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Kriisist sünnib uus maailm

N
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ädal pärast eriolu
Kuid 25. märtsi „Pealtnägi
korra kehtestamist
jas“ ütles majandusekspert
oli „Aktuaalses kaa
Kristjan Lepik lootustandvad
meras“ ilmateade ainus uudis,
sõnad: „Aeg on selline para
mis ei olnud seotud koroona
tamatu asi, et ta lihtsalt läheb.
viirusega. Nüüd on veel tükk
Ühel hetkel on kriis läbi, ka
aega möödunud, kuid olukord
majanduslikus mõttes, ja algab
ei lähe eriti paremaks. Peale
uus tõusulaine.“
haigusega seotud terviseriskide
Lootus on võimas jõud ja
räägitakse üha enam sellest,
nagu öeldakse: lootus sureb
milline on viirusest põhjustatud
viimasena. Mulle näib, et maa
kriisi mõju majandusele ja kogu
ilmas ei sure lootus iialgi, sest
ühiskonnale.
igas halvas on killuke head.
Viirusest ja eriolukorrast
Peame olema targad, et sel kee
räägitakse ja kirjutatakse väga
rulisel ajal vastu pidada.
MARI EESMAA
palju. See on täiesti arusaadav,
Laenates taas Lepiku sõnu:
UT toimetaja
sest nõnda äkilist elu pahupidi
me ei ela enam samasuguses
pööramist ei ole enamik meist
maailmas, kus elasime kaksvarem näinud. Olukorda on
kolm nädalat tagasi. Ilmselt
võrreldud isegi sõjaajaga või aastatel 1918–1920
jõudsime sel aastal peale uue kümnendi ka uude
maailmas levinud ohvriterohke Hispaania gripiga,
ajastusse. Iga kriisiga lüüakse võnkuma mingi süs
aga tänapäeva inimesele on need võrdlused võõrad. teemi alustalad, nii et need võivad isegi p uruneda.
Hoopis hirmutavam tundub võrdlus 2008. aas
Kaua on räägitud, et meie maailm ja mõttelaad
tal alguse saanud ülemaailmse majanduskriisiga,
vajavad muutust; et Maa ei suuda peagi enam vastu
mida kõik, olgu era- või avaliku sektori töötajad,
pidada inimese põhjustatud kliimamuutustele või
omal nahal tunda said. Nii puudutab kriis kõiki ka
laialdasele reostusele.
praegu.
Väidetavalt on juba selle lühikese aja jooksul, mil
Hirmu lisavad veelgi ennustused, et praegusest
koroonaviirus on sundinud suuri reostusallikaid
eriolukorrast tulenev majanduskriis on lõpuks
suletuna hoidma, veekogud ja õhk puhtamaks
hullema mõjuga kui viimane suur majanduskrahh.
muutunud. Sestap võib loota, et kriisist tärkavad
Tundub, et midagi roosilist kogu selle tohuvabohu
uued mõtted ja uus süsteem – parem maailm – ning
juures pole.
me ei naase vana ja hävitava eluviisi juurde. •
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Püüa
Delta
pildile!
avati Tartu
J aanuaris
Ü likooli Delta keskus.

Ülikool toetab
sülearvutitega Eesti
Perearstide Seltsi

Avatud Eesti raamat

A

Bronisław Malinowski

MAAGIA, TEADUS JA
RELIGIOON NING TEISI ESSEID
ISBN 978-9949-03-272-3, 407 lk. Hind kirjastuse e-poes 18 €
Bronisław Malinowski (1884–1942) on üks 20. sajandi olulisimaid antropolooge, kes
uurimisküsimuste kujundamisega ja välitöö olulisuse rõhutamisega avaldas suurt
mõju tänapäevase antropoloogia väljakujunemisele. Kogumikku „Maagia, teadus ja
religioon ning teisi esseid” on koondatud Malinowski omal ajal mõjukad ning tänapäevani tähtsad ja intrigeerivad arutelud maagiast, teadusest, religioonist, müüdi
psühholoogiast, tähendusest, keelest ning ka sõjast. Kõiki neid teemasid vaatleb ja
analüüsib Malinowski talle omasest antropoloogilisest vaatenurgast.

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

Teaduskirjastus aastast 1632

jal, mil nii haridusasutused
kui ka ettevõtted lähevad
viiruse leviku piiramiseks üle
e-õppele ja kaugtööle, tekib
paratamatult nii mõneski
valdkonnas puudus s obilikest
töövahenditest. Ka Eesti Pere
arstide Seltsil pole piisavalt
palju sülearvuteid, et tagada
perearstidele ja -õdedele ohutu
kaugtöökoht või r akendada
kriisiolukorras abijõudu. Tartu
Ülikool püüab perearstide
seltsi aidata ning nõnda antakse
nende käsutusse 47 a rvutit.
Sülearvutid jäävad seltsi
k äsutusse seniks, kuni viirusepuhang on kontrolli alla saadud.
Perearstide seltsi juhatuse
liikme Eero Merilinnu sõnul
pöördus selts abipalvega oma
koostööpartnerite ja IT-kogukonna poole. Sõna levitanud
IT-spetsialisti Tõnu Samueli
kaudu jõudis abipalve ka Tartu
Ülikoolini. TÜ arvutiteaduse
instituudi juhataja, akadeemik
Jaak Vilo ütles, et instituudil on

praegu piisavalt palju ühesuguseid arvuteid, mida on võimalik
seadistada arstide vajadustele
vastavaks – just niisuguseid
arvuteid otsis oma üleskutses
ka Samuel.
Arvutid, mida varem
laenutati IT-üliõpilastele, on
varustatud operatsiooni
süsteemiga Windows 10 ning
neil on olemas nii eestikeelne
klaviatuur kui ka perearstidele
tööks vajalik ID-kaardi lugeja.
Tõnu Samueli sõnutsi tuleb
süsteemid turvakaalutlustel
siiski uuesti paigaldada – selles
on abiks üle 20 IT-asjatundja
ning ka perearstide kasutatava
tarkvara tootja.
Kriisi lahendamiseks on
korraldatud veel mitu sama
laadset kampaaniat, näiteks
kodanikualgatuse korras laenutatakse lastele sülearvuteid ja
tarkvaraettevõte Mooncascade
kutsub üles loovutama a rvuteid.
Abivajajaid on palju, kuid palju
on ka abi pakkujaid.

•

Keskuse ajaloo alguse
jäädvustamiseks kuulutas
arvutiteaduse instituut välja
fotokonkursi „Delta 2020“,
mis kestab 2021. aasta
jaanuarini. Osalema on
oodatud nii algajad pildis
tajad kui ka profifotograafid.
Võistluse idee autori
ja algataja, arvutiteaduse
instituudi juhataja Jaak
Vilo sõnutsi on hoone
jäädvustamine ajaloo mõttes
oluline ning seda on hea
teha läbi nelja aastaaja.
Parimatest parimad
selgitatakse välja 2021.
aasta jaanuaris, aga aasta
vältel toimub ka neli
vahehindamist. Selleks
kasutatakse ära sotsiaalmeedia: vahehindamistel
osalemiseks tuleb oma
sotsiaalmeedias jagatud
fotodele lisada teemaviited
#UniTartuDeltaPhoto ja
#UniTartuDelta. Fotod
peavad olema avalikud ja
jagatavad.
Konkurssi aitavad
korraldada TÜ majandus
teaduskond ning ettevõtlus-
ja innovatsioonikeskus.
Ettevõtted on teretulnud
konkurssi toetama.
Lisateave on aadressil
cs.ut.ee/et/deltafoto.

•
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M

ärtsi keskel, kui tähistati
emakeelepäeva, valiti ka
2019. aasta keeletegu. Haridusja Teadusministeeriumi ning
Emakeele Seltsi korraldatud
konkursil võidutsesid keele
tehnoloogia teod: peaauhind
läks jagamisele Tartu Ülikooli
masintõlke ja Tallinna Tehnikaülikooli kõnetuvastuse vahel.
Tartu Ülikoolis loodud
Neurotõlge on tehisnärvi
võrkudel põhinev masintõlge,
mis toetab tõlkimist eesti-
inglise, eesti-vene ning eesti-läti
keelesuundadel. Keele tuvastamisega saab neurotõlge ise hakkama, kasutajal tuleb määrata
sihtkeel ja stiiliväljund.
Neurotõlge oskab parandada ka eesti keele grammatika
vigu. Töörühma juhib Mark
Fišel ning selle liikmed on
Andre Tättar, Lisa Yankovskaya,
Lisa Korotkova, Liisa Rätsep,

Maksym Del ja Annika Laumets-Tättar. Masintõlkega saab
tutvuda aadressil neurotolge.ee.
Tallinna Tehnikaülikooli
keeletehnoloogia laboris välja
töötatud kõnetuvastussüsteemi
arendab Tanel Alumäe juhitav
töörühm, kuhu kuuluvad veel
Ottokar Tilk ja Asadullah.
Kõnetuvastus on tehnoloogia, mille abil muudetakse
kõne tekstiks. Kõnetuvastus
võimaldab näiteks dokumentide
dikteerimist, kõne- ja video
salvestiste transkribeerimist
ning kõne abil arvutite ja seadmetega suhtlemist. Eestikeelne
kõnetuvastus on jõudnud
rakendusteni, mida kasutavad
näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloogid ja Riigikogu.
Rahvaauhinna võitis Õigekirjagurmaani Instagrami konto,
mille kaudu vahendatakse
keelenõu.

FOTO: TARTU ÜLIKOOL

Keeleteo auhind läks jagamisele
Haridus- ja teadusminister
Mailis Reps tunnustas 11. märtsil
Põlva Gümnaasiumis toimunud
aktusel keeletegude tegijaid
ning märkis, et eesti keele
aastal tehti ja esitati keele
tegusid konkursile aktiivsemalt
kui kunagi varem.
„Need teod peegeldavad
hästi läbilõiget kõigest sellest,
mis on eesti keele arendamisel
oluline: teaduskeele areng ja
terminoloogia, keeleõpe, keelemängud, keelehoole ja keeletoimetamine, uuringud, sõnaraamatud, tõlkimine, masintõlge, kõnetehnoloogia ning
muidugi eesti keelt propageerivad ja head keelekasutust
edendavad teod,“ ütles ta.
Aasta keeleteole oli nomineeritud ka UT keelenurk, mida
toimetas 2019. aastani Miljon+
töörühm: Riina Reinsalu, Ann
Siiman ja Sirli Zupping.

EKRAANIPILDIL ON PRIIT EELMÄE (VASAKUL) JA TOOMAS ASSER VIDEOSILLA TEEL KOOSTÖÖLEPINGUT
SÕLMIMAS.

Ülikool ja kliinikum sõlmisid
koostöö tõhustamiseks uue leppe

T

•

Internetis
ruum otsa
ei saa
oroonaviiruse leviku ja
kehtestatud piirangute tõttu
kolis ülikool internetti.
Pärnu kolledži direktor Garri
Raagmaa püüdis pildile hetke,
kus videosilla kaudu on korraga
ühenduses 36 kolledži töötajat.

•

Loe ülikooli uutmoodi töö
korraldusest rohkem lk 13.

KUVATÕMMIS: GARRI RAAGMAA

K

artu Ülikooli rektor
professor Toomas Asser ja
praeguseks Tartu Ülikooli Kliinikumi endine juhatuse esimees
Priit Eelmäe sõlmisid 23. märtsil
videosilla teel koostöölepingu,
et senisest veelgi enam lõimida
ülikooli ja kliinikumi tegevust
igapäevase kõrgetasemelise
ravitöö tagamisel, arstide ja
muu meditsiinipersonali väljaõppes ning tipptasemel teadusja arendustöös.
Toomas Asser sõnas, et
senine koostöölepe, mille alusel
on ülikool ja kliinikum siiani
edukalt tegutsenud, sõlmiti
enam kui 20 aastat tagasi, kuid
kuna arstiteadus on selle aja
jooksul suurte sammudega
edasi astunud, oli nüüd aeg arutada koostöö alused uuesti läbi
ja viia need uuele tasemele.
„Minu jaoks on oluline, et
väärtustame kliinikumi struktuuri ja juhtimise ajakohastamisel

seniseid traditsioone ja erialade
identiteeti. Sel moel saame
tagada, et kliinikum on pikaajalistele kogemustele tuginev ja
uusimaid teadustulemusi rakendav maailmatasemel ülikoolihaigla,“ märkis Asser.
Uue koostööleppe järgi on
muu hulgas plaanis arendada
välja ühine simulatsioonikeskus
ja kliiniliste uuringute keskus.
Et ülikooli teadustulemused
jõuaksid kliinilisse töösse ja
kliinikumi kliinilisi andmeid oleks
omakorda võimalik kasutada
teadustöös, on kavas luua uusi
pädevuskeskusi.
Lepingu olulisim sisu puudutab kliinikumi juhatuse endise
esimehe Priit Eelmäe sõnul
kliinikumi ja ülikooli kõige väärtuslikumat vara: inimesi.
„Soovin, et kliinikumis
väärtustataks nii erialaliidrist
professori kui ka oma karjääri
alles alustava noore kolleegi

panust. Samuti on tähtis, et
igapäevane ravitöö, õpetamine
ja teadustöö oleksid parimal
võimalikul moel ühendatud ja
kooskõlastatud. Uuendatud
leping seda ka võimaldab,“
ütles Eelmäe.
Et teadustulemused jõuaksid
uute toodete ja teenustena
igapäevasesse kasutusse, on nii
ülikooli kui ka kliinikumi jaoks
üha olulisem teha koostööd
ettevõtetega. Samuti on mõlemale poolele tähtis tipptasemel
teadustegevus, mistõttu ühendatakse jõud rahvusvahelistes
võrgustikes ja partnerlusprogrammides osalemisel.
Lisaks on kliinikum ülikooli jaoks
oluline koostööpartner Eesti
geenivaramu andmete väärindamisel ja koeproovide kogumisel.
Uue lepingu järgi tehtava
koostöö sisu täiendatakse ja
ajakohastatakse vajadust
mööda järjepidevalt.

•
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Kogenuid
oodatakse
kooli

T

artu Ülikooli programmi
„Kogenud kooli“ oodatakse matemaatikuid ja
füüsikuid, kel on juba olemas
magistrikraad, kuid puudub
õpetamiskogemus.
Programmis osalejad
asuvad korraga ülikoolis
õpetajaharidust omandama
ja üldhariduskoolis õpetajana
töötama. Eelmisel aastal
alustas programmi esimeses
lennus 11 matemaatikut.
Mullu kevadel algatatud
programmi eesmärk on
leevendada üha teravnevat
reaalainete õpetajate
puudust Eesti koolides.
Programmi „Kogenud
kooli“ on oodatud kõik,
kellel on magistrikraad või
sellega võrdsustatud haridus
ning kes on läbinud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses
erialaaineid. Avaldusi saab
esitada 30. aprillini.
„Kes oma sobivuses kahtleb, võiks kindlasti meile kirjutada,“ julgustab programmi
koordinaator Kiiri Toomberg.
„Oleme varasemate õpingute
arvestamisel küllaltki paindlikud. Kui vajalik ainemaht ei
ole täidetud, oskame kandidaadile anda soovitusi, kuidas
järgmiseks aastaks piisav hulk
punkte kokku saada,“ lisas ta.
Lisainfot saab veebilehelt
opetaja.ut.ee.

•

LAUREAADID KOOS PREEMIA RAHASTAJATE JA TOETAJATEGA.

