning on leidnud 
Enn Põldroosi maalis fantaasia
rikka väljenduse.

Näitusel „Ars academica. 
Tartu Ülikooli kunstikogu“ 
näeb teose koopia kõrval skee
mi, millel on maalil kujutatud 
isikute nimed (vt ka lk 43–44).

Teose vasakus servas on üm 
ber vana anatoomikumi maketi 
koondunud kolm arstiteadlast: 
Ludvig Puusepp, Aleksander 
Paldrok ja Karl Friedrich Bur 
dach. Kunstimuuseumi kips 
kujudega interjööri kujutava 
ukse kõrval seisab muuseumi 
asutaja Karl Morgenstern koos 
keemikute ja astronoomidega.

Esiplaanil on keelemehed: 
kiiktoolis istub eesti ja soome 
ugri keelte uurija Ferdinand 
Johann Wiedemann, keda 
ümbritsevad vene, armeenia ja 

Kõnekas maal, millel 
kohtuvad renessanss 
ja modernism

Sageli on kõige põnevamad lood peidus just neis asjades, mis 
on aja jooksul muutunud tavaliseks. Ülikooli kabinettide ja 
auditooriumide seintel ripuvad kunstiteosed, mida igapäevast 
õppe- ja teadustööd tehes vahel enam tähelegi ei pane.

poola keeleuurijad. Parrotist ja 
Skyttest paremal seisavad kaks 
rektorit: Feodor Klement ja 
Aleksander Schmidt. Teklitega 
mehed koos liikuva noor 
paariga treppidel esindavad 
tudengeid. Maali parem serv 
on baltisaksa ja vene teadlaste 
päralt; tuntuimateks neist võib 
pidada Karl Ernst von Baeri ja 
Wilhelm Ostwaldi.

OMA AJA PEEGEL
Portreede ansambel on ka 
 kõnekas peegel oma valmimis
aja ideoloogilisest maailma
pildist. Nii kohtab Põldroosi 
pannool vennasrahvaste tead
lasi, kelle seos Tartu Ülikooliga 
on üsna põgus. Samas puudu
vad rahvusülikooli algusaegade 
rektorid ja professorid. 

Lisaks vaadatakse mõne 
maalil kujutatud teadlase tööd 
praegu teise pilguga kui varem. 
Üks markantsematest näidetest 
on Nikolai Burdenko, keda hin
nati nõukogude ajal Venemaa 
neurokirurgia rajajana, kuid 
kes juhtis 1940. aastate alguses 
Katõni massimõrva uurimis
komiteed, mille väitel olid 
sõjakuriteos süüdi sakslased.

Maali valmimise ajal olid 
kõigist kujutatutest elus vaid 
kaks: toonane rektor Arnold 
Koop ja astronoom Ernst Öpik. 
Öpiku, nagu ka Gustav Suitsu 
kujutamine maalil on tähele
panuväärne, sest mõlemad olid 
teise maailmasõja ajal põgene
nud Eestist läände.

Üldiselt näib kehtivat 
kirjutamata reegel, et ülikooli 

suurkujude portreesid ekspo
neeritakse alles pärast nende 
surma. See põhjendaks ka vähe
malt osaliselt, miks maalitute 
seltskond on nii ülekaalukalt 
mehelik: naised olid jõudnud 
vaevu ühe eluea jagu ülikoolis 
käia. Siiski, 1982. aastal oleks 
olnud juba igati paslik kujutada 
teiste hulgas Eesti esimest nais
professorit Alma Tomingat. 

SUUR TELLIMUSTÖÖ
Põldroos maalis pannoo ENSV 
Kultuuriministeeriumi telli
musel ülikooli 350. aasta päeva 
kingituseks. 1982. aastal tähis
tati esimest korda  nõukogude 
ajal Rootsiaegse ülikooli 
sünni päeva, varem oli tähista
tud ainult keiserliku ülikooli 
tähtpäevi.

Reaktsioon suurteosele oli 
omajagu vastuoluline. Kriiti
kud kahtlesid, kas Raffaeli 
maalist eeskuju võtmine sobib 
ja kui väärikas on kujutada 
Wiedemanni kiiktoolis koo
gutamas või Ludvig Puuseppa 
madalal astmel istumas. 

„Töö oli provokatiivne ja ega 
see kohe kõigile meeldinud, 
aga tagantjärele on ikkagi väga 
uhke, et meil on olemas selline 
suurteos,“ selgitas näituse „Ars 
academica“ kuraator Ingrid 
Sahk. Ülikooli muuseumi 
kogus on teos harukordne juba 
oma mõõtmete tõttu – nii suurt 
kunstikingitust pole ei varem 
ega hiljem ülikoolile tehtud.

Praegu asub pannoo ülikooli 
rektoraadi eesruumis, kuhu 
on võimalik seda uudistama 
minna. Veebruaris avataval näi 
tusel saab näha teose koopiat, 
sest originaal ei mahu muu 
seumi ajutiste näituste saali ära.

Eesti kunstiajaloos on Põld 
roosi monumentaalmaal näide 
Tartu akadeemiliste grupi 
portreede traditsioonist, mille 
juured on 19. sajandis ning mis 
elab Tartus edasi ülikooli õppe 
hoonete, mõne üliõpilasorgani
satsiooni ja muuseumimaja 
akendel. •

Loe täispikka lugu veebilehelt 
ajakiri.ut.ee.

REAKTSIOON SUURTEOSELE OLI 
VASTUOLULINE. KRIITIKUD KAHTLESID, KAS 
RAFFAELI MAALIST EESKUJU VÕTMINE SOBIB. 

„ARS ACADEMICA.  
TARTU ÜLIKOOLI KUNSTIKOGU“

Näitus on Tartu Ülikooli muuseumis üleval 18. veebruarist 
2021 kuni 27. veebruarini 2022.

Ülikooli muuseumis, ajaloolises toomkirikus eksponeeritakse 
Eesti vanimat kunstikogu. 
Muuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 11–17.

Lisainfo: muuseum.ut.ee

Enn Põldroosi monumentaalteose kohta saab lähemalt lugeda 
TÜ väliseesti külalisprofessori David Ilmar Lepasaar Beecheri 
artiklist „Universitas Tartuensis Enn Põldroosi maalil“.
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1. Ferdinand Johann Wiedemann
2. Vladimir Dal
3. Hatšatur Abovjan
4. Jan Baudouin de Courtenay
5. Johannes Voldemar Veski
6. Ludvig Puusepp
7. Aleksander Paldrok
8. Kari Friedrich Burdach
9. Matthias Jakob Schleiden
10. Hermann Heinrich Hess
11. Arnold Koop
12. Jevgeni Tarle
13. Ernst Öpik
14. Karl Morgenstern
15. Karl Claus
16. Carl Friedrich  
 von Ledebour
17. Gustav Suits

18. Hans Kruus
19. Johann Georg Gezelius
20. Urban Hiärne
21. Georg Friedrich Parrot

22. Johan Skytte
23. Feodor Klement
24. Alexander Schmidt
25. Teodor Lippmaa

26. Nikolai Pirogov
27. Nikolai Burdenko
28. Oswald Schmiedeberg
29. Friedrich Georg Wilhelm  
 Struve
30. Kari Ernst von Baer
31. Wilhelm Friedrich  
 Ostwald
32. Moritz Hermann von  
 Jacobi
33. Ernst von Bergmann
34. Ferdinand Minding
35. Rudolf Buchheim
    36. Emil Lenz
       37. Paul Kogermann
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IN MEMORIAM

VELLO OJA
04.02.1943–22.12.2020

Meie seast on lahkunud 
 tehnoloogiainstituudi vanem-
teadur Vello Oja.

Veel mõni aeg tagasi keel-
dus ta tervisest rääkimast, 
viies jutu teadusele. Tema 
 arvutisse jäid peaaegu lõpe-
tatud joonised artikli jaoks, 
mille järeldus oleks olnud 
meie eluaegse koostöö lõpp-
akord: fotosünteesis ülearu-
seks jääv valgusenergia kustub 
pigmendi tripletse seisundi 
kaudu. 

Kahjuks viis ootamatult 
raske haigus Vello ära enne, 
kui me saime selle teadmise 
avalikuks teha.

Vello sündis 4. veebruaril 
1943. aastal Viljandimaal. 
Tema haridustee algas Tääksi 
koolis ja jätkus Viljandis.  
Meie saime kokku pärast 
Tartu Ülikooli lõpetamist 
eksperimentaalfüüsikutena, 
kui ta asus tööle tolleaegses 
Teaduste Akadeemia Füüsika 
ja Astronoomia Instituudis 
atmosfääri füüsika erialal. 

Meie ülesanne oli uurida, 
kuidas valgus tungib tihedasse 
taimkattesse, toetades oma 
energiaga lehtede foto-
sünteesi. 

Siis esitasimegi oma uuri-
mistöö igavese põhi küsimuse: 
mis määrab taime lehe foto-
sünteesi kiiruse? Lootsime 
vastuse leida nii, et  paneme 
lehe väga  erinevatesse 

 katsetingimustesse ja mõõda-
me, kuidas fotosüntees sellele 
reageerib. See meetod erines 
välismaistest meetoditest, 
kus taimeleht lagundati ja 
isoleeritud fragmente uuriti 
keemiliselt.