Teaduspreemia
laureaadid töötavad
Tartu Ülikoolis

M

ärtsi keskel andis president Kersti Kaljulaid üle
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu teaduspreemiad.
Noore teadlase preemia pälvis
TÜ loomaökoloogia teadur
Tuul Sepp ja noore IT-teadlase
preemia TÜ bioinformaatika
teadur Kaur Alasoo.
„Mõlemad seekordsed
laureaadid on alustanud Tartu
Ülikoolist, aga jätkanud teistes
maailma tippülikoolides, loonud
Eestis oma rahvusvahelised
uurimisr ühmad ja nõnda
otsimas ning leidmas vastuseid
nüüdisaja põletavatele küsimustele. Mõlemad on avaldanud
hulga silmapaistvaid ja palju
viidatud teadusartikleid, aga
nad on ka aktiivsed teadustöö
tutvustajad laiema tarbe
meedias,“ ütles Kersti Kaljulaid.
Noore teadlase preemia
laureaat Tuul Sepp on looma
ökoloogia teadur, kelle teadustöö põhisuunad on vananemise
bioloogia ning inimtekkeliste
keskkonnamuutuste mõju

loomadele. Muu hulgas uurib ta
linnakeskkonna ja vähi seoseid
lindudel ning uusima teemana
merereostuse mõju kaladele
maailma ühel reostatumal
merealal, Läänemeres.
Noore IT-teadlase preemia
laureaat, bioinformaatika teadur Kaur Alasoo on uue põlv
konna uurija, keda iseloomustab sügavus rohkem kui ühel
alal. Tema teadustöö keskmes
on ühiskonnale suurimat taaka
tekitavad haigused, et s aaksime
paremini aru, mida haigusi
põhjustavad geneetilised
variandid inimese rakkudes
teevad ning milliseid rakutüüpe
ja kudesid need mõjutavad.
Selleks töötab ta välja uusi
arvutuslikke analüüsimeetodeid
ja analüüsib suuri andmestikke.
Nii on tuleviku terviseandmete analüüs maailmale
avatud, et kõik riigid saaksid
võrdselt panustada, aga ka
privaatne, nii et ükski patsient
ei pea oma andmete pärast
muretsema.
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Karl Morgensterni
250. sünniaastapäev

T

änavu 28. augustil möödub
250 aastat Tartu Ülikooli
raamatukogu direktori ja
kunstimuuseumi rajaja, kõnekunsti, klassikalise filoloogia,
esteetika, kirjandus- ja kunsti
ajaloo professori Johann
Karl Simon Morgensterni
(1770–1852) sünnist. Ülikooli
muuseum, raamatukogu ja
klassik alise filoloogia osakond
tähistavad seda näituste, konverentsi ja muude üritustega.
Morgensterni juhitud ülikooli
raamatukogu ja Eesti vanim
kunstimuuseum on õppetööd
toetavate asutustena tänini
olulised mälupaigad ja Eesti
kultuuriloo talletajad. Pühendumus alma mater’ile väljendus
selleski, et Morgenstern
pärandas oma isikliku r aamatuja kunstikogu ülikoolile. Suuremat osa sellest hoitakse koos
tema käsikirjalise pärandiga
ülikooli raamatukogus.
19. aprillil täitub ülikooli
kunstimuuseumil 217. tegevusaasta ning mais avatakse seal
Morgensternile pühendatud
näitus „Kivilõikekunsti lummus“,
et tutvustada seda vana kunstiliiki, mille objekte Morgenstern
muude kunstiteoste kõrval
õpetamise eesmärgil muuseumile innukalt kogus.
Alates septembrist saab
näha Morgensterni tegevust ja
pärandit tutvustavat ülevaatenäitust ülikooli raamatukogus.
Detsembris toimub raamatukogu ja muuseumi koostöös
Morgensternile ja tema ajale
pühendatud konverents ning

GERHARD VON KÜGELGEN (1809), TÜ RAAMATUKOGU KUNSTIKOGU / FOTO: ANDRES TENNUS
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kogu aasta jooksul korraldatakse eriekskursioone ja muid
üritusi.
Karl Morgenstern oli 1802.
aastal taasavatud ülikooli olulisemaid persoone, kes osales
lisaks professori ametile aktiivselt ka organisatoorses töös.
Ta oli ülikooli 1803. aasta
põhikirja üks koostajaid ja
toimetaja. Koolikomisjoni liikmena aitas ta kaasa hariduselu
korraldamisele. Morgenstern
õpetas ka õpetajate instituudis
ning pedagoogilis-filoloogilises
seminaris, kus koolitati kohalikele

koolidele õpetajaid. Humanitaarteaduste eestkõnelejana tõstis
ta loodus- ja reaalteaduste
kõrval alati esile filoloogia,
filosoofia, kultuuriloo ja kaunite
kunstide tähtsust. Maailma
teadus- ja kirjandusajalugu
tunneb Morgens terni kui
klassikalise filoloogia
(sks altklassische Philologie)
ja kujunemisromaani (sks
B
 ildungsroman) terminite
vermijat.
Moonika Teemus (raamatukoguhoidja), Jaanika Anderson
(muuseumi teadusdirektor)
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Miks me koroonale nii
tugevalt reageerisime?
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äev enne eriolu
Tugeva koroonareaktsiooni
korda märkis
muudab eriti huvitavaks
kolleeg Margit
selle psühholoogiline eba
Keller ühel koosolekul: „ Kas
loomulikkus. Kui sõbraga
pole hämmastav, kui kiiresti
planeeritud õhtusöök tuleb
saab käitumine muutuda!?“ See
ära jätta, avalduvad selle
mõte jäi mind saatma.
otsuse negatiivsed tagajärjed
Meid ühendavas käitumis
isiklikult, kohe ja on selgelt
teaduste valdkonnas uuritakse
tajutavad. Inimene jääb ilma
sekkumisviise, mis aitavad
heast seltskonnast ja toidust
inimestel toimida tervisliku
ning võib-olla saab sõbralt
malt, vastutustundlikumalt või
ka pahandada. Õhtusöögi
ANDERO UUSBERG
ettenägelikumalt. Näiteks kut
ärajätmise positiivsed tule
afektiivse psühholoogia
sutakse nende abil Eesti koole
mused avalduvad seevastu
vanemteadur
üles liikuma ja kiusamisest
suuresti kellelgi teisel, alles
vabanema. Käitumisteadlaste
tulevikus ja on abstraktsemad:
koostatud e-kiri aitas Maksuma võin, aga ei pruugi säästa
ja Tolliametil mullu parandada tööjõumaksude
kedagi tundmatut millestki, mida ma hästi ette
laekumist ehitussektorist umbes 7%, mis oli väga ei kujuta. Maailm kubiseb probleemidest, mille
hea tulemus.
üks põhjusi on inimeste kalduvus eelistada
Enamasti on niisuguste meetodite ühekordne iseennast teistele, kohest tulevasele ja tajutavat
mõju pigem väike. Käitumisteaduses on välja
abstraktsele. Koroonapuhangus käituti aga
selgitatud, et maailma saab muuta väikeste
vastupidi. Miks läks seekord teisiti?
sammude haaval. Seevastu koroonapuhangust
Laias laastus võivad inimesed ohuga s ilmitsi
tingitud käitumismuutused on olnud silma
seistes maandada kas oma ärevust või ä revuse
paistvalt kiired ja laiaulatuslikud nii Eestis kui ka a llikat ehk ohtu. Ärevuse maandamine on
mitmel pool mujal. Muidugi oleks võinud mõni
küll tervislik, kuid epideemiaga võitlemisel
käitumisviis muutuda veel kiiremini ja muutu
võiks vähemalt osa ärevusest kanduda üle ohtu
nult käitujaid olla veel rohkem. Võimalik, et ka
maandavasse käitumismuutusesse. Selle saavuta
valitsuse kriisikomisjon oleks võinud rohkemat
miseks peaks ohule reageerimise lihtsa mudeli
nõuda. Viirus ei lähe kahjuks Eestist mööda ja
järgi inimese psüühikas kohtuma ja rakenduma
selle teksti mõte pole traagikat vähendada. Jutu
korraga kolm tunnetusviisi – piisav ohutaju, pii
mõte on püüda mõista toimunud muutusi sõltu sav riskitaju ja piisav kontrollitaju. Oma käitumist
mata nende piisavusest.
muudab inimene, kes tajub ohtu (koroonaviirus
OMA KÄITUMIST MUUDAB INIMENE, KES TAJUB OHTU, RISKI JA
RISKI KONTROLLIMISE VÕIMALIKKUST.

OHTUDE PISENDAMINE
AITAB HOIDA VAIMSET TERVIST.

viib inimesi intensiivravipalatisse), riski (see võib
juhtuda ka minu või mu lähedasega) ja riski
kontrollimise võimalikkust (koju jäämine aitab).
Kui kasvõi üks tunnetusviis on puudu, järg
neb pigem ärevuse maandamine ja käitumine
ei muutu. See juhtub siis, kui inimene ei taju
erilist ohtu (see pole hullem kui gripp), ei pea
riski kuigi suureks (ma olen noor, intensiivravi
palatisse satuvad eakad) või ei näe nende vältimi
seks võimalusi (mis mõttega ma pingutan, kui
ventilatsiooni kaudu saab viirus mu niikuinii
kätte). Koroonareaktsiooni mõistmiseks tuleb
seega küsida kolm täpsustavat küsimust: mis
tagas piisava ohutaju, mis piisava riskitaju ja mis
piisava kontrollitaju?
Alustame ohutajust. Kui praeguseks on
koroona ohtlikkus selge, siis alles hiljuti võis
näha selle ohu pisendamist. Osa sellest oli
seotud ideoloogilise lootusega demonstreerida
globaliseerunud linnainimese ülitundlikkust.
Enamjaolt oli tegu aga loomuliku psühholoogi
lise reaktsiooniga. Uudiste kõverpeegel näitab

 aailma pidevalt ohtlikumana, kui see on, mis
m
tõttu aitab ohtude pisendamine vaimset tervist
hoida.
Mis aga muutus? Esmalt võtsid sõna
eksperdid, kes mõistsid Hiina andmete põhjal
ohtu. Omaette fenomen oli ühe tundmatu autori
andmetiheda blogipostituse viraalne levik ja
mõju. Aga laialdane ohutaju vajas lisaks tõendi
tele ka lugusid.
Nii räägiti näiteks Itaalia arstidest, kes
peavad valima, kellel lasta surra. Itaalia lood
on mõjusad kahel põhjusel: esiteks on need
lood ja teiseks on need Itaaliast. Lugu on kood,
milles on info m
 otiveeritud tegelaste, mitte
näiteks mehhanismide, statistika või argumen
tide kohta. Me saame sündmustikku tegelaste
silme kaudu k ujutledes virtuaalse kogemuse.
Sedasi võib lugu pakkuda nii sügavamat mõist
mist kui ka argumente. See, et lood on pärit
Itaaliast, st E
 uroopast, tegi neisse sisseelamise
möödapääsmatumaks. Sarnaseid lugusid räägiti
ju ka Wuhani kohta, aga neid saatis ärevuse
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 aandamise meeskonna sosin: „See on ju Hiina,
m
ega me ei tea, kas see kõik ka tõsi on“ või „ Küllap
nad seal on kannatustega harjunud“. Uhke selle
sisekõne üle olla ei tasu, aga pelga uitmõtte
pärast end hukka mõista ka ei saa. Selge on see,
et lähedasem lugu kõnetab rohkem.
Kui pildid võikast triaažist arenenud
Euroopas hõõrusid Eesti hanerasva maha,
ilmnes käitumise muutumiseks vajalik ohuta
ju. Ohule reageerimise mudeli jaoks ei pruugi
sellest aga piisata, sest tekkima peab ka riskitaju.
Kui tuua paralleel suitsetajaga, siis isegi kui ta
on kopsuvähiohuga kursis, võib suitsetamisest
loobumine takerduda ebapiisava riskitaju taha –
ta arvab, et temaga seda ei juhtu.
Ka koroonaviiruse puhul pole põhjust ilm
tingimata kõige hullemat karta. Täpset teavet
pole kellelgi, aga mõnede andmete kohaselt
jõuab haiglasse üks kuni kaks nakatunut küm
nest ja elu kaotab paar inimest sajast. Neid riske
võimendas inimeste tajus aga meediakajastus.
Kui paluda inimestel reastada peamised ohud
nende elule, sarnanevad ohuread pigem ajalehte
de esikülgede uudistega, kus domineerivad ter
rorism ja lennuõnnetused, kui tegelikkusega, kus
ülekaalus on südame-veresoonkonnahaigused.
Neil päevil tundub koroonarisk suur, sest teema
osakaal meie mõtteruumis on märkimisväärne.
Riskitaju võimendab ka teadmatus, mis jätab
võimalike ohtude skaala väga laiaks. Selle ühes
otsas on versioon viirusest, mis väljub nakatu
nud inimesest kõlava aevastusena ja elab maan
dumispindadel ehk paar päeva. Riskiskaala teises
otsas on versioon hoopis hirmsamast viirusest,
mis väljub end täiesti tervena tundvast inimesest
pelgalt hingamise kaudu ning jääb mõneks ajaks
õhku rippuma. Sellise viiruse vältimine näib
peaaegu võimatu. Tõenäoliselt ei vasta kumbki
äärmus tõele. Riski tajumiseks piisab aga sellest,
et kõige hullemaid versioone on raske välistada.
Psüühikal on kalduvus valida mõeldavate taga
järgede seast igaks juhuks kõige negatiivsemaid.
Isegi kui eksperdid ja Euroopa narratiivid või
mendasid ohtu ning meediakajastus ja t eadmatus
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riski, võinuks kiire koroonareaktsioon olemata
jääda, kui poleks tekkinud ohule reageerimise
mudeli kolmandat a spekti – piisavat kontrollitaju.
Kui tuua näiteks taas suitsetaja, kes tajub ohtu ja
kardab kopsuvähki, võib tema käitumine jääda
ikkagi muutumatuks, kui ta ei usu, et harjumuse
muutmine on tema võimuses. Õnneks on enamik
koroonareaktsiooniga kaasnevaid käitumis
muutusi paljudele jõukohased: käte pesemine ja
rahvarohkete ürituste vältimine pole keeruline.
Isolatsioon paneb inimesi rohkem proovile, aga
julgust lisab Eestis kogemus virtuaalse eluga.
Kontrollitaju suurendas ka haigestumiskõvera
laugemaks muutmise idee ehk üleskutse pingu
tada selle nimel, et hajutada haigestumist ajas.
Retoorikavõttena annavad graafikule kantud
andmed tõhusalt edasi suure hulga keerukust.
Lisaks muudab see viiruse ohvrite arvu osaliselt
kontrollitavaks suuruseks. Meditsiinisüsteemi
ülekoormust arvestades võiks ju mõelda, et ehk
peaks looduse karmil lotol laskma paratamatud
piletid välja loosida, et kiirendada karjaimmuun
suse teket ja säästa pealekauba ka majandust.
Kõvera laugemaks muutmine lubab selle mõtte
seljatada ja annab tegutsemiseks ühise eesmärgi.
Neid ohu-, riski- ja kontrollitaju tekkimisega
seotud õppetunde võib meil ka edaspidi vaja
minna. Paradoks seisneb selles, et mida edu
kamalt me käitumist muudame, seda pisemad
paistavad põhjused, mille nimel seda teeme.
Samal ajal kerkib üha selgemalt esile muutunud
käitumise pahupool – üksindus, peretülid ja
majandusraskused. Küllap valab õli tulle ka aja
kirjanduslik harjumus otsida kõikjalt konflikti.
Nende raskuste ületamisel võib nii ohu-, riskikui ka kontrollitaju säilitamine olla kriisikom
munikatsiooni eesmärk. Aga need ei ole kind
lasti ainsad hoovad. Lisaks saab kujundada uusi
kirjutamata reegleid, kuidas distantsilt sotsiali
seeruda – skaipida sobib ju ka niisama! Ja lõpuks
sobivad ohu ja riski kõrvale hästi ka positiivsed
eesmärgid, mille tajutud väärtus, saavutamise
lootus ning kättesaamise kontrollitavus oleks
piisavalt suured. Teeme Eesti viirusevabaks! •

MIDA EDUKAMALT ME KÄITUMIST MUUDAME, SEDA PISEMAD
PAISTAVAD PÕHJUSED, MILLE NIMEL SEDA TEEME.
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Eriolukord
sunnib
uutmoodi
töötama
ja õppima
FOTO: ERAKOGU
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Koroonaviirus on tabanud kõiki, olenemata sellest, kas ollakse
haigestunud või mitte. Harjumuspärane elurütm on segi paisatud
ja igapäevaelu tekitab senitundmatuid raskusi, kuid õnneks on häid
nõuandjaid, kes aitavad segadusega toime tulla.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

A

jakirja ilmumise
päev aks ehk kolm
nädalat pärast eri
olukorra väljak uulutamist on
loodetavast i esimene suurem
ärevus, elevus ja paanikal aine
möödunud. Inimesed ehk ei
osta enam hirmuga kokku
kuivaineid ja WC-paberit,
kuid tavalise elukorralduse
sassilöömise mõju kestab

t õenäoliselt veel nädalaid,
võib-olla isegi kuid.
Kodukontori unelm ei
pruugigi enam ahvatlev näida,
sest harjuma peab uute töö
vahenditega ja märksa vähem
on silmast silma suhtlemist –
tavalisi loenguid, seminare
ja koosolekuid ju enam pole.
Õnneks on piisavalt palju
tehnilisi lahendusi, mis
võimaldavad tööd teisel moel
jätkata.
TÜ digiarengu juht Erkki
Leego kinnitas eriolukorra

esimese nädala lõpus, et kaug
tööle ümberlülitumine on
läinud väga hästi, sest ülikooli
digikeskkond oli selleks juba
varem valmis ja digirakendusi
on siin kasutatud aastaid.
„Mõlemad õppevaldkonna
digistaarid – Moodle ja
Panopto – on olnud k asutusel
juba üle viie aasta,“ sõnas
Leego. „Loomulikult on
täieulatuslikul üleminekul
kaugtööle ja -õppele olnud
ka probleeme, aga tundub,
et oleme võimelised kiiresti
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õppima, ja esimese nädala
lõpuks on enamik inimesi
juba hea töörütmi leidnud.“
Veebiplatvormidel, mida
kasutati küll ka varem,
k asv as nüüd kasutajate hulk
märgatav alt. Näiteks turva
list kaugk asutust võimaldava
v irtuaalse privaatvõrgu
(VPN) kasutajate hulk hüp
pas tavapärase 40 üheaegse
kasutaja asemel 350-ni. Leego
märkis, et ettenägelikult ostis
TÜ pühapäeval, 1 5. märtsil
200 tarkvaralitsentsi juurde.
Üldiselt peavad veebi
rakendused hästi vastu,
kuid esimestel päevadel oli
ülekoormuse probleeme
igasuguse videokonverentsiks
kasutatava tarkvaraga üle
maailma, sõnas Leego. Ta
märkis, et TÜ on enam kui
17 000 k asutajaga – ligikaudu
3600 töötaja ja umbes 13 500
üliõpilasega – Eesti kõige
suurem sisekasutajate arvuga
organisatsioon.
Interneti vahendusel on
ülikoolis kriisiajal korraldatud
nii 70 osalejaga koosolekuid
kui ka üle 300 kuulajaga loen
guid. Microsoft Teams Live
Eventsi tarkvara võimaldab
teha videokonverentse kuni
10 000 samaaegse kasutajaga,
ütles Leego.
„Saatus on meile andnud
võimaluse teha läbi tohutu
digiareng. Usun, et pärast
koroonaviiruse kriisi säilitame
digientusiasmi ja tänu sellele
oleme edaspidi digivõimeka
mad,“ sõnas ta.
LIIKUMINE ON TÄHTIS
TÜ liikumislabor on kirja
pannud soovitused, kuidas
nii töötajad kui ka üliõpilased
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Vaimset heaolu
tuleb hoida