Aparaat, mis  võimaldaks 
muuta katsetingimusi, 
muunda mata lehte – samal 
ajal fotosünteesi mõõtes –, 
tuli meil endal teha. Selles oli 
Vello ületamatu. Kõigepealt 
valmis aparaat tema mõtteis, 
seejärel matemaatikas, ja 
väga harva käitus valmistehtu 
teisiti, kui oodati. Alati tuli ta 
ka sõpradele appi, kui mõni 
masin kippus mõistusest üle 
olema.

Kuigi seltskonnas vaikne ja 
inimsuhetes mõnikord kohma-
kalt otsekohene, oli Vello üks 
targemaid eksperimentaal-
teadlasi, keda olen tundnud. 
Mitte kunagi ei lõpetanud ta 
kahtlemast, et osa tulemustest 
võib olla aparatuurne artefakt. 
Ta oli mõõtmistes ülitäpne ja 
läks alati palju kaugemale, kui 
tootja oli garanteerinud. 

Meie eluaegne koostöö 
algas lõputute aruteludega, 
kui sõitsime Tartu ja Tõra - 
vere vahet tööle ja koju. Need  

 
 
vestlused viisid meie mõtle-
mise sedavõrd ühele lainele, 
et kunagi nimetati meid lausa 
teaduslikuks dimeeriks  
(keemiline ühend, mis tekib 
mingi küllastumata ühendi 
kahe molekuli liitumisel – 
toim.). 

Harva juhtub, et kaks poolt 
mõistavad teineteise vajalik-
kust nii nagu meie, aga just 
tänu sellele on üks pluss üks 
olnud palju rohkem kui kaks, 
hoides meie väikest laborit 
maailmas tähelepanu all.

Meid kutsuti kuulsatesse 
uurimiskeskustesse, kusjuures 
vastupidi tavalisele võtsime 
mõnikord kaasa ka oma 
aparatuuri lootuses selle vastu 
huvi äratada. Huvilisi oligi, sest 
Vello oskas meie „Steinway“ 
kompuutriklaviatuuril teha 
tõelist muusikat. Nii heaks 
mängijaks ei ole keegi teine 
saanud.

Nüüd lõhestas saatus meie 
dimeeri ja sinu imeline pill 
seisab vaiksena laborinurgas. 

Lugedes kaugete kolleegide 
järelehüüetes kiitvaid sõnu, 
olen õnnelik, et tänu sinu  
andele tekkis meil lausa 
maagiline võime tungida 
sügavamale looduse ehitusse. 
Meie suutsime mõista selle 
olemust, mida sajad meie  
kolleegid vaid hästi teadsid.

Mälestus sinu talendist ja 
originaalsusest jääb kestma.

Agu Laisk, kolleeg 
 tehnoloogiainstituudist
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5. veebruaril kaitses  
MAARJA BUSSOV füüsika 
erialal doktoritööd „C lustering 
Analysis for Astrophysical 
Structures“ („Astrofüüsi-
kaliste struktuuride uurimine 
klasteranalüüsi meetoditega“). 
Juhendajad prof Elmo Tempel ja 
prof Radu S. Stoica (Lorraine’i 
Ülikool), oponent Pekka Heinä-
mäki (Turu Ülikool).

16. veebruaril kell  
11.00 kaitseb OLENA  
NEDOZHOGINA meedia ja 

kommunikatsiooni erialal dok-
toritööd „Identity  
construction of Russian- 
speaking Ukrainians after  
2013-2014“ („Venekeelsete 
ukrainlaste  identiteediloo me 
pärast 2013.–2014. aasta 
sündmusi“). Kaitsmine toimub 
videosilla kaudu.  
Juhendaja prof Triin Vihalemm, 
oponent Joanna Szostek  
(Glasgow’ Ülikool).

19. veebruaril kell 12.15 kaitseb 
LJUBOV JAANUSKA 

informaatika erialal  
doktoritööd „Haar  
Wavelet Method for  
Vibration Analysis of Beams 
and Parameter  Quantification“ 
(„Haari lainikute meetod 
omavõnkumiste analüüsiks ja 
parameetrite määramiseks“). 
Kaitsmine toimub videosilla 
 kaudu.  
Juhendaja külalisdots Helle 
Hein, oponendid prof Eduard 
Petlenkov (Tallinna Tehnika-
ülikool) ja kaasprof Jānis Šliseris 
(Riia Tehnikaülikool).

TEATED

8. veebruaril algab VEEBI-
KURSUS „Õiguse alused  
mittejuristile“, mis annab 
 algteadmised õigusest ja aitab 
teha teadlikuma erialavaliku. 
Kursusele saab registreeruda 
veebilehel  
sisu.ut.ee/oigusealused/avaleht. 

14. veebruarini on Omicumi 
aatriumis avatud Inna Rebase 
MAALINÄITUS „Unistades 
mägedest“. Rebane on lõpeta-
nud 1976. aastal Tartu Riikliku 
Ülikooli füüsik-teoreetikuna. 
Näituse maalid on tehtud möö-
dunud kevade eriolukorra ajal.

15. veebruarini kutsub ülikooli 
praktika vahendamise keskkond 
FUTULAB töötajaid ja üliõpilasi 
esitama ideid kevadsemestri 
projektipraktika õppeaineks 
(SVMJ.02.014). Ideid saab 
 esitada veebilehel praktika.
ut.ee/projektipraktika.

TUNNUSTUSAVALDUSED

TÜ tänukirja pälvisid bio- ja 
 siirdemeditsiini instituudi füsio - 
loogia osakonna biofüüsika 
lektor JAAK TALTS ning pato-
füsioloogia osakonna laborant 

ELLEN GVOZDKOVA, loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna 
emeriitprofessor TOIVO 
 LEIGER, matemaatika ja statis-
tika instituudi diferentsiaal- ja  

integraalvõrrandite kaa s-
professor UNO HÄMARIK 
ning matemaatika ja statistika 
instituudi referent KELLI  
SANDER.

ÕNNITLUSED

90ENDEL JÜRIMÄE, 
matemaatilise analüüsi 

emeriitdotsent – 22. veebruar

85ANTS TUULMETS, 
keemia 

emeriitprofessor – 7. veebruar

80ENDLA ANNI, 
peremeditsiini ja 

rahvatervishoiu instituudi 
laborant – 24. veebruar

65HELJU VAIDLA, 
meditsiiniteaduste 

valdkonna raamatukoguhoidja – 
28. veebruar

60ÜLLE KIRSIMÄGI, 
kirurgiakliiniku 

arvutispetsialist – 8. veebruar
ENDA TRUBOK, eesti keele 
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ÜLIKOOLI LEMMIKSÕNAD. FOOKUS

I ga keelde tulev sõna on kellelegi vajalik. 
 Mõnikord võib uus väljend hakata kohe 

paljudele meeldima, sest see tundub huvitav 
ja rikastab keelt. Sellega kaasneb aga sõna 
 kasutuse sagenemine, mille tõttu hakkab see 
otsast tasapisi kuluma. Kulunud sõna ei ole 
enam huvitav ja võib lõpuks keelt vaesestama 
hakata. Siis on õige aeg vahetada see millegi 
vana või uue vastu. Selline sõnavara areng on 
omane igale keelele.

Praegu näib, et kulumisetappi on jõudnud 
sõna fookus:

Programmi fookuses on tööstuse digiteeri
mine. Uurimistöö peamine fookus oli heaolu 
ühiskonna problemaatika. Koolituse fookused 
olid hästi valitud. Seminaril seati fookusesse 
 tulevikuoskused. Seejärel võeti fookusesse 
 kuulajate küsimused. Projekti fookust saab 
 tulemuste järgi kitsendada. Teatrikonverents 
tõstab fookusesse vaataja.

Sõnal fookus ei ole iseenesest muidugi midagi 
viga – see on ilus kujund, mis on tulnud üldkeel-
de füüsika- ja matemaatikamaailmast. Ent nagu 
öeldud, on ülemäärane  kordamine arvukates 
tekstides selle ära kulutanud. Vaheldusrikkuse 
huvides võiks fookuse kõrval pruukida ka teist-
suguseid väljenduslahendusi. Võime kirjutada 
näiteks nii:

Programmi keskmes on tööstuse digiteerimine. 
Uurimistöö peamine teema oli heaoluühiskonna 
problemaatika ~ Uurimistöös käsitleti heaoluühis
konna problemaatikat. Koolituse põhi küsimused 
oli(d) hästi valitud. Seminaril seati esi plaanile 
tuleviku oskused. Seejärel võeti käsile ~ tähelepanu 
alla kuulajate küsimused. Projekti  teemaringi ~ 
keset saab tule muste järgi  kitsendada. Teatri
konverents asetab  rambivalgusse vaataja.