P

eale töökorraldusega seotud proovikivide võivad
eriolukorras meie ette kerkida ka vaimset tervist
puudutavad küsimused.
„Me kõik tahame olla kodus. Kuid mitte sunnitult, vaid
vabatahtlikult. Sunnitud kodusviibimine on praegu
paljude jaoks tegelikkus. Sellega võivad kaasneda psühholoogilised probleemid, kuid teadlik suhtumine neisse aitab
raskustega paremini toime tulla,“ sõnas nõustaja-kaplan
Tõnu Lehtsaar.
Tavalise elurütmi kõikumine, mure rahaliste raskuste
pärast ja hobide ärajäämine võivad kergesti tekitada
stressi ning eriolukorraga kaasas käiv hirm ja ärevus tervise või muutunud elukorralduse pärast aina võimendavad
seda, selgitas Lehtsaar.
Ebakindlust lisavad veelgi kuulujutud ja ennustused,
millel ei ole tihti teaduslikku alust ega usaldusväärset
allikat.
Lehtsaar on kirja pannud seitse soovitust, kuidas oma
tunnetega toime tulla ning stressi, hirmu ja pahameelt
vältida.
1. Ohjelda info üleküllust. Ära jälgi pidevalt paljusid infokanaleid, vaid vali mõni usaldusväärne. Sinu sisemine
infotöötlus, kaasaelamine ja muretsemine ei muuda
tegelikkust väljaspool sind ennast.
2. Loo uus päevategevuste kava. Tee kindlaid asju teatud
kellaajal; ole organiseerunud, mitte laokil.
3. Ära jää üksi. Suhtle aktiivselt teistega erinevate kanalite
vahendusel. Helista, saada sõnumeid, osale vestlustes.
Ole kasulik neile, keda saad kuidagi abistada.
4. Hoia terveid eluviise. Liigu, toitu tervislikult ja hoidu
mõnuainetest.
5. Kui tunned, et tusameel murrab maha, sul on raskusi
söömise, keskendumise ja magamisega või kipud liialt
napsitama, otsi professionaalset abi.
6. Püüa tegeleda sellega, mis sulle meeldib või mille jaoks
polnud varem aega. Lõpeta artikkel, korrasta andmebaase, kirjuta taotlust, loe ilukirjandust.
7. Tea, et suurim vara vaimse tervise hoidmiseks on tugevad lähisuhted. Nüüd on võimalus nendesse panustada.

Lehtsaar rõhutab, et toimetulek on alati isikupärane,
mistõttu peab igaüks leidma omale sobiva lahenduse.
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saaksid kodus aktiivsed olla ja
vaheldusrikkalt õppida.
Hea õppimise ja töötamise
huvides soovitab liikumis
labor planeerida päevakavva
pause. Päevaplaani koostades
tuleks läbi mõelda, kui kaua
mingi töö aega võtab, ja lisada
ülesannete täitmise vahele
näiteks iga 15 minuti järel
liikumispause.
Enne töö alustamist tuleks
luua hubane koht, eraldatud
töönurk, kus saab keskenduda
ainult õppimisele või tööta
misele. Kodus tuleks kehtes
tada reeglid, millal on töö- ja
millal puhkeaeg. Häid viise
aktiivseks pausi pidamiseks

on palju, tuleb vaid lasta fan
taasial lennata. Liikumisl abor
on toonud näiteks, et võiks
visata palliga märki, tantsida
lemmikmuusika järgi, hüpata
hüpitsaga või teha kätekõver
dusi.
Soovitatav on vahetada
õppimise ning töötamise
kohti ja asendeid, näiteks
vahelduseks seista püsti või
hoopis pikutada.
Kindlasti on kasulik pead
õues tuulutada – eriolukorra
ajal ei ole keelatud värskes
õhus aega veeta. Rahvarohke
test paikadest tuleb e emale
hoida, aga rattasõit, jooks, lii
kumismängud ja m atkamine
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on vägagi teretulnud. Liiku
misl abor soovitab lausa män
gida tööle minemist: enne kui
asute laua taga tööülesandeid
täitma, tehke õues jalutus
käik.
Värskes õhus liikumine
mõjub turgutavalt, suurendab
töövõimet ja aktiveerib aju.
Lisaks aitab tinglik tööle
minek lihtsamini ümber
lülituda.
Viimaks jääb alles lootus,
et eriolukord möödub õige
varsti ja suvi sätib tavalise
elurütmi tagasi paika. See
pärast tuleb püsida kodus
ning hoida enda ja teiste
inimeste tervist. •

ARVUTIABI

TÜ

infotehnoloogia
osakond on veebilehel arvutiabi.ut.ee jaganud
soovitusi nii õppejõududele
auditoorse õppetöö asendamiseks e-õppega kui ka
teistele töötajatele kaugtöö
tegemiseks. Korduma kippu
vatele küsimustele leiab
vastuse TÜ arvutiabi vikist.
Kõigile ülikooli üksustele
on antud korraldus teha
kaugtööd ja tulla töökohale ainult hädavajadusel.
Kodukontorites on ka
IT-osakonna töötajad, kuid
eriolukorra ajal on arvutiabi
nii telefonitsi kui ka meilitsi
kättesaadav iga päev kella
8–18. Arvutiabi telefon on
737 5500 ja e-posti aadress
arvutiabi@ut.ee.

•

TÖÖTAMISE JA ÕPPIMISE VAHELE TULEB JÄTTA PAUSE JA END LIIGUTADA.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Lõputööd saab kaitsta
kas või maailma
teisest otsast
Tartu Ülikoolis tehti ajalugu — esimest korda kaitsti doktoritöö
veebi teel. See kinnitab väljaöeldud lubadust, et riigis kehtestatud
eriolukorra tõttu lõputööd kaitsmata ei jää. Samas võib juhtuda, et
lõpuaktuse jaoks mõeldud kleit või ülikond jääb nüüd kappi seisma.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

E

riolukord ja karantiin
on tekitanud üliõpilaste
seas arvukalt küsimusi.
Suurt muret tunnevad oma
õpingute pärast need, kes on
pingutanud selle nimel, et
kevadel lõpetada. TÜ õppe
prorektori Aune Valgu sõnutsi
ei tasu muretseda, et ülikool
jääb eriolukorra tõttu lõpeta
mata. „Vajaduse korral kaitseme
lõputöid interneti teel, aineid
saab lõpetada ka augustis,“
kinnitas ta.
Esimesed videokaitsmise tu
leristsed saadi juba märtsi lõpul,
kui Tartus i nformaatikat õppi
nud Adriano Augusto kaitses
doktoritööd oma kodust Aust
raalias Melbourne’is. Ehkki
osalejad asusid f üüsiliselt eri
paigus, järgiti siiski tavapärast
protseduuri. Värske doktori

kraadi omanik k ommenteeris
hiljem, et erilist närvipinget
ta teistmoodi kaitsmise pärast
ei tundnud. „Olukorras, kus
maailm laguneb koost, kaotas
doktorik raadi kaitsmine oma
tähtsuse,“ tähendas ta.
Ülikool on võtnud seisu
koha, et kui vähegi võimalik,
siis kaitsmisi edasi ei lükata,
vaid korraldatakse need kaug
töövahenditega. Erandkorras
lubatakse kaitsmisele ka siis,
kui mõni aine on läbimata, kuid
diplomi saab üliõpilane ikkagi
alles pärast kõigi õppekava
ainete läbimist. Lõpuaktuste
kohta praegu veel selgust pole –
need saavad toimuda vaid siis,
kui eriolukord on aktuste kava
kohaseks ajaks läbi.
Aune Valk nentis, et praegu
on kõige keerulisem olukord
praktikumidega, mis peaksid
toimuma laboris, haiglas või
mujal silmast silma. Õppe
jõududel on võimalus asendada

praktikume muude õppevormi
dega ning kuigi semester saab
juunis läbi, on vajaduse korral
võimalik praktikume ja labori
töid teha ka 31. augustini, sest
õppeaeg lõpeb alles siis.
Küllap hakkavad nüüdseks
juba kõik harjuma mõttega, et
veel mõnda aega jagavad õppe
jõud tarkusi ainult interneti
teel. Kõiki teadmisi aga veebist
paraku kätte ei saa, mistap
valmistas ülikooli raamatukogu
sulgemine nii mõnelegi tõelise
pettumuse. Õnneks saabus
märtsi lõpus rõõmusõnum:
raamatuid saab nüüd laenutada
e-kataloogi ESTER kaudu.
Kui raamatud on ESTER-i
kaudu tellitud, saab need kätte
raamatukogu (W. Struve 1)
fuajees peaukse kõrval asuvast
targast kapist. Lugejad pääsevad
kappide juurde esmaspäevast
reedeni kella 12–17 ja raamatu
kättesaamiseks on vaja ID- või
lugejakaarti. •

M

õistagi on ülikoolipere liikmetel eriolukorras muutunud õppe- ja
töökorralduse kohta palju küsimusi.
Korduma kippuvad küsimused ja
neile antud vastused on koondatud ülikooli veebilehele aadressil
ut.ee/et/kkk-koroonaviirusest-
tingitud-umberkorralduste-kohta.
Kui sellelt lehelt vajalikku vastust
ei leia, on samas võimalik esitada ka
uusi küsimusi. Siin on valik küsimusi ja
vastuseid 27. märtsi seisuga.
Kuidas tagab ülikool kvaliteetse e-õppe?
Ülikool pakub õppejõududele tuge ja
soovitusi auditoorse õppetöö asendamiseks
e-õppega. On arusaadav, et päevapealt
polnud kõik õppejõud valmis e-õppele üle
minema. Kui aga e-õppe kvaliteediga on
senini probleeme, tuleb sellest teada anda
programmijuhile või õppeosakonnale.
Mida teha ja kelle poole pöörduda, kui
e-õppele ülemineku tõttu on õppetöö
maht ebaproportsionaalselt suurenenud?
Soovitame esmalt anda tagasisidet õppe
jõule ja vajaduse korral programmijuhile.
Õppetöö kavandamisel saavad õppejõud abi
personaliarenduskeskuse õpetamisoskuste
konsultantidelt ja õppedisaineritelt.
Mida teha, kui uurimistöö andmete
kogumine on raskendatud?
Esmalt tasub pidada nõu õppejõu
või juhendajaga. Raamatukogu pakub
digiteerimisteenust. Laboris individuaalselt
tehtavad katsed liigituvad teadustööks ja
kokkuleppel juhendajaga võib katseid jätkata.
Intervjuusid saab teha videokõne teel, kui
pidada silmas selliste intervjuude eripärasid
ja kitsaskohti. Kindlasti on võimalik mõne töö
teemat ka n atuke kohandada, et töö saaks
siiski lõpetatud.

Kas ülikooli kandideerimise aeg lükkub
edasi?
Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtu ajakavas ei ole muudatusi
planeeritud. Ülikool on valmis
tegema tinglikke vastuvõtu
otsuseid, kui lõpetamine on olude
sunnil nihkunud augustikuusse.
Kõrghariduse esimese astme
ajakava muutmine sõltub riigieksamite
ajast. Kui need lükatakse edasi, võib esimese
astme vastuvõtuperiood nihkuda edasi kuni
kuu aega.
Kui eriolukorra tõttu jääb mõni planeeritud
ainekursus ära ja tudeng ei saa vajalikku
õppemahtu täis, et olla tasuta õppel, siis kas
tal tuleb õpingute eest hakata tasuma?
Kui ülikool otsustab eriolukorrast tingituna
mõne aine ära jätta, siis nende ainepunktide
eest üliõpilane maksma ei pea.
Kui üliõpilane teeb aga ise valiku ainet
mitte lõpetada, siis see on tema enda otsus
ja tal on kohustus puudujäävate ainepunktide
eest maksta.
Kui perekondlikud või tööga seotud
asjaolud ei võimalda õppetöös suures mahus
osaleda, siis soovitame võtta akadeemilise
puhkuse. Plaanime muutust, et omal soovil
akadeemilist puhkust saaks vajaduse korral
võtta kahes osas.
Kas ülikool vähendab õppetasusid, kuivõrd
eriolukorras võivad väheneda sissetulekud
ja muutuda ka õppetöö vorm?
Ülikool ei plaani õppetasusid v ähendada,
teeme pingutusi, et õppetöö jätkuks küll
teises vormis, aga ette nähtud mahus.
Põhjendatud juhtudel saab teha õppetasu
jaoks maksegraafiku või ajatada maksmist eriolukorra lõppu. Maksegraafiku või m
 aksmise
ajatamise asjus tuleks võtta ühendust oma
valdkonna dekanaadiga.

•
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Narva kolledž ulatab
ukrainlastele abikäe
Tartu Ülikooli Narva kolledž veab eest rahvusvahelist projekti,
millega ajakohastatakse võõrkeele õpetamist Ukraina ülikoolides.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

P

rojekti juht Oleksandra
Golovko, kes on ise
töötanud õppejõuna
Ukraina Riiklikus Raudtee
transpordi Ülikoolis, kuid nüüd
elab ja töötab Narvas, ütles, et
Ukrainas on senimaani väga
vanamoodne, nõukogude ajast
pärinev keeleõppesüsteem.
Küll aga alustati 2018. aasta
1. septembril sealse haridus
süsteemi uuendamist ja sellega
on seotud ka kõnealune projekt.
Algatuses osaleb kokku
kaheksa Ukraina ülikooli neljast
regioonist: Lääne-, Ida-, Lõunaja Kesk-Ukrainast; igaühest
kaks. Peale projekti eestvedaja,
TÜ Narva kolledži aitavad
ukrainlasi koolitada partner
ülikoolid Saksamaalt ja Suur
britanniast.
Oleksandra Golovko sõnul
ei õpetata Ukraina ülikoolides
siiamaani peaaegu üldse inglise

keeles. Peamine õppekeel on
ukraina keel, mõnes kohas on
kasutusel ka vene keel. Projekti
eesmärk ei olegi hakata kõrg
haridust andma tervikuna
inglise keeles, vaid koostada
kakskeelseid õppekavasid, et
Ukraina üliõpilastel oleks siiski
ka erialane pädevus rahvus
vahelise suhtluse keeles.
„Inglise keele õppe ede
nedes paranevad ukrainlaste
konkurentsivõime ja tõenäosus
saada pakkumisi eri tööandja
telt,“ selgitas Golovko. Praegu
on Ukraina inglise keele oskuse
poolest Euroopa rahvastest

Nagu öeldud, on see projekt
üks osa Ukraina suuremast hari
dusreformist. Seega soovitakse
peale inglise keele oskuse paran
damise kõrgkoolides edendada
ka selle keele õpetamise oskust
kõigil teistel haridustasemetel.
Golovko sõnul on Ukrainas ka
sutatavad võõrkeele õpetamise
meetodid tihtipeale ajale jalgu
jäänud. „Seetõttu koolitame
võõrkeeleõpetajaid, kel oleks
võimalik uusi teadmisi oma
koolis edasi anda,“ rääkis ta.
TÜ Narva kolledž alustas
koostööd ukrainlastega juba
2016. aastal. Toona korraldati

SARNASE AJALOOLISE TAUSTA TÕTTU
MÕISTAME UKRAINA ÜLIKOOLIDE PROBLEEME
PAREMINI KUI LÄÄNE-EUROOPA ÜLIKOOLID.

v iimase viie hulgas. Kehva inglise
keele oskuse tõttu ei ole Golovko
sõnul Ukraina ja rahvusvaheliste
ülikoolide vahel ka piisavalt
koostööd, mis omakorda pärsib
õppekvaliteedi arengut.

Eesti Välisministeeriumi toel
Zaporižžja Riiklikus Ülikoolis
koolitused keeleõppe ühenda
mise kohta aineõppega ning
konverents, kus tutvustati Eesti
kogemust nii keelekümbluse kui
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projekti lugeda
ka lõimitud aineõnnestunuks
ja keeleõppe alal.
siis, kui
Koostöö Zapo
U krainas
rižžja ülikooliga
luuakse uus
jätkus ja 2019. aas
inglise keele
tal jõutigi kõne
õpetamise
aluse, Erasmus+
strateegia ja
projektini, kuhu on
hakatakse päri
kaasatud kaheksa
selt uutmoodi
Ukraina ülikooli.
õpetama.
Narva kolledži
PARTNERID ARUTLESID PROJEKTI ÜLE JA JAGASID OMAVAHEL
Kallas
mitmekeelse
ÜLESANDED VEEBRUARIS ZAPORIŽŽJAS UKRAINAS.
märkis, et
hariduse teadur
selle e esmärgi
Kristina Kallas
s aavutamiseks on tarvis
ütles, et Eestil on hea kogemus,
motiveerida minema üle ulatus
kuidas minna nõukogudeaegselt likumale ukrainakeelsele õppele sütitada otsuseid langeta
vaid juhte – näidata neile
süsteemilt üle euroopalikule
ning millisel viisil lisada sellele
mitmekeelse õppe võlusid ja
süsteemile, ja seetõttu on Eesti
ingliskeelne õpe.
e eliseid, mida on tublisti roh
Ukrainale heaks eeskujuks.
„Kui alustasime koostööd
kem kui ükskeelsel õppel.
„Kahetsusväärselt alustab
Zaporižžja ülikooliga, olid nad
Ukraina ülikoolide valmis
Ukraina selle protsessiga alles
oma keeleõppetavadega üsna
olek õppida ja uusi lahendusi
praegu,“ nentis Kallas.
ummikus. Neile tundus, et
proovida on Kallase hinnagul
Ta lisas, et Eestil on ka väär
vene keele asemel tuleb nõuda
tuslik kogemus keelekümbluse
õpetamist lihtsalt ukraina keeles suur ning ta on veendunud, et
ettevõtmine läheb korda. •
metoodikaga ning lõimitud
ja sellega asi piirdub. Koostöö
aine- ja keeleõppega nii koolides meiega avardas nende mõtte
kui ka ülikoolides – on olemas
maailma ja tõi nendeni mitme
teadmised, kuidas õpetada
keelse hariduse mõiste – et õpet
ainet inglise, aga ka prantsuse,
saab korraldada mitmes keeles
saksa või eesti keeles. „Sarnase
korraga,“ rää
ajaloolise tausta tõttu mõistame
kis Kallas.
Ukraina ülikoolide probleeme
Ühispro
paremini kui Lääne-Euroopa
jekt kestab
2022.
ülikoolid,“ arvas ta.
aasta
Peale selle on Kallase
sügiseni.
hinnangul Narva kolledži koge
Golovko
mus unikaalne ja võrreldes muu
selgitas, et iga pro
Eestiga on see Ukraina oludega
jektis osalev Ukraina
hästi kohandatav. Ta ütles, et
ülikool töötab oma
Ukraina ülikoolid seisavad
silmitsi samalaadsete küsimuste õppekavade alusel välja uue
PROJEKTI KÄIGUS
kakskeelse, s.o ukraina- ja
ga nagu meie: kuidas ja millises
KOOSTATAKSE
mahus s äilitada venekeelne õpe, ingliskeelse õpetamise
KÕRGKOOLIDES
metoodika. Tema sõnul võib
mis seni domineeris, kuidas
KAKSKEELSED ÕPPEKAVAD.
FOTOD: ERAKOGU
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Sotsiaalteadused
treenivad
ühiskondlikku aju
Tartu Ülikooli kauaaegne õppejõud, vastne Tartu linna aukodanik
ja Tartu mõjukaimate edetabeli neljanda koha omanik Marju
Lauristin tähistab sel kuul 80. sünnipäeva.
PERSOON
MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

L

auristin ise ei pea kohta mõjukate
nimek irjas miskiks, kuid Tartu
tulevik läheb talle vägagi palju korda.
„On hirmus tähtis, et Tartu jääks pealinn
Tallinna kõrval peaga linnaks – võimsaks
keskuseks, mis on Tallinnale vastukaaluks,“
sõnab ta.
Tema arvates on ühe alternatiivse linna
olemasolu vajalik ühiskonna tasakaalustami
seks – et kõik ei käiks ühte jalga, vaid oleks
paik, kus mõeldaks teistest asjadest, teises
tempos ja teistmoodi.
Selline koht on tema sõnul olemas paljudes
riikides, kuid Tartu kui ülikoolilinn on oma
ette nähtus – Baltimaades lausa unikaalne ja
Euroopas võrreldav selliste tuntud ülikooli
linnadega nagu Heidelberg või Uppsala.

Lauristin on erialalt sotsioloog, kuid läbi
aegade on ta aidanud edendada ajakirjandus
õpet. Nüüd ta ajakirjanikke kuigi palju enam
ei koolita – peab vaid mõningaid loenguid
nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes –,
kuid praeguse ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni õppekava väljatöötamises on
Lauristini osa väga suur.
„Mul on hea meel näha, et meie ajakirjan
duse magistrantuuri lõpetanutest on saanud
uue põlvkonna säravad tähed. Näiteks Taavi
Eilat, Mirjam Mõttus, Eleri All – nende
nägemine teleekraanil pakub mulle alati
rõõmu,“ sõnab Lauristin.
Ta ütleb, et õppekava luues oli eesmärk
koolitada magistriastmes nii ajakirjanduse
kui ka kommunikatsiooni kõrgklassi profes
sionaale, kuid ajakirjanduses on see õnnes
tunud paremini kui kommunikatsiooni
valdkonnas. Ehkki kommunikatsiooni alalgi
tegutseb väga palju tublisid inimesi, seisneb
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FOTOD: ANDRES TENNUS
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probleem Lauristini hinnangul
pigem ettevõtluskultuuris.
„Kommunikatsiooniprofes
sionaal peaks olema organisat
sioonis juhtkonna liige, mitte
suuvooder. Peab olema keegi,
kelle nõuannet kuulatakse ja
kes suudab näha strateegiliselt
kaugemale,“ on ta kindel.
See ei ole vaid kommunikat
sioonivaldkonna probleem, jät
kab Lauristin mõtet, vaid laiem
küsimus, kuidas meie ühiskon
nas hinnatakse eksperditeadmisi.
Tema hinnangul on ettevõtetes
palju iseteadlikke juhte, kes
vajaksid asjatundlikku nõuannet,
ent ei kipu seda kuulda võtma.
„Eestis ei kujutata doktori
kraadiga inimesi väljaspool
ülikoole ettegi. Nad olekski
justkui välja õpetatud ainult
õppejõududeks ja teaduriteks.
Näiteks Saksamaal, Rootsis ja
USA-s töötavad doktorikraadiga
inimesed ministeeriumides ja
ilma selle kraadita juhiametis
olla pole mõeldav!“ lausub ta.

APRILL 2020, NR 4

VEEBRUARIS ANDIS REKTOR TOOMAS ASSER MARJU LAURISTINILE ÜLE
TÜ TEENETEMÄRGI „100 SEMESTRIT TARTU ÜLIKOOLIS“.

piisavalt teaduse panust, siis
sellepärast ei olegi, et teadusega
kokku puutunud inimesi ei võeta
lihtsalt tööle,“ sõnab ta.
ÜHISKONDLIK AJU
Lauristini hinnangul on
sotsiaalteaduste eriala doktori
kraadiga lõpetanute järele kõige
suurem vajadus just avalikus

INIMEST EI KARASTATA VAIMSELT
VASTUTAMA SELLE EEST, MIDA TA TEEB NING
MILLISED ON TEMA TEGUDE TAGAJÄRJED.

Kogu ülikoolides loodav
teadmus hakkab tööle alles
siis, kui teadusliku ettevalmis
tuse saanud inimesed lähevad
laiali eri valdkondadesse,
räägib Lauristin. „Meil ei saada
siiamaani aru, et praeguses
kõrgharidussüsteemis – Bologna
süsteemis – on doktorikraad
ainus teaduskraad. Doktoran
tuuris saab tõepoolest parima
ettevalmistuse oma valdkonna
protsesside analüüsimiseks. Kui
räägitakse sellest, et ettevõtete
arengus ja majanduses pole

sektoris. „Kui ma kuulen ikka
ja jälle väiteid, et meil on vaja
„kõvade“ alade inimesi, et „peh
med“ alad on ühiskonnas kuskil
ääre peal, siis pareerin neid alati
nii: kui inimese kõva pool on
luustik ning pehme pool on aju
ja lihased, siis miks arvatakse,
et ühiskond peaks olema paljas
luukere?“
Sestap ütleb ta, et erialade
jagamine „kõvadeks“ ja „peh
meteks“ on pärit tööstusühis
konnast ning see mõtteviis on
praeguseks iganenud. „Sotsiaal-

ja humanitaarteadused kasva
tavad liha ühiskonna luudele ja
treenivad ühiskonna aju,“ võtab
ta oma mõttekäigu kokku.
„On tekkinud üks mõru
probleem – tunne, et targad
masinad asendavad aju ja
sellel võib lasta puhata. Kogu
humanitaarne õpe, olgu see siis
ajalugu, filosoofia või muu, aga
muidugi ka matemaatika, on ju
mõtlemise treening. Kui seda
ei tehta, on tulemused samad
nagu siis, kui ei treenita mis
tahes muud inimese organit: ta
muutub nõrgaks ja võib lõpuks
atrofeeruda,“ arutleb Lauristin.
Ka ajakirjandus on üks
väli, mis toidab mõtlevat aju.
Lauristin rõhutab, et peab
silmas just sellist ajakirjan
dust, mis põhineb faktidel,
kajastab ühiskonnas toimuvat
ja arutleb selle üle. Niisugune
ajakirjandus annab inimestele
võimaluse mõista, mis ühis
konnas toimub.
„Paraku on väga suure osa
ajakirjanduse rollist endale haa
ranud pudrupada, mis podiseb
sotsiaalmeedias. Ajakirjanduses
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on olemas kindlad printsiibid.
Esimene neist on ajakirjandus
vabadus, mis tähendab samal
ajal ka vastutust, et jagatav teave
on tõene ja kontrollitud,“ ütleb
Lauristin.
Samal ajal peab ajakirjan
duses kajastuma võimalikult
lai arvamuste spekter – nii
näeme, et on ka teisi arvamusi
ja meie omast erinevaid elusid,
ning mõistame, et ühiskond on
mitmekesine. „Ajakirjandus on
ainus mehhanism, mis tagab
ühiskonnas demokraatliku
suhtluse. Sotsiaalmeedias
mitmek ülgset arvamust ei
kogeta, sest arvamusi kuul
dakse vaid oma sõprade ringis.
Niimoodi ühiskond mullistub
ja neis arvamusmullides võivad
võimenduda väga jaburad
seisukohad,“ arutleb ta.
NOORED PIHUPESAS
Lauristin on rõõmus, et eesti
kultuur on heas seisus – see
lausa õitseb. Ta peab silmas
eelkõige teatrisse, kirjandusse,
muusikasse ja ka ajakirjandus
se tulnud noort põlvkonda.

On väga palju huvitavat, aga
samal ajal teeb kurvaks, et see
mattub klikinduse ja müra
alla, mõtiskleb ta.
„Kõikide vaimse eluga
seotud probleemide lahendus
peitub siiski koolis,“ tõdeb
Lauristin. Ta on osalenud
Eesti haridussüsteemi üles
ehitamisel ja praegugi tegeleb
uue, 2035. aasta haridus
strateegia koostamisega. Uues
strateegias tuleb arvesse võtta
tehisintellektist küllastunud
keskkonda, kiirenevat üle
ilmset kultuurilist avanemist,
kliimaohte, põhjatut infoookeani, kus peame suutma
orienteeruda, ja digilahendusi,
millega tarbijatena päevast
päeva kokku puutume.
Lauristini arvates on meie
haridussüsteem praegu ajast
maas – tänapäevaste elemen
taarsete teadmiste ja oskuste
õpetamise asemel jätkatakse
sellega, millega kool tegeles
300 aastat tagasi. „Uut mate
maatilist, statistilist, algorit
milist, tekstilist ega ökoloogi
list kirjaoskust ei õpetata.
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Inimest ennast ei karastata
vaimselt vastutama, andma
endale aru, mida ja miks ta
teeb ning millised tagajärjed
on sellel, kui ta midagi teeb
või tegemata jätab,“ sõnab
Lauristin.
Midagi peab muutuma ja
muutus peaks Lauristini arva
tes toimuma i nimkesksuse
poole: mida tehnilisemaks
läheb keskkond, seda inim
kesksem peab olema haridus.
„Õpetaja ei peaks kulutama
aega sellele, mida robot võib
selgeks teha. Õpetajat on vaja
selleks, et ta räägiks õpilaste
ga ja arutleks asjade üle,“ on
ta kindel.
„Ma kuulen õpetajatelt, et
lapsed ei saa koolis suulise
eneseväljenduse kogemust.
Noored kardavad avalikult
suud avada, nad on klammer
dunud oma pihupessa! Tahak
sin avada selle pihupesa, et
noor inimene tuleks koolist
välja nii, et ta ei karda seda
maailma ja oskab koos teiste
inimestega probleeme lahen
dada,“ avaldab ta lootust. •

LAURISTINI JUUBELIKONVERENTS LÜKKUB EDASI

A

prillis pidi toimuma konverents „Eesti siirdeaegu mõtestades“, kuid eriolukorra tõttu on
see edasi lükatud. Alates 2002. aastast on L auristin
koos kolleegidega teinud üle-eestilisi siirdeühiskonna
uuringuid, mille põhjal valmis 2017. aastal raamat
„Eesti ühiskond kiirenevas ajas“. Konverentsil oli
kavas tutvustada uut ingliskeelset raamatut, milles
on uuringute „Mina. Maailm. Meedia“ seeria kokku
võetud ka rahvusvahelise lugeja jaoks. Samuti
kavatseti arutleda selle üle, miks on eriti praeguses

ühiskonnas vaja sotsiaalteadusi. „Sotsiaalteadused,
mis uurivad Eesti ühiskonda, on samavõrra rahvusteadused kui näiteks rahvaluule,“ sõnab Lauristin.
Uuring „Mina. Maailm. Meedia“ ei ole siiski veel
päris valmis. Teooria põhjal on Lauristin järeldanud,
et 2017.–2018. aastal jõudis Eesti ühiskond uude
arengutsüklisse. Niisuguse järelduse näitlikustamiseks oleks vaja teha veel üks küsitlus, kuid selleks
ei saadud rahastust. Lauristin sõnab, et sünnipäeval
võiks lillede asemel teha annetuse uuringu heaks.

•
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Atesteerimine toimub
eriolukorrast hoolimata
Aastatel 2020–2025 peab peaaegu 1600 ülikooli töötajat läbima
atesteerimise. See, kas tagasiside on sisuline ja toetab töötajat, sõltub
nii atesteerijatest kui ka atesteeritavast.

KRISTI KUNINGAS
personaliosakonna juhataja

E

namasti nähakse
atesteerimises vaid
kontrollimehhanismi,
mille kaudu saab hinnata
akadeemiliste töötajate töö
tulemusi ning nende sobivust
ametikohale; vähem on seda
mõtestatud vahendina, mille
abil liikuda ülikooli ja vald
konna eesmärkide poole. Uue
karjäärimudeli rakendudes
suureneb atesteerimise tähtsus
veelgi: karjäärimudelisse on
kavandatud võimalus parimaid
töötajaid edutada, kusjuures
edutamise ettepaneku teeb
atesteerimiskomisjon.
Atesteerimise nõue on tin
gitud ka kõrgharidusseadusest:
kõiki tähtajatu töölepinguga
akadeemilisi töötajaid ates
teeritakse vähemalt korra
iga viie tööaasta jooksul.
Praegu riigis kehtiv eriolukord
atesteerimiste kava ei muuda,

sest atesteerimisa rutelusid on
võimal ik korraldada ka veebi
teel.
Esimesed atesteerimised
toimusid ülikoolis 2013. a astal
ja 2015. aasta lõpuks oli prot
sessi läbinud 79 akadeemilist
töötajat. Alates 2016. aastast
atesteeritakse vaid tähtajatu
töölepinguga akadeemilisi töö
tajaid – seega põhineb ülikooli
senine kogemus ennekõike
professorite atesteerimisel.
KERGE ÄREVUS
Akadeemiline komisjon on
aastatel 2013–2020 atestee
rinud 83 professorit ja kokku
on atesteerimise praeguseks
läbinud 132 töötajat. Alates
2015. aastast on kõikide aka
deemiliste töötajatega üldjuhul
sõlmitud tähtajatu tööleping,
mis tähendab, et neil kõigil
t uleb järgmise viie aasta jook
sul läbida atesteerimine – see
on ka põhjus, miks atesteeritud
töötajate senine arv on väike.
Kuna protsess on enamikule

uus ja nii u latuslikku atestee
rimist ei ole ülikoolis varem
olnud, võib korralduslik pool
esialgu tunduda keeruline:
t uleb moodustada eraldi
atesteerimiskomisjonid ning
vajalike dokumentide loetelu
võib tunduda pikk.
Sotsiaalteaduste valdkonna
dekanaadi juhataja Dorel
Tamm-Klaos tõdeb, et enne
esimest valdkondlikku ates
teerimist oli dekanaadis kerge
ärevus. „Atesteerimine on ju
akadeemilisele töötajale oluline
etapp, mis võib tekitada palju
stressi. Meie ülesanne deka
naadis oli seda stressi nii palju
maha võtta kui võimalik,“ ütleb
ta. „Juhendeid, infosüsteeme
ja õigusakte, mis atesteerimist
toetavad ja kirjeldavad, on
palju. Nendes orienteerumine
võib tekitada ängistust, kuid
kõike samm-sammult järgides
ja läbi töötades hakkab protsess
sujuma.“ Tema sõnul on tähtis,
et kõik asjaosalised – akadee
milised töötajad, komisjon ja
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komisjoni sekretär – suhtleksid
üksteisega võimalikult palju
ning annaksid kohe märku, kui
on tekkinud takistusi.
Sageli kammitseb atesteerita
vaid ka teadmatus sellest, kuidas
ja mille alusel komisjon nende
tööd hindab. Atesteerimisel on
tähelepanu all akadeemiliste
töötajate kõik neli peamist töö
valdkonda: õpetamine, teadus
töö, juhtimine ja ühiskonna
teenimine. Lähtutakse akadee
miliste töötajate üldisest ameti

juhendist ja töötajaga tööplaanis
kokku lepitud ülesannetest.
OLULINE ANALÜÜS
Haridusteaduste instituudi
kõrgkoolididaktika dotsent ja
personaliarenduskeskuse õppe
jõukoolituse peaspetsialist Mari
Karm tõdeb, et õpetamisoskuste
hindamine ja tagasisidestami
ne põhineb suuresti õppejõu
eneseanalüüsil. „Rahvus
vaheline kogemus n äitab, et
õppejõu eneseanalüüs esitatakse
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õpetamisportfoolio kujul. Selle
portfoolio koostamiseks on
igal ülikoolil oma juhised. Meie
ootame õppejõult õpetamise
analüüsi ülikoolis kokku lepitud
õpetamise hea tava põhjal,“
selgitab ta. „Tahaksime väga, et
õpetamise analüüs ei oleks üld
sõnaline jutuke, vaid peegeldaks
sisuliselt seda, mida õppejõud
peab õpetamisel oluliseks ja
mida ta selleks õppetöös reaal
selt teeb,“ ütleb Karm.
Ühtegi töölepingut atestee
rimise ebarahuldavate tule
muste pärast Tartu Ülikoolis
üles öeldud ei ole, küll aga on
antud atesteeritavatele soovi
tusi tulemuste parandamiseks.
Kokku on lepitud ka lühemas,
näiteks kolme aasta pikkuses
atesteerimisperioodis, mille
jooksul tuleks teha muudatusi.
On tõsi, et mõni töötaja on
otsustanud enne kordusatestee
rimise tähtaega oma töösuhte
ülikooliga lõpetada. •

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

PERSONALIOSAKOND ON ABIKS

A

testeerimise korraldamisel ja oma valdkonna
meetodite leidmisel on personaliosakond
igati abiks. Oleme valmis tulema kohale, et koos
arutada ja parimat lahendust otsida. Kindlasti on
oluline läbi mõelda nii tehniline kui ka sisuline pool,
sest siis saab atesteerimisest protsess, mis toetab
töötajat, üksust, valdkonda ja kogu ülikooli.
Atesteerimise korralduslikku külge toetab
personalitöö peaspetsialist Tuuli Ruus. Juhend
materjali leiab ka siseveebist.

Õppejõu eneseanalüüsi juures saavad aidata
personaliarenduskeskuse õpetamisoskuste
konsultandid. Nemad on valmis toetama ka
atesteerimiskomisjone nii atesteerimise sisulisel
ettevalmistamisel kui ka kohtumisel õppetöö
valdkondade arutelu juures.
Oma andmete koondamiseks on ülikoolis
e-portfooliote keskkond Mahara, kus saab soovi
korral koostada digi-CV. Maharasse saab ETIS-est
ja ÕIS-ist andmed üle kanda.

•
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„Siin on külm seista, aga kliima soojenemine ei ole lahendus!“
„ Eitamise asemel vajame tegusid!“ „Kliima muutub, miks mitte
meie?“ S
 elliste sõnumitega inimesi võib näha igal reedel suurlinnade
TEADUS

keskustes. Kes nad on?

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

S

ee küsimus tekkis ka
teadlastel. Johan Skytte
poliitikauuringute
instituudi ja Uppsala Ülikooli
politoloogia vanemteaduril
K atrin Ubal tuli 2019. aasta

veebruaris ühe U
 ppsala
kolleegiga juttu järjest popu
laarsemaks muutuvatest
noorte kliimastreikidest, mida
korraldab liikumine Fridays
for Future (eesti keeles „reeded
tuleviku nimel“ – streike
peetakse reedestel päevadel).
Nimelt oli neil siis juba teada, et
2019. aasta märtsi keskpaigas

kavatsevad noored korraldada
ülemaailmse meeleavalduse,
mistap avanes teadlastel suure
pärane võimalus võtta luubi alla
need, kes protestil osalevad.
Uuringust huvitus sedavõrd
palju teadlasi, et küsitlusi sai
minna korraldama 13 linna
Euroopas. Meeleavaldusele ei
läinud teadlased päris omapäi,

meeleavalduse ajal tunduvalt
tugevamad kui hiljem kodus.
„Meil on väga hea üle
vaade sellest, kes 2019. aasta
märtsiprotestil osalesid.
Seal oli väga palju noori ja
umbes pooled neist olid alla
20 aasta v anad, mis on väga
haruld ane, sest t avaliselt on
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osalejaid kõvasti rohkem.
„Tegelikult ongi noorte osakaal
suurematel protestidel tasa
haaval järjest vähenenud. Me
tegime Rootsi meeskonnaga
eraldi m
 õõtmise ka mais ja juba
siis oli alla 25 aasta vanuseid
35%,“ lisab vanemteadur. Tema
sõnul on noortega liitunud

NOORTEGA ON LIITUNUD PALJU
KOGEMUSTEGA KESKKONNAAKTIVISTE JA
SEE SUURENDAB KA KESKMIST VANUST.

MULLU 15. MÄRTSIL TOIMUNUD KLIIMASTREIGIST VÕTTIS OSA ÜLE MILJONI ÕPILASE.

Kes on kliimastreikijad?

TEADUS

APRILL 2020, NR 4

FOTO: PIXABAY.COM

26

vaid selleks pandi enamikus
kohtades kokku vähemalt
kümnepealine rühm teadlas
test ja vabatahtlikest üli
õpilastest.
ÜHA VÄHEM NOORI
Meeleavaldustel osalenud
inimesi, kes osutusid juhus
likult valituks, kohapeal
k üsimustikke täitma ei pandud.
Blanketi asemel ulatati neile
aadress ja kood, mida kasuta
des pääsesid nad ligi internetti
riputatud uurimisa nkeedile.
„Kui vastata küsimustele
demonstratsiooni ajal, siis ei
saa väga hästi oma vastuseid
läbi mõelda,“ põhjendab Uba.
Lisaks võivad emotsioonid olla

meeleavaldustel osalejad pi
gem kuni 40-a astased,“ ütleb
Uba.
Kui sama aasta 27. septemb
ril toimus järgmine suurem
üleilmne kliimastreik, olid
teadlased väljas juba 19 linnas.
Uba kirjeldab, et sel korral
uuriti meeleavaldajaid ka mujal
kui Euroopas, sealhulgas
Mehhikos, Austraalias ja
USA-s. Võrreldes kevadel toi
munuga oli ilmselge, et noori
oli jäänud vähemaks.
„Nägime, et noorte osakaal
on kahanenud ja väga noori
oli ainult kolmandiku kandis.
Väga palju oli juurde tulnud
inimesi vanusevahemikus
36–55 aastat,“ sõnab ta. Uba
toob näite Rootsi pealinnas
toimunud meeleavaldusest:
„Kui märtsis olid pooled
osalejad alla 20 aasta vanused,
siis septembris oli neid vaid 8%
ja rohkem kui pool osalejatest
olid vanemad kui 35 aastat. See
on märkimisväärne vahe.“
Katrin Uba peab üheks
võimalikuks keskmise v anuse
kasvu põhjuseks seda, et
27. septembriks kutsus Fridays
for Future protestil osalema ka
täiskasvanuid. Samuti oli

palju kogemustega keskkonna
aktiviste ja see suurendab
ka keskmist vanust. Selline
vanusemuutus viitab sellele, et
liikumine on muutunud küp
semaks – see pole enam ühe
väikese rühma aktsioon, vaid
suurem rahval iikumine.
ESIMENE KOGEMUS
„Vaatasime ka seda, kas
protestil osalenud noortel on
varasem demonstratsioonil
või mõnel muul poliitilisel
üritusel osalemise kogemus.
Nimelt arvatakse tihtilugu, et
protestimas käivad alati ühed
ja samad inimesed. Märkasime,
et noorte hulgas oli nii märtsis
kui ka septembris kolmandik
neid, kes ei olnud mitte ühtegi
protesti varem kaasa teinud.“
Uba sõnutsi on see oluline
teave, sest tavaliselt muutu
vad meeleavaldustel osalenud
inimesed tulevikus poliitiliselt
aktiivsemaks.
„Uurisime ka põhjusi, miks
nad protestidel osalevad, ning
etteantud valikuvariantidest
jäid peamiselt kõlama soov
poliitikuid mõjutada, i nimesi
probleemist teavitada ja
moraalne kohustus seda teha.
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Vähem oli neid, kes osalesid
oma huvide kaitseks,“ ütleb
Uba. Mõistmaks, kui suurt
rolli mängib inimeste tänavale
toomisel Rootsi kliimaa ktivist
Greta Thunberg, päriti meele
avaldajatelt sedagi. „Päris
paljud ütlesid, et nende huvi
kliimamuutuse vastu on
tõepoolest seotud Gretaga.
Sealjuures on näha, et see, mida
me nimetame Greta efektiks,
on märtsist septembrini natu
kene kahanenud kõikjal peale
Rootsi.“ Vähenemise põhjus
võib Uba arvates olla see, et
liikumine on juba iseenesest
väga populaarseks saanud.
Teadlased palusid meele
avaldajatel ka selgitada põhju
seid, miks nad tänavatele tulid
ja kuidas nad kliimaprobleeme
lahendavad, kuid kõiki vastuseid
pole nad suutnud veel läbi töö
tada. Küsimustele on vastatud
ju eri keeltes ja praegu vastuseid
veel tõlgitakse.
Teadlasi kammitsevatest
asjaoludest rääkides tuleb esile
ka see, et kõik küsitluse tule
mused ei ole omavahel täpselt
võrreldavad. Näiteks USA-s ja
Mehhikos lubati aktivistidel
vastata küsimustele kohapeal
ning see mõjutab tulemusi.

73

alla 25

80
65
50
76

üle 25

87
70
0

20

vähendanud lendamist

40
muutnud dieeti

60
tarbib vähem

80

100

vähendanud energiakulu

ENAMIK KLIIMAAKTIVISTE ON ISE OMA ELUSTIILIS OLULISI MUUTUSI
TEINUD. ELUSTIILI MUUTNUTE OSAKAAL VASTANUTE HULGAS
2019. AASTA SEPTEMBRIKUISE KÜSIMUSTIKU JÄRGI.

s õnul võib märtsis ja septemb
ris tehtud küsitluste tulemusi
kõrvutades märgata, et kahane
nud on lootusetus selle suhtes,
kas poliitikud saavad kliima
muutusega hakkama. „Säilinud
lootus on üks põhjus, miks
proteste edasi organiseeritakse.
On muidugi väike vahe, kas
usutakse asja tulemuslikkust
või seda loodetakse,“ ütleb
Uba.
Siiski sõnas enamik vasta
jaid, et tunnevad praeguses
olukorras muret, pettumust,
viha ja ebakindlust tuleviku
suhtes. „Väga paljud on mures
selle pärast, kuhu globaalse
soojenemise ja kliima
muutusega jõutakse. 75%
osalejatest on väga mures.“

Kui vaadelda Euroopa
aktivistide emotsioone vanuse
alusel, siis septembrikuise
k üsitluse järgi Uba sõnul
vanuseliselt väga suuri eri
nevusi pole, kuid nooremad
vastajad tunnevad end kliima
muutustega seoses pigem
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SEE, MIDA ME NIMETAME GRETA
EFEKTIKS, ON MÄRTSIST SEPTEMBRINI
KAHANENUD KÕIKJAL PEALE ROOTSI.

Muu hulgas võeti eraldi
luubi alla ka osalejate tunded.
„Teame varasematest uuringu
test, et emotsioonid on protesti
mobiliseerimisel väga oluline
osa. Küsisime, kas osalejad
on lootusrikkad, vihased või
mures,“ jätkab Uba. Tema
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vähem jõuetuna kui vanemad.
„Tõenäoliselt on selle taga
asjaolu, et nad on võimalike
muutuste suhtes natuke opti
mistlikumad,“ leiab Uba.
Üldiselt ei usu keskmiselt
13% noortest ja 7% vanematest
meeleavaldajatest, et valitsus
suudab pakkuda kliimakriisile
lahendusi. Samas on riikide
vahel selles küsimuses suured
erinevused.
„Rootsis on alla 25 aasta
vanuste hulgas usaldus riigi
vastu umbes 30%, samal ajal
kui Austraalias Sydneys on see
3%. Täiskasvanute võrdluses
on riikidevahelised erinevused
vähem märgatavad – tõe
näoliselt seetõttu, et täis
kasvanutel on vähem usaldust
valitsuste vastu.“ Uba jaoks
pole see üllatav, sest avatud
küsimuste vastustest ilmnes,
et enamik küsitlusele vastanud
täiskasvanuid on pikaajalised
keskkonnaaktivistid.
„Nad ei usu lihtsalt, et
valitsused midagi ette võtavad.
Kuid hoolimata pessimismist
tulid nad ikkagi tänavale, et
väljendada oma solidaarsust
noortega ning survestada
poliitikuid,“ kirjeldab vanem
teadur.

Lahendustest rääkides
usub vastanutest peaaegu
pool, et kliimamuresid võiks
leevendada nüüdisaegne
teadus. „Küsimusele, kas
kliimamuutust saab lahendada
inimese enda elustiilimuutu
sega, vastasid eri linnade ja
ka riikide noored erinevalt.
Kui Poola noored arvavad, et
elustiili muutmine on väga
oluline, siis nii Austria kui ka
Belgia noored nimetavad seda
tunduvalt vähem.“ Teisalt on
valdav osa küsimustiku täitnud
noortest ja vanematest kliima
aktivistidest juba oma elustiilis
suuri muudatusi teinud.
ANDMED PUUDUVAD
Eesti kliimaprotestijate kohta
aga ei saa paraku veel midagi
öelda, sest siinsed meeleavaldu
sed jäid uurimata. Rakendatud
uurimismeetodi kasutamiseks
peaks protestil osalema vähe
malt tuhat inimest. „Vaadates
protestidel osalemise senist
innukust Eestis, oletasin, et
piisavat arvu meeleavaldajaid
kokku ei tule. Sellegipoolest
on väga kahju, et meil Eesti
andmeid pole,“ nendib Uba,
avaldades siiski lootust, et kui
tuleb järgmine suurem protest,
õnnestub ka siinsed meele
avaldajad luubi alla võtta.
Kliimastreikijate uurimisega
on teadlastel plaan ka jätkata.
„Kuna saime Rootsi rühmaga
just nelja-aastase teadusgrandi,
jätkame kindlasti selle liikumise
uurimist, et vaadata, kui kaua
nad jätkavad ja millist mõju nad
poliitilistele otsustele avalda
vad,“ sõnab Katrin Uba. •

Loe täispikka artiklit v eebist:
www.ajakiri.ut.ee
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unitartuscience

unitartuscience
Kus Tartu rattaringluse ratastega sõidetakse?
Kogutud andmed näitavad, et sõitjaid jagub
Annelinna kaugeimast servast Veerikuni.
Inimgeograafia vanemteadur Anto Aasa tegi katse
visualiseerida Tartu rattaringluse möödunud aasta
19. juulil kogutud GPS-liikumisandmeid.

Andmed pani kaardile inimgeograafia
vanemteadur Anto Aasa, postitas geoinformaatika
vanemteadur Evelyn Uuemaa.
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ÜKS HEAD ÕPETAMIST ISELOOMUSTAV TEGEVUS ON MITMEKESISTE ÕPETAMISMEETODITE KASUTAMINE.

Kõik ained võivad
saada head tagasisidet
Uus tagasisideküsitlus heidab valgust sellele, millised tegurid
soosivad üliõpilaste aktiivset kaasatust.

AUNE VALK
õppeprorektor

A

nalüüsisime väi
kese naiskonnaga,
kuhu kuulusid
haridusteaduste instituudi
õpia nalüütika vanemteadur
Angeliki Eirini Chounta,
psühholoogia instituudi
lektor ja programmijuht Astra

Schults, loodus- ja täppis
teaduste valdkonna õppe
konsultant Kaire Uiboleht ning
siinkirjutaja, 2019. aasta kevadja sügissemestri ainete kohta
antud tagasisidet.
Uue tagasisideküsimustiku
koostamisel oli fookuses aru
saam, et õppekeskkonna kujun
damisel on peamine eesmärk
õppija aktiivse kaasatuse ehk
haaratuse (ingl engagement)

saavutamine. Õppejõu meis
terlikkusest on õpitulemuste
saavutamisel vähe abi, kui see
soodustab õppijas passiivset
suhtumist.
Samas on hea õppekeskkond
ülioluline, kui tahame õppi
jaid kaasa haarata. On varem
tõestatud – ja seda näitas ka uue
tagasisideküsitluse analüüs –,
et teatud õpetamistegevused
soodustavad haaratust. Uues
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tagasisideküsitluses on kajasta
tud viis tegevust, mis ise
loomustavad head õpetamist:
aine struktureeritus, mitme
kesised õpetamismeetodid,
interaktiivsus, tagasiside ja
hindamine. Kokkuvõtlikult
moodustavad need hea õpeta
mise skoori, mida saab kasu
tada eri olukordades, näiteks
atesteerimisel, ainete regulaar
sel hindamisel, õppekavade
sisehindamisel ja õppekavade
tulemusnäitajates.
Küsimustiku struktuuri
kinnitamiseks analüüsisime
2019. aasta kevadsemestri
tagasisidena kogutud and
meid. Kokku oli meil kasutada
24 453 küsimustikku. Selle töö
eesmärk oli otsida võimalusi
küsimustiku lühendamiseks ja
pakkuda välja tagasiside kuva
mise viis. Ülejäänud tulemused
põhinevad 2019. aasta sügis
semestri andmetel, kui 2433
kursuse kohta koguti 40 677
vastust. Järgnevalt on esile
toodud vaid väidete kohta antud
vastused, kõrvale jäävad avatud
küsimused. Küsimustikus oli
kevadel 16 ja sügisel 15 väidet,
millele vastati neljaastmelisel
skaalal, kus 1 tähendas „ei nõus
tu“ ja 4 „nõustun“. Lisaks oli
võimalus valida vastus „ei kehti“.
Pärast empiirilist testimist ja
eelmise kevadsemestri andmete
analüüsi suutsime mudelis esi
tatud neljast aspektist eristada
kolme ehk õppekeskkonda
(5 väidet), üliõpilase haaratust
(3 väidet) ja ainele antud üld
hinnangut (2 väidet). Kõrvale
jäi eelnev valmisolek pingutada.
Kui vaadata tulemusi vald
kondade võrdluses, siis paistab
silma, et humanitaarteaduste ja
kunstide valdkonna (HV) üli

õpilaste hinnangud on läbivalt
veidi positiivsemad ning loodusja täppisteaduste valdkonna
(LT) üliõpilaste hinnangud
negatiivsemad kui mujal.
Kui õpetamise kohta antud
tagasiside ja üldhinnangu skoo
rid valdkonniti palju ei erine,
siis selgemalt eristuvad LT
üliõpilaste hinnangud just haa
ratuse puhul – enda ettevalmis
tust seminarideks ja loenguteks
ning aktiivset osalust loengutes
hinnatakse selles valdkonnas
nõrgemalt kui teistes. Kui läbi
valt kasutati vastust „ei kehti“
väga vähe (2–2,5% vastustest),
siis nelja väite puhul valis selle
üle 5% vastajaid. Neist kolm
olid haaratust käsitlevad väited,
mis viitavad, et neil juhtudel
puudus tõenäoliselt võimalus
või ootus pingutuseks. On huvi
tav, et enim väljendasid viimati
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arv õppejõude, päevane õppe
vorm, bakalaureuseõppe või
integreeritud õppe aine, mahu
kam aine ehk rohkem EAP-sid,
HV aine (vs. MV või SV aine).
Väga nõrgalt on paremad hin
nangud õpikeskkonnaga seotud
väidetele (ehk õpetamisele)
seotud üliõpilaste hinnetega.
Õppijate haaratust seletavad
aine erinevad omadused veidi
paremini (12% variatiivsusest).
Haaratus on suurem ainetes, kus
on vähem osalejaid, sessioon
õppeainetes, magistrantuuris
ning SV ja HV ainetes. Enda
haaratust hindavad paremini ka
üliõpilased, kes said ise parema
hinde. Kui lisada regressioon
analüüsi aine objektiivsetele
omadustele (osalejate arv, tase,
õppevorm jm) ka sama aine
õpetamisele antud hinnang, siis
suudame kirjeldada haaratusest

ÕPPEJÕU MEISTERLIKKUSEST ON
VÄHE ABI, KUI SEE SOODUSTAB
ÕPPIJAS PASSIIVSET SUHTUMIST.

mainitut HV tudengid. Hästi
paistab haaratusega olevat sot
siaalteaduste valdkonnas (SV)
ning samuti meditsiiniteaduste
valdkonna (MV) praktikumi
des ja seminarides, kuid mitte
loengutes.
Tervikuna tuleb öelda, et
kõik ained võivad saada üli
õpilastelt head tagasisidet ehk
pole selliseid aineid, kus ei saaks
hästi õpetada. Aine ja üliõpilase
kohta teadaolevad näitajad
k irjeldavad õpetamisele antud
hinnangut väga vähe – kokku
6% variatiivsusest. Selle 6%
sees on ainet iseloomustavad
tegurid, nagu vähem osalejaid,
parem keskmine hinne, väiksem

koguni 31%. Üliõpilased, kes
hindavad õpetamist kõrgemalt,
on ka enam haaratud.
Üldhinnang ainele sõltub
valdkonnast vähe, see on parem
mahukamates bakalaureuse
õppe ainetes ja sessioonõppes.
Samuti on nõrk seos üld
hinnangu ja üliõpilase hinde
vahel. K
 õige enam seostub üld
hinnang aga õpetamisele antud
hinnanguga.
Töö tagasiside analüüsiga
jätkub. Analüüsi põhjal valmi
nud artiklit saab lugeda ülikooli
veebilehel. •

Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee
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Kuidas karantiinis
teadust tehakse ehk
Introverdid, ühinege!
Minu teadustöö saladus on struktuurne prokrastineerimine*. See
tähendab, et distsipliini on mul natuke vähevõitu, aga aega natuke
paljuvõitu. Järeldoktorantuur välismaal tähendab minu jaoks
seda, et kohapeal eriti sõpru pole ja järelikult on aega poole ööni
kontoris passida.
SIRGI SAAR
TÜ taimeökoloogia teadur

A

PÄIKESELOOJANG
ÜLEUJUTATUD RIISIPÕLLUL.

rtikli kirjutamise ase
mel prokrastineerin
selle jutu kallal ja kui
ma seda enam jätkata ei viitsi,
siis loen Paul Klee kunsti
raamatut, mille PDF-id jõudsin
enne karantiini alla laadida.
Tegevuste hierarhias allpool
asuvad söögitegemine ja koris
tamine. Üldiselt saab väikesed
tööülesanded niimoodi üsna
lihtsalt kaelast ära, aga pikemad
ja suuremad projektid kipuvad
vinduma – näiteks doktoritöö.
Struktuurse prokrastineeri
mise võti on tegelikult võtta
endale mingi veel hirmutavam
ülesanne kui lõputöö – näiteks
romaani kirjutamine – ja lõpu
tööd tehes seda vältida. Lihtne.
Kahjuks läks koroonaviiruse
tõttu minu plaan natuke vett

vedama ja ma jäin oma hirmu
tavast ülesandest ilma.
Selleks oli teha konverentsil
ettekanne artikli kohta, mida
mina pole kirjutanud, teemal,
millega tutvumist olen alles
alustanud, ja publikule, kelle
hulgas pidi olema ka professor,
kes on selle artikli tegelik autor.
Konverents aga tühistati.

läheme autoga ja tuleme tagasi
siis, kui tuleme. Kõigis riikides,
kus ma pikemalt olen viibinud,
tundub päev kulgevat kohvi
pauside j ärgi (olgu, Tšehhis
ja Inglismaal joodi pigem
teed). Hollandis ja Itaalias oli
lausa uskumatu asotsiaalsus,
kui sa kohvipausile ei läinud.
Siin, Hispaanias, on esimene

STRUKTUURSE PROKRASTINEERIMISE VÕTI
ON VÕTTA ENDALE MINGI VEEL HIRMUTAVAM
ÜLESANNE KUI LÕPUTÖÖ KIRJUTAMINE.

Hispaanias on mu päeva
kava üldiselt natuke teist
sugune kui Eestis. Erinevalt
Tartust on ülikool üsna kaugel
linnast väljas. Instituudi buss
korjab mind peale kella seitsme
paiku hommikul ja toob tagasi
kella neljaks pärastlõunal.
Mõnikord aga saan juhenda
jaga kella 8.30 paiku kokku,

kohvipaus tavaliselt kella 11
paiku ja teine millalgi pärast
lõunat – või õigemini oli, sest
kohvik pandi märtsi alguses
remondiks kinni. Pärast seda
hakkasin ma kohvi termosega
kaasa võtma, sest itaallasest
juhendajat on vaja heatuju
lisena hoida ja kohv mängib
selles olulist rolli.

34

ELUKOOL

Seni on minu kontoritöö
seisnenud peamiselt selles, et
otsida oma uue katse ja artikli
jaoks materjali, see läbi lugeda
ja süstematiseerida.
Teine oluline tegevus on
igasuguste vahendite tellimine
ja sellega kaasnevast bürokraa
tiast läbinärimine. Kõige eest
tuleb tasuda ette ning mõni fir
ma saadab su väikeste koguste
tellimise peale lihtsalt seenele.
Õnneks võttis helistamise
ülesande enda peale üks tehnik,
sest minu hispaania keele oskus
ei ole veel piisav. Nüüdseks on
mu katse sealmaal, et riisiseem
ned on USA-st juba kuu aega
tagasi tellitud, aga praeguse
tohuvabohu tõttu pole aimugi,
millal või kas need üldse kohale
jõuavad. Katsepotid on oste
tud – neile kulus üle 500 euro.
Ma ei taha teada, kui palju
analüüside peale kulub.
VÄHEM VÄETISI
Nüüd peaksin rääkima ka
sellest, mis mu katse mõte on.
Uurimisteema pealkiri on
„Geneetilise mitmekesisuse
mõju konkurentsile, äratund
misele ja tagasisidele ökosüs
teemiomadustega“. Geneetilise
mitmekesisuse all on mõeldud
liigisisest mitmekesisust (riisi
eri sordid), sugulust (mitme
kesisus sama sordi piires)
ja epigeneetilisi ilminguid.
Paarikaupa potis kasvavad tai
med hakkavad konkureerima
toitainete pärast.
Sugulastevahelist äratund
mist tuleb uurida katse järgmi
ses etapis, pärast seda, kui meil
õnnestub esimese etapi taime
delt seemned saada. Esimeses
etapis lihtsalt eeldame, et sama
liini (väiksem alajaotus sordi
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sees) taimed on üksteisega roh
kem sugulased kui eri liinide
taimed sama sordi sees ning
sordid omakorda on üksteisega
vähem sugulased.
Üks põhieeldusi on, et
sugulased koopereeruvad, s.t
vähendavad üksteise suhtes
konkurentsi, kuid konkurents
mittesugulastega tugevneb.
Seal tulevad mängu ka muud
mõjurid: umbrohi, st teine liik,
mis ei ole riisiga suguluses ja
mille allasurumist eri riisi
kombinatsioonide poolt on
kavas mõõta.
Ökosüsteemiomadusena
vaatleme toitainete hulka
mullas katse lõpus ning ka
umbrohu tõrjumist riisitaimede
poolt kas allelopaatiliste juure
eritiste (allelopaatia on taime
de vastastikune mõjutamine
keemiliste ühenditega – toim.)
või konkurentsi kaudu. Teoree
tiliselt oleks huvitav uurida ka
metaani teket mullas, aga selle
jaoks peaks katse korraldama
põllul, sest mikroobid kipuvad
metaani tootma anaeroobsetes
tingimustes (nagu on üleujuta
tud riisipõllud). Kogu selle asja
praktiline väljund oleks vaa
data, kas on võimalik tekitada
segakultuure eri genotüüpidest
(või ka väga ühtlaseid kul
tuure ainult sugulastest), mis
annaksid head saaki ja suruksid
umbrohtu paremini maha.
Tänu sellele oleks vaja kasutada
vähem herbitsiide ja väetisi.
KÄSI PESEB KÄTT
Kõige põnevam asi ülikoolis on
teiste välitööd. Mul on muidugi
ka enda huvid mängus – käsi
peseb kätt. Kui mina aitan
kellelgi katset üles panna,
hooldada või maha võtta,
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VEEBRUARIKUIST PÄIKEST TULEB OMETIGI
NAUTIDA JA VÄLITÖÖ VÄSITAB.

SIRGI SAAR TEEB TEADUSTÖÖD VALENCIA
LÄHEDAL KÕRBEUURINGUTE KESKUSES.

aitavad nemad ehk tulevikus
ka mind. Kui eriti hästi veab,
on need välitööd looduslikult
kaunis kohas või minu jaoks
uudses koosluses. Minul on
vastu pakkuda ainult kasvu
hoonetööd, mis pole kahjuks
eriti põnevad.
Erinevalt paljudest mu vara
sematest välismaal töötamise
kogemustest on Hispaanias
magistri- ja doktoriõpe ning
järeldoktorantuur väga sot
siaalsed ning selget piiri töö- ja
eraelu vahele ei tõmmata. Kõik
saavad vähemalt mingil määral
üksteisega läbi ja sageli kohtu
takse ka nädalavahetusel.
Viimati oli mul kontorikaas
lase välitööl võimalus markee
rida taimi proovijoonel, mis oli
kiirakääraline nagu joodiku

hommikune
igavuse
jalutuskäik, ja
lävendi
pinnasel, kuhu
palju mada
HISPAANIA
ei saa korralikult
lamale. Saatsin
maha istuda, sest
kolleegile sõnumi
maapind on kaetud
ja küsisin, kas tal on
teravate kipsi- ja kvartsivaja kasvuhoones abi pottide
kristallidega. Vaade oli see-eest kaalumisega. K ahjuks selgus,
suurepärane – kuna a lustasime et ma ei saa siiski liituda, kuna
hommikul vara, saime osa
tööleminekuks on praegu
päikesetõusust mägedes.
vaja eriluba. Näiteks männi
Iga pisikese väljavalitud
käbidega seotud välitööd on
puhma külge pidime panema
üldse peatatud, sest see on liiga
portsu värvilisi nöörikesi: viis
ohtlik. Männik äbisid uuritakse
valget, punane, roosa, roheline, nimelt köitega puude otsas
must, pruun ja sinine. Saatuse
ronides – pole vaja, et keegi
irooniana oli meie seltskonnas
praegusel ajal kukuks ja haig
suisa kaks värvipimedat. Mina
lasse satuks. Kunagi lähen aga
sattusin neist ühega paari.
kindlasti käbiuurimistöödele
Liike tundis ta õnneks hästi, kaasa.
aga nende värviliste nööridega
Distsipliini kasvatamise
oli küll raskusi. Karantiin seab
mõttes ei võtnud ma siin

endale koju internetti, sest
lootsin, et siis loen ehk päris
raamatuid ka ja käin vahel
õhtul väljas. Nüüd maksab
see muidugi kätte, sest pean
läbi ajama nende artiklitega,
mis on mul juba olemas, ning
meelelahutusvõimalused on
ka ahtamad. Saame näha, kas
ma selle tulemusena kirjutan
lõpuni juba alustatud tekstid
või hakkan joonistama.
Peakski selle suure pooleli
oleva pildi, mis teises toas on,
oma uueks võimatuks üles
andeks võtma – artikleid l ugeda
on ju ometigi lihtsam. •

* Struktuurse prokrastinee
rimise kohta saab lugeda näi
teks ingliskeelselt veebilehelt
structuredprocrastination.com
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Pidu ja piller
kaar mure
mõtete saatel

CÄTLIN MÄGI ESITAS
PARMUPILLIL SETO LOO
„LÜTTAT-TÜTTAT“.

Enne kui mälu- ja kultuuriasutused kuni
mai alguseni suleti, kogunesid Eesti
pärimusmuusikud märtsikuu neljandal
päeval Eesti Rahva Muuseumis, et
avaldada ühise kontserdiga toetust
Eesti Rahvaluule Arhiivile.

SILVIA LUIK
loodusmuuseumi ja
botaanikaaia ürituste
koordinaator

E

esti Kirjandusmuuseum
ja sealne eesti pärimus
kultuuri varasalv Eesti
Rahvaluule Arhiiv on sattunud
keerulisse olukorda – nimelt on
muuseumi rahastamine olnud
aastaid valdavalt projekti
põhine ning nüüd jäi asutus
ilma ka teadusrahast. Riigi
toetuseta satub küsimuse alla
arhiivi senise töö jätkumine,
st kultuuripärandi kogumi
ne, hoidmine ja avalikkusele
vahendamine.
Probleemist tundsid end
puudutatuna eelkõige muusi
kud, kes inspireerituna eesti
pärimusest ja folkloorist on just

sealse kuldse kambri mater
jalide abil sillutanud oma tee
muusikamaailma.
Hoolimata vihmasest
päevast ja esimestest hirmu
tavatest viiruseuudistest oli
Eesti Rahva Muuseumi silla-ala
rahvamuusikahuvilisi pilgeni
täis. Meeleoluka õhtu avasõnad
ütles Viljandi pärimusmuusika
festivali pealik Ando Kivi
berg, kes koputas riigijuhtide
südametunnistusele, et nad
hoiaksid meie kultuuri alus
talasid: kelle siis veel, kui mitte
meie rahva ülesanne ei ole oma
kultuuri ja alusväärtusi hoida
ning tulevastele põlvkondadele
säilitada? Kiviberg rõhutas,
et kontserdi eesmärk ei ole
kedagi manitseda, vaid juhtida
tähelepanu armastusele eesti
pärimuskultuuri vastu, mida
loojad – nii poeedid, muusikud

KONTSERDIL ASTUS
ÜLES PÄRIMUSMUUSIKUTE
KOOREKIHT.

kui ka kunstnikud – ühiselt
jagavad. Kontserdil astus järjes
tikku üles pärimusmuusikute
koorekiht.
Esimesena tervitas pea
ministrit hädaabikõnega Mari
Kalkun. Koos Kristiina Ehiniga
leidsid nad protestilauluks
inspiratsiooni Miina Härma
ja Anna Haava laulust „Ei saa
mitte vaiki olla“. Autorid
pühendasid selle eelkõige
rahvusteadustele ja Eesti

Rahvaluule Arhiivile. Kuu aega
varem esmakordselt ettekan
dele tulnud lugu oli lumepalli
veerema pannud: sellest saigi
alguse kogu aktsioon Eesti
Rahvaluule Arhiivi kaitseks,
sealjuures ka tol õhtul toimu
nud kontsert.
Iga etteaste vahel näidati
videoklippe: esitleti vara
kambri põhjatuid andmebaase
ja tutvustati vaharullidele või
magnetofonilintidele talletatud

originaalsalvestisi. Seinakõnel
ehk slaidiesitluses näidati lau
likute mustvalgeid pilte ja tea
duslikke transkriptsioone ning
toodi esile pärimuse kogujad.
Kontserdil esinesid tuntud
pärimusmuusikute koosseisud.
Teiste hulgas astus lavale ka
2019. aasta parima muusiku
Etnokulbi saanud Sander
Mölder koos Sänni Noormetsa,
Jonas Kaarnametsa ja Kristjan
Kallasega. Muusikute punt
esitas Ingrid Rüütli kogutud
lugu „Mina elan Muhu saares“.
Möldri töödeldud versioon
sellest palast nomineeriti mullu
ka aasta loo Etnokulbile.
Elektronmuusika sümbioo
sis kõlanud originaalsalvestist
kaunistasid viiuli pikad kõrged
noodid või pizzicato’na män
gitud korduvad motiivid. Igal
löögil ühtlaselt kõlanud floortom’i rütm viis kuulajad tant
sisklevalt kaugustesse rändama,
ruumi täitsid ka elektrikitarri
helivarjundid. Esitus mõjus
kontserdi algul heatujulisena
ja pani unustama muremõtted,
mille pärast oldi üldse Eesti
Rahva M
 uuseumisse kokku
tuldud.
Eesti torupillitraditsiooni
edendaja Cätlin Mägi esitas
parmupillil seto loo „Lüttat-
tüttat“, mis koosnes kahest
palast: imitatsioonist ja sarve
pilliloost. Luuperit ja elektroo
nikat kasutades tekitas muusik
eriilmelise atmosfääri, justkui
oleksin kuulajana sattunud
1913. aastasse, mil soome
etnoloog Armas Otto Väisänen
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selle loo kogus. Samal ajal oli
helipilt kaunistatud moodsa
kõlaspektriga. Mägi tõstatas
enne loo esitamist mõtte, et
Eesti Rahvaluule Arhiivi nime
lühendamine esitähtedega
ERA ei tähenda, et tegemist on
eraasjaga, nagu riigimehed on
tema arvates sellest aru saanud.
Kandlega lavale tulnud
Juhan Uppin tsiteeris president
Lennart Merit, kes oli 1996.
aastal Tartu Ülikooli aulas pee
tud kõnes rääkinud rahvaluule
väärtusest. Zetode ja Trad.
Attacki liige Jalmar Vabarna
aga küsis, miks on meil Eesti
Rahvaluule Arhiivi vaja, ja
vastas ise: ilma selleta ei teaks
maailm, et peale Arvo Pärdi
on meil veel palju rahvuslikke
aardeid, nagu Anne Vabarna
või Ilana Taarka. Võib kujut
leda, milline oleks olnud Veljo
Tormise looming, kui usinatel
etnoloogidel ja folkloristidel
poleks olnud arhiivi, kuhu
kogutud materjali talletada.
Pärimusmuusikute korralda
tud kontsert oli saalisolnutele
tore õhtuviide, kuid tegelikult
juhtisid muusikud tähelepanu
muredele, mis varjutavad
eesti pärimuse ja rahvateaduste
tuleviku saatust. Seeläbi saab
mõjutatud ka praegu õitseval
pärimusmuusika skeenel tegut
sevate institutsioonide ja nende
liikmete tulevik. Kas me oleme
sellega nõus? •

Kontserti saab järelvaadata
UTTV-st aadressil:
www.uttv.ee/naita?id=29512
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Kõrvalseisja vaatenurk.
Eestlased, tõstke häält!
FOTO: ERAKOGU

Eesti on üldiselt meeldiv riik, siin on rikkalikult kultuuri, ajalugu ja loodust. Enamik
inimesi on siin kenad, lahked, kahe jalaga maa peal, tagasihoidlikud, tegelevad
oma asjadega ega tekita teistele probleeme. Ütleksin, et see on parim, mida ühelt
ühiskonnalt tahta.

ARAVINDAN
SOORYANARAIN
doktorant

S

iiski ei kirjuta ma
seda artiklit selleks, et
ülistada Eestis elamise
eeliseid. Pigem soovin heita
valgust varjukülgedele või
pettumustele, mida võib siin
elades kogeda. Need ei ole

t egelikult omased üksnes Eestile
– sama võib kogeda teisteski
riikides, mis kalduvad poliitili
sel skaalal paremäärmusluse ja
marurahvusluse poole.
Välismaalaste seaduse mõni
muudatusettepanek võib näida
esmapilgul mõistlikuna, kuigi
tegelikkuses see nii ei ole.
Ühe muudatusettepaneku
järgi tuleb maksta Eestis
kõrgkooli lõpetanule vähemalt
keskmist palka. Mõte on anda
Eestis kõrghariduse saanud
inimestele rohkem hüvesid ja
see kõlab hästi. Sama kehtib
ka tasuta hariduse või maksu
soodustuste kohta – on täiesti
mõistlik küsida välisüliõpila
selt suuremat õppemaksu kui
kohalikult.

Aga mis saab siis, kui Ees
tisse tuleb tööle keegi, kes on
õppinud mõnes muus Euroopa
ülikoolis? Niisugusel juhul saab
Eesti tegelikult mitmekülgset
kasu: esiteks tulu, mida see
kvalifitseeritud inimene Eestile
annab, teiseks veel ühe hästi
haritud inimese.
Kuid kavandatav seaduse
muudatus ei kaitse seda inimest
lihtsalt sellepärast, et ta ei
lõpetanud kõrgkooli Eestis.
See tähendab, et suurema tõe
näosusega hakkavad tööandjad
eelistama neid, kes on saanud
kõrghariduse välismaal, sest
neile saab maksta madala
mat palka. See jällegi võib
tekitada olukorra, kus Eestis
ülikooli lõpetanutel on töö

l eidmiseks vähem võimalusi
ning ilma sisset ulekuta või
dakse k eelduda neile andmast
elamisluba.
Küllaltki paljud Eesti
ülikoolid ja ettevõtted sõltu
vad Euroopa Liidu rahast. Kui
Eesti suudaks end ülal pidada
üksnes riigi rahaga, oleks see
muudatusettepanek üsna
mõistlik. Kuid Eesti saab raha
ka Euroopa Liidult, mis tähen
dab, et teiste Euroopa ülikoo
lide lõpetanuid tuleks kohelda
samaväärselt.
Seadusesse võiks teha muu
datuse, mis seab teatud piiran
gud uute töötajate värbamisele
Eesti ettevõtetesse – näiteks
eelistada esimeses järjekorras
Eestis ülikooli lõpetanuid,
seejärel Euroopa Liidus asuvate
ülikoolide lõpetanuid ja alles
seejärel muude välisülikoolide
lõpetanuid. Nii oleks kohalike
lõpetanute tööhõive siinsetes
ettevõtetes suurem, kuid samal
ajal oleksid pärast tööle saamist
nii kohalikul kui ka välistöötajal
samad õigused ja sama kaitse.
Täiesti absurdne on minu
arvates ettepanek, m illega
kehtestataks piirangud
n igeerlastele ja pakistanlastele
(viide siseminister Mart Helme
sõnavõtule, milles ta väitis, et
kolmandatest riikidest pärit
üliõpilased tahavad Eestisse
kaasa tuua kogu oma sugu
võsa. Siseminister tõi kiiresti
kasvavate kogukondadena esile
nigeerlased ja bangladeshlased.
Seadusemuudatusega muutuks
keerulisemaks perekonna

liikmete liitumine Eestis
õppiva üliõpilasega – toim.).
Pelgalt sellepärast, et me ei
suuda teha korralikku tausta
kontrolli, ei saa ega tohi me
keelata teiste riikide kodanikele
õigusi, jätta neid õigustest ilma.
Maailmas on riike, kus on
käimas kodusõda või mida
lõhestavad korruptsioon, terro
rism või diktatuur. Mitte min
gil juhul ei tohiks me öelda „ei“
inimesele või tema unistustele
üksnes sellepärast, et ta on pärit
mõnest sellisest riigist. Võime
täiustada oma taustakontrolli
protsessi või sõlmida nende
riikidega paremad rahvus
vahelised kokkulepped, kasu
tades diplomaatilisi kanaleid.
Tean, et selliseid ettepanekuid
on kergem teha, kui ellu viia,
kuid pean seda õigeks.
Kõik, kes tahavad väga Ees
tisse tulla, jäävad üldiselt siia
ja neid tuleks kohelda võrdselt,
hoolimata rahvusest. Pean
kõiki inimesi võrdseteks.

pelgalt seetõttu, et nad on pärit
mingitest kindlatest riikidest.
Praegune koroonaviirus
haiguse puhang näitab ilme
kalt, et isegi viirused ei hooli
kellegi väljanägemisest ega
rahvusest. Leian, et ka meie,
inimesed, peaksime olema
avatumad ja valmis suhtlema
teistest riikidest, rassidest ning
meist erineva usutunnistuse või
sooidentiteediga inimestega,
ja mis veel tähtsam – kohtlema
kõiki võrdsena.
Mõnes mõttes tähendab see,
et eestlased peaksid muutma
üht oma kultuurile omast tüü
pilist iseloomujoont: muutuma
teiste suhtes avatumaks. Oma
asja ajamine ja vaikimine on
väga tore, aga mitte olukorras,
kus kedagi kiusatakse, sunni
takse järgima ebamõistlikke
reegleid või taluma ebaõiglust.
Vaikimisega muutute liht
salt kaassüüdlaseks ega ole
ksenofoobsest fanaatikust või
kiusajast sugugi parem. Sellised

KÕIK, KES TAHAVAD VÄGA EESTISSE
TULLA, JÄÄVAD ÜLDISELT SIIA JA NEID
TULEKS KOHELDA VÕRDSELT.

Seega on rahvus minu jaoks
vaid vahend, mille abil kirjel
dada, kus olen sündinud ja kas
vanud. Muidugi saaks rahvuse
alusel üldistada mingeid statis
tilisi andmeid, näiteks et võrrel
des Aasiast pärit inimestega on
skandinaavlased üldiselt pikad.
See aga ei tähenda, et peaksime
end inimestest distantseerima

hoiakud peavad muutuma, nii
et tõstke häält, eestlased! Kui
mitte te ise, kes siis veel saab
ohvrite eest kosta? Muutused
algavad seestpoolt. •
Inglise keelest eesti keelde
tõlkinud Ann Kuslap.
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee
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Tartu tudengipäevade
õnnestumised ja
viperused
festivale, jäävad sel kevadel ära. Korraldajad meenutavad eelmiste
aastate kogemusi ja äpardusi ning valmistuvad juba sügiseks.

GRETE VOLMER
inglise keele ja
kirjanduse esimese aasta
bakalaureusetudeng

N

agu kõik teised
üritused Eestis, jäeti
ka tudengite festival
ära koroonaviirusest tingitud
eriolukorra tõttu. „Kiiresti
muutuvad sündmused tulid
kõigile ootamatult ning otsus
festival ära jätta sündis kõigi
tervisele ja heaolule mõeldes,“
sõnas tudengipäevade meedia
juht Karolina Kadak.
Olgugi et kevadfestival tra
ditsioonilisel moel ei toimu, ei
unustata tudengeid ära. Selle
asemel on m
 õeldud, kuidas
pakkuda inimestele kodustes
tingimustes toredat tegevust,
rääkis Kadak. Tudengipäevade
sotsiaalmeediak analitel tasub
silma peal hoida, sest sealt
võib leida näiteks idee, kuidas

teha kodus õllejoogat või
i miteerida Emajõe tempe
ratuuri meenutavas vannivees
traditsioonilist Karsummi.
TUDENGIPÄEVAD ON
KORRALDAJATE NÄGU
Tartu tudengipävad – algse ni
mega Tartu ü liõpilaspäevad –
toimusid esimest korda
1965. aasta oktoobrikuus.
Nõnda tähistati rahvus
vahelist üliõpilaspäeva, mis on
17. novembril. Esimene sügis
festival peeti aga 1989. aastal.
Selle käigus toimus ligikaudu
kümme üritust, millest võttis
osa kokku umbes 7000 üli
õpilast. Samal õppeaastal
korraldatud esimesel kevad
festivalil oli juba 10 000 osa
lejat.
Nüüdseks on tudengi
päevadest saanud üks Tartu
oodatumaid festivale, mida
korraldab TÜ kultuuriklubi.
Programmis on ligikaudu

150 ettevõtmist, sealhulgas
mitmesugused kultuuri- ja
muusikaüritused ning oma
pärased võistlused, kus
pannakse proovile kiirus ja
taibukus.
Korraldusmeeskonda kuu
lub umbes 30 aktiivset liiget,
keda aitavad toetajaliikmed ja
vajaduse korral ka kultuuri
klubi vilistlased.
Festivali kavandamist alus
tatakse meeskonna ajurünna
kuga, millest sünnivad kõige
vingemad ideed, kirjeldas
Kadak. Korraldajad valivad
endale meelepärase ürituse
ja neile tuleb toeks ka „parem
käsi“ ehk abistav korraldaja.
Igal nädalal peetakse koos
olekuid, et arutada korraldus
tööd ja olla üksteisele abiks.
Peale ürituse organiseerimise
peavad korraldajad leidma
ka sponsoreid, tegelema
turundusega ja olema teistele
meeskonnaliikmetele abiks.

ÖÖLAULUPIDU
ON ÜKS FESTIVALI
TRADITSIOONILISTEST
JA POPULAARSEIMATEST
ÜRITUSTEST.

„Festival on korraldajate nägu:
ürituste kava kujuneb selle jär
gi, mis kellelegi hingelähedane
on ja silmad särama paneb,“
sõnas Kadak.
Samal ajal jälgitakse tähele
panelikult, et kava oleks mitme
kesine ja iga üliõpilane leiaks
sellest midagi meelepärast, lisas
ta. Samuti hoitakse festivali ka
vas traditsioonilisi üritusi nagu
pannkoogihommik, Mälukas ja
öölaulupidu.
MEESKOND SAAB
TUNDA UNETUID ÖID
Olgugi et festivaliks püütakse
valmistuda põhjalikult, võib
ürituste ajal ette tulla oota
matusi. Selliseid lugusid
meenutas kultuuriklubi endine
liige Hegert Leidsalu, kes paar
aastat tagasi aitas vilistlasena
mõnda üritust korraldada.
„Vastutasin pubirallil koos
tiimikaaslasega registreeri
mise ja punktiarvestuse eest.

FOTO: HANNA RATTASEPP

Tartu tudengipäevad, mis on üks populaarsemaid ülikoolilinna
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MEESKOND ON KORRALDAMISEL ÜKSTEISELE IGAKÜLGSELT ABIKS.

Peakorraldajal juhtus aga
logistiline apsakas ja nii algas
ürituseks vajalike seadmete
ülespanek Raekoja platsil vaid
pool tundi enne ürituse algust.
Osalejad olid muidugi selleks
ajaks juba valmis,“ jutustas ta.
Hilinemisest tekkinud
probleem leidis kiire lahen
duse: samal ajal kui ülejäänud
meeskond alustas seadmete
ülespanekut, hakkas Hegert
koos kaaslasega juba osalejaid
registreerima. Kuna festival
on nädalapikkune ja üritusi

jagub hommikust hilisõhtuni,
pole unetud ööd korraldajaile
võõrad. Hegert meenutas üht
juhtumit, kui meeskond pidi
pärast öölaulupidu järgmisel
hommikul varakult Emajõe
ääres juba uue sündmuse jaoks
kohal olema.
Et öölaulupidu on suur ja
kauakestev üritus, venis tehnika
kokkupanemine öösse. Pärast
seda oli veel korraldusmees
konna koosolek. Kui Hegert
järgmisel hommikul kell ka
heksa Emajõe äärde jõudis, oli

peale tema kohal veel ainult
üks inimene. Kui ta kolman
dale tiimikaaslasele helistas,
võttis see telefoni vastu väga
unise häälega ja ütles, et sai
ainult neli tundi magada.
Selle peale vastas Hegert
reipalt, et tema magas kolm
tundi. Õige pea hakkasid ka
kõik teised uniste nägudega
kultuuriklubi liikmed jõe
äärde saabuma.
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Nii suurejoonelise festivali
korraldamisel on arvukate
ürituste planeerimine ja ellu
viimine vahel tõeline proovi
kivi.
Meediajuht Karolina
Kadaku sõnul tuleb ette ka
raskemaid hetki ja valatud on
pisaraidki – näiteks eelmisel
kevadel, kui korraldajad pidid
kell viis hommikul minema
Emajõe äärde võistluse „Wipe

out!“ jaoks SUP-laudu pum
pama, et kõik õigeks ajaks
valmis saaks.
„Õnneks on Tartu tudengi
päevade tiim piisavalt suur,
nii et festivali põhikava
ürituste korraldamisel meil
energiast puudu kindlasti
ei tule. L õpuks on see kõik
pingutust väärt ja kui festival
on läbi, tunneme sellest puu
dust,“ tõdes Kadak. •

TUDENG KÜSIB
Kuidas õpingute lõpetamise ajal pingetega toime tulla?
TÕNU JÜRJEN
õppeosakonna nõustamiskeskuse
üliõpilaspsühholoog

I

ga tudeng kogeb õpingute jooksul pinge
lisi aegu, kuid need hoogsa töö perioodid
piirduvad tavaliselt mõnenädalase eksami
sessiooniga. Õpingute lõpetamise ajal tuleb
aga intensiivselt ja tõhusalt töötada mitme
kuu vältel, olenemata sellest, kas valmis
tutakse bakalaureuseeksamiks või kirjuta
takse magistritööd. Just pingelistel aegadel
loobutakse kergekäeliselt vaimset tasakaalu
säilitavatest toimingutest, mis aitavad hoida
stressitaset mõõdukuse piires. Sel ajal on aga
eriti tähtis rakendada võtteid, mis aitavad
töövõimel püsida.
Planeeri oma päevi. Võta iga päev või vähemalt iga nädala alguses veidi aega, et koostada tööplaan. See aitab kulutada tööaega
sihipäraselt ja süsteemselt. T
 egemisi planeerides saad ka hinnata, mis on kiireloomuline või
millega on aega ja mis on tähtis või vähemtähtis ülesanne. Kõige kasulikum on plaani juures
aga see, et kui oled ise endale kohustused
võtnud, siis teed suurema tõenäosusega ka
midagi ära.

Hoolitse oma füüsise eest. Tulemusliku
vaimse töö eeldus on füüsiline erksus. Seepärast tuleb lubada endale piisavalt ööund,
toituda regulaarselt ja mitmekülgselt ning
tagada mõõdukas füüsiline koormus. Plaane
tehes on kasulik panna esmajärjekorras paika
igapäevased elutähtsad toimingud ja sobitada
töine tegevus nende ümber.
Hoia suhteid. Vaimne töö nõuab enamasti
vaikust ja keskendumist ning teeme seda suuresti üksi olles. Samal ajal võime peale tööhoo
kogeda ka ebaõnnestumisi, rahulolematust
või hädasolekutunnet. Hea pingeleevendaja
on suhtlus lähedaste inimestega. Mõnikord
piisab sellest, kui oma raskustest pereliikme
või sõbraga rääkida ja julgustavad sõnad
ära kuulata. Kõrvalseisja vaatab olukorda
tihtipeale avaramalt ja aitab enesekindlust
taastada. Olulisi suhteid tuleks hoida ka siis,
kui pinge veel kasvanud pole, sest rõõmu
valmistavad suhted aitavad ennetada üle
määrase stressi kujunemist.
Ükskõik, milliseid meetodeid sa pingega
toimetulekuks eelistad, pea meeles, et tööle
kulutatud tundide arvust tähtsam on pühen
datud aja kvaliteet. Tööd tehes tööta ja
puhkehetkel puhka!

•
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IN MEMORIAM
HANNES TAMMET
05.08.1937–05.03.2020

Raske haiguse järel on lahkunud
professor, füüsikateadlane,
abikaasa, isa ja vanaisa Hannes
Tammet.
Hannes Tammet on andnud
suure panuse nii atmosfääri
füüsikasse, pedagoogikasse,
aparaadiehitusse kui ka IT-valdkonda. Ta on avaldanud üle
350 publikatsiooni, juhendanud
kaheksat doktori- ja kandidaaditööd ning nelja magistritööd.
Atmosfääris hõljuvate, Maa
energiabilansi kujunemisel ja
sademete moodustumisel oluliste, kuid sissehingamisel ohtlike
aerosooliosakeste suurusjaotuse
ehk mõõtmespektri kiireks
mõõtmiseks töötas Hannes välja
paljukanalilise liikuvusspektromeetri põhimõtte. Tema ideede
alusel valminud seadmeid, mis
töötavad nüüdseks kõigil mandritel ja mitmel pool Eestis, toodab Tartu Ülikooli hargettevõte
AS Airel, mille pikaajaline nõu-
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kogu esimees ja aktsionär oli ka
Hannes ise. S eega oli Hannesel
kliimamuutuste uurimises suur
roll.
Ta oli rahvusvaheliselt
tunnustatud mitme teadusorganisatsiooni liikmena, oli
Rahvusvahelise Atmosfääri
elektrikomisjoni asepresident
aastatel 1988–1992 ja alates
2003. aastast selle auliige.
Entsüklopedistina oskas ta
vastata pea igale küsimusele
füüsika, geograafia, loodus
teaduse ja tehnika vallast.
Hea käsi oli tal ka olmeprobleemide lahendamisel ja nii
remontis ta ise kõik seadmed
alates käekellast kuni autoni.
Matkaentusiastina käis ta
koos abikaasa Evega Kesk-

Aasias, tegi jalgrattaga sõidu
ümber Eestimaa ja Riiast
Vilniusesse ning sõitis nõukogude ajal a utoga läbi pea kogu
Ida-Euroopa.
Inimesena oli Hannes hooliv,
aga ka otsekohene, konkreetne
ja korrektne. Ta armastas korda
ja süsteemi. Kõik tema teadustööd, olulised mõtteavaldused,
isegi esemed tema kabinetis
ja koduses töötoas olid mingi
tunnuse järgi süstematiseeritud
– sealhulgas diapositiivid, mille
digiteerimisega ta tegeles elu
lõpuaastatel.
Teadmine elu haprusest ei
sunni meid eluajal oma lõpule
mõtlema. Me naudime häid
aegu ja elame üle halvad ajad.
Elust lahkumine on kerge neil,
kes kukuvad peaaegu tervena
jalapealt. Enamasti on see aga
seotud lühema või pikema
põdemisega. Lähedastele on
see alati raske ja valu leevendab
ainult aeg. Mälestus Hannesest
jääb alatiseks meiega.
Kolleegid füüsika instituudist
ja AS-ist Airel

DOKTORITÖÖD
3. aprillil kell 14.15 kaitseb
MARTIN MAIDE keemia erialal
doktoritööd „Influence of the
microstructure and chemical
composition of the fuel electrode on the electrochemical
performance of reversible solid
oxide fuel cell“ („Segajuhtelekt

roodide mikrostruktuuri ja kee
milise koostise mõju pööratava
funktsionaalsusega tahkeo ksiid
sete kütuseelementide elektro
keemilisele käitumisele“). Juhendajad Gunnar Nurk ja prof Enn
Lust, oponent prof Bhaskar Reddy
Sudireddy (Taani Tehnikaülikool).

24. aprillil kell 14.15 kaitseb ILZE
TĀLBERGA eesti keele erialal
doktoritööd „On the equivalents
of the Latvian verbal prefixes in
Estonian“ („Läti verbiprefiksite
vastetest eesti keeles“). Juhendaja
prof Birute Klaas-Lang, oponent
prof Andra Kalna č a (Läti Ülikool).
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ÕNNITLUSED

SEOSES ERIOLUKORRAGA ON APRILLIS KÕIK TARTU ÜLIKOOLI SÜNDMUSED ÄRA JÄETUD
VÕI EDASI LÜKATUD.
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TUNNUSTUSAVALDUSED

MARJU LAURISTIN,

TÜ tänukirja pälvisid 90. sünni
päeval humanitaarteaduste

ja kunstide valdkonna emeriitdotsent NORA TOOTS; 
70. sünnipäeval füüsika
instituudi kiletehnoloogia
labori insener ALMA-ASTA
K IISLER ; 55. sünnipäeval
ettevõtlus- ja innovatsiooni

keskuse ettevõtlussuhete
juht ÜLLE JAGOMÄGI ;
50. sünnipäeval õppeosa‑
konna elukestva õppe keskuse
täiendusõppe peaspetsialist
ÜLLE KESLI .

PRIIT KUPPER ,
ökofüsioloogia vanemteadur –
23. aprill
KAIDO TÄMM , keemilise
füüsika teadur – 28. aprill

meditsiiniteaduste valdkonna
emeriitdotsent – 13. aprill

RUTH KALDA , peremeditsiini
professor ning peremeditsiini
ja rahvatervishoiu instituudi
juhataja – 16. aprill

TOOMAS TENNO, kolloid- ja
keskkonnakeemia õppetooli
professor – 28. aprill

50
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TÜ SIHTASUTUSE STIPENDIUMID
ANDREAS JA ELMERICE
TRAKSI STIPENDIUM –

stipendiumifond on 13 500
eurot, stipendiumide arvu ja
suuruse otsustab komisjon.
Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna eesti soost
üliõpilased, arst-residendid
jateadlased ning sotsiaal
teaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid,
kelle uurimisteemad on riiklik-
poliitilised, õppimiseks või
enesetäiendamiseks Euroopa
või Põhja-Ameerika õppe- ja
teadusasutustes.
VOLDEMAR S IIMONI
M ÄLESTUSFONDI
S TIPENDIUM – kuni viis

1500-eurost s tipendiumi.
Taotleda saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti
ja soome-ugri keeleteaduse
eriala edukad üliõpilased.
Muudel võrdsetel tingimustel
on eelistatud üliõpilased,

kes on sündinud ja kasvanud
Saaremaal.
ERICH RANNU PERE
KONNA STIPENDIUM – kaks

3000-eurost stipendiumi.
Taotleda saavad majandus
erialade kõigi õppea stmete
üliõpilased, samuti arvutiteaduse ja tehnoloogiainstituudi
üliõpilased, kelle lisaeriala on
majandusteadus.
LYDIA JA FELIX K RABI
S TIPENDIUM – viis

2000-e urost stipendiumi.
Stipendiumile saavad kandi
deerida loodus- ja täppisteaduste valdkonna kõikide
õppeastmete üliõpilased, kelle
eriala on b
 ioloogia, ökoloogia,
geog raafia või geoloogia.
JAAN EINASTO RAHVUSVAHELINE STIPENDIUM

– üks 2000-eurone stipendium. Stipendium määratakse
välismaalt TÜ-sse teadustööd

tegema tulevale dokto
randile või teadurile või TÜ
doktor andile või teadurile
rahvusvaheliseks teaduskoostööks. Stipendiumi
saaja teadustöö peab olema seotud a stronoomia
või kosmosetehnoloogia
v aldkonnaga.
NADIA WALTERI STIPENDIUM – kolm 2000-eurost

s tipendiumi. Taotleda saavad
TÜ meditsiiniteaduste
valdkonna doktorandid ja
noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused,
eriti neurodegeneratiivsed
haigused.
Elektroonilised stipendiumi
taotlused tuleb esitada
hiljemalt 1. MAIKS Tartu
Ülikooli Sihtasutusele. Täpsem
teave ja nõuded taotlejatele:
sihtasutus.ut.ee, t ysiht@ut.ee,
737 5852 või 5554 0773 (Triin
Vakker).
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ÜLLE RATTASEP,
õppekorralduse spetsialist –
14. aprill

sotsiaalse
kommunikatsiooni professor –
7. aprill
TIIU VIHALEMM ,

TÜ aumärgi ja tänukirjaga
tunnustati 50. sünnipäeval keemia instituudi materjaliteaduse
teadurit M
 ARGUS MARANDIT.
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ELE SEPP, inglise

keele õpetaja ja
testimiskeskuse juhataja –
9. aprill

LEHTE PÕDER ,

peremeditsiini ja
rahvatervishoiu instituudi
sekretär – 5. aprill

RAIVO LENTSO,

rakubioloogia õppetooli
laborant – 20. aprill
PIRET TATUNTS ,

70

HELJE KALDARU,

sotsiaalteaduste
valdkonna emeriitdotsent –
15. aprill

personaliarenduskeskuse
juhataja – 25. aprill
KRISTEL LÄÄN-SAARIK ,

nõustamiskeskuse juhataja –
30. aprill

KERSTI MEIESAAR ,

meditsiiniteaduste valdkonna
emeriitdotsent – 25. aprill

60

MARJU
MURUMETS ,

sisevalvetalituse
administraator – 28. aprill

55

MARI PÄRN ,

õppekorralduse
spetsialist – 6. aprill

LEHO TEDERSOO,

mükoriisauuringute
juhtivteadur – 3. aprill

VADIM BOLTRUŠKO,
tahkiseteooria teadur –
13. aprill

sisevalvetöötaja – 17. aprill
KERSTI KRISTJUHAN ,

EEVA HEINARU, geneetika
õppetooli projektijuht –
22. aprill
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TIIA VISSAK ,
rahvusvahelise
ettevõtluse vanemteadur –
11. aprill

SIGNE VAHUR , analüütilise
ja füüsikalise keemia teadur –
19. aprill
OLIIVIKA ZEIGER , füüsikalise
optika labori projekti assistent
ja projektijuht – 20. aprill
MARTA PUTRINŠ,
biomeditsiini teadur –
24. aprill

35

KRISTEL KOEMETS ,

vastuvõtu spetsialist –
11. aprill
KADI LILLMAA , füüsikalise

TIMO MARAN , ökosemiootika

ja keskkonnahumanitaaria
professor ning semiootika
osakonna juhataja – 13. aprill
VAHUR AABRAMS ,
teaduskeskuse teadur –
23. aprill

ja elektrokeemia teadur –
15. aprill
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võtted, riigiasutused ja muud
organisatsioonid, muu hulgas
Soomest, Lätist ja Leedust.
Tartu innovatsioonimess oli
Balti- ja Põhjamaades esimene
omataoline.
Selle käigus toimus Eesti
esimene avalik e-posti kursus
ja esimene üliõpilaste ette
võtlusseminar „Kuidas viia
oma äriidee ellu“.
Seitsmel messil oli kokku
48 innovatsiooniseminari,
m illel käsitleti näiteks
tehnosiiret, interneti
kasutamise võimalusi
haridusinnovatsioonis, infotehnoloogiat ettevõtetes,
innovatsiooniteemalist
teadusajakirjandust ja Eesti
virtuaalkaubandust. Leeni on
olnud ka messi Intellektika
TÜ ekspositsiooni projektijuht. Aastatel 2003–2007
õppis ta magistriastmes
kultuurikorraldust, kesken
dudes kultuuriettevõtlusele.
Ta on paljude publikatsioonide autor või kaasautor.
Oma mitmekülgseid praktilisi
kogemusi on Leeni jaganud
projektides osaledes ja
trükiseid toimetades.

Aastatel 2007–2013 osales
Leeni TÜ ettevõtluskeskuse
ettevõtluskoolituse projektide korraldamisel, näiteks
„Noorte ettevõtluskodu“ ja
„Käsitööga tööle 2“. Aastatel
2014–2015 oli ta ettevõtlusja innovatsioonikeskuse
koordinaator ning 2016–2018
ettevõtlusõppe projekti „Edu
ja tegu“ toimetaja ja terminoloogiarühma liige. Alates 2016.
aastast töötab ta ettevõtluse
õppetoolis nõustajana. Leenit
on 2012. aastal tunnustatud
TÜ aumärgiga ja 2020. aastal
teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ü likoolis“.
Armastus eesti k eele
vastu on saatnud teda kogu
elu. Ta on alati kursis u usima
k irjandusega ning käib
t ihti kontsertidel ja teatri
etendustel.
Koorilaul on Leeni jaoks
rohkem elustiil kui hobi.
Tartu Ülikooli A kadeemilises
N aiskooris on ta laulnud õppima asumisest saati.
Alates 2009. aastast on
ta akadeemilise naiskoori
vilistlaskoori esinaine, MTÜ
asutajaliige ja juhatuse liige.
Talle meeldib tantsida, liikuda
ja reisida. Leeni jaoks on pere
ja traditsioonid väga olulised
ning ta on toimekas vanaema
12 lapselapsele.
Kallis Leeni, soovime Sulle
tervist ja õnne!
Kolleegid ettevõtluse õppetoolist

NALJAKUUL SPELLERIHUUMORIST

Õ

igekirjakorrektor ehk speller on hea
abimees, millega saab tekstist pisivead
välja korjata. Siiski on ta üksnes masin. Ta ei
oska leida üles sõnu, mis ei sobi konteksti või
on vales käändes