Eesti keele ammendamatus varasalves on 
rikkalikult huvitavaid väljendeid. Otsigem neid 
julgesti! •

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI.

nooremlektor – 21. veebruar
URMAS KÕLJALG, mükoloogia 
professor – 24. veebruar

55JOEL STARKOPF, 
kliinilise meditsiini 

instituudi juhataja – 8. veebruar
IRINA KUDRJAVTSEVA, 
tahkisefüüsika teadur – 
14. veebruar

50TARMO TIIDO, 
molekulaarmeditsiini 

teadur – 2. veebruar
KERSTI LILLEVÄLI, inimese 
füsioloogia kaasprofessor – 
10. veebruar
NEEME TÕNISSON, 

meditsiinigeneetika 
kaasprofessor – 17. veebruar
TAAVO TENNO, 
keskkonnakeemia 
kaasprofessor – 25. veebruar
ALAR SUIJA, 
ühiskonnateaduste instituudi 
stuudio juhataja – 28. veebruar

45INGE RINGMETS, 
biostatistika 

nooremlektor – 20. veebruar

40SANDER MIRME, 
aerosoolifüüsika 

teadur – 13. veebruar
INDREK KIVI, füüsikalise 
keemia teadur – 14. veebruar

RAUL RAMMULA, 
kiletehnoloogia labori insener – 
16. veebruar
ARTO PULK, 
struktuuribioloogia 
kaasprofessor – 17. veebruar
KALLE KIPPER, 
struktuuribioloogia teadur – 
22. veebruar

35MARILIIS VAHT, 
inimese genoomika 

teadur – 11. veebruar

25SANDRA PEEGEL, 
Pärnu kolledži 

turundusspetsialist –  
21. veebruar

ALAR SUIJA 50

„Mul ei lähe projektor tööle, 
saad sa aidata?“ Selliselt algavad 
telefonikõned, mida ühiskonna-
teaduste instituudi stuudio 
juha taja Alar Suija on saanud 
oma elus ilmselt kõige rohkem. 
Egas midagi, Alar käärib käised 
üles ja vaatab, mis sel sindri-
nahal siis häda on, et ta käima 
ei lähe. Mõnikord piisab sellest, 
et Alar heidab vilksamisi pilgu, ja 
projektor või muu tehnikavidin 
hakkab iseenesest tööle. Aitab 
ainuüksi tema kohalolek. 

„Mida me küll teeksime 
 Alarita?“ on aga jällegi küsimus, 
mida Lossi 36 teisel korrusel 
kuuleb õige sagedasti. Tõepoo-
lest, mida me teeksime temata? 
Aus vastus on, et istuks vahen-
dite taga, mis ei tööta. 

Alar Suija on praktilise 
ajakirjanduse õppes asendamatu 
jõud. Kui vaja, räägib audiost, kui 

tarvis, räägib audiovisuaalist, ja 
tihtipeale sellestki, et arvutiklassi 
ei tulda söögikraamiga. 

Pruugib vaid moka otsast 
mainida, et tulemas on üks 
üritus, kust on vaja ülekannet 
teha, kui Alar juba teab, mitu 
kaamerat, milliste mikrofonide ja 
mis puldiga. Uurib veel lisakski, 
kas seinas on internetipesa. „See 
õhust tulev internet ei kõlba 
kuskile, vaja on ikka juhet!“ Kes 
on käinud stuudios tema ruumis, 
teab, et juhtmeid on tal palju. 
Absoluutselt igaks elujuhtumiks! 
Ja ilmselt ka juhtumiteks, mis ei 
leia kunagi aset.

Tudengid iseloomustavad 
Alarit kui väga sõbralikku ja 
abivalmit inimest, kel on oma 
nõudmised ja – mis siin  salata 
– kiiksud. Statiiv olgu kotis õiget-
pidi ja alati peab teadma, kuidas 
heli kavatsetakse üles võtta. 

Kui tudengid võttel käivad, siis 
pärast kontrollib ta üle, kas asjad 
said ikka täpipealt samamoodi 
tagasi. Siis tulevad järgmised 
 tudengid ja algab sama trall 
otsast peale. 

Alari suust pärineb kuldseid 
ütlusi, näiteks „Sellega on see 
teema, et …“ ja „Me ei ole 
filmikool (aga asju peaks ikkagi 
ilusti tegema)!“ ja „See on jõle 
pull asi!“ 

Kolleegid hindavad Alarit, sest 
lisaks äärmisele asjatundlikkusele 
on temaga ka hea ajada törtsuke 
lobajuttu.

Oled meie instituudile väga 
oluline ja asendamatu lüli, et 
asjad toimiksid õlitatult. 

Ilusat juubelit ja vähem 
 tõrkuvat tehnikat!

Kolleegid ühiskonnateaduste 
instituudist
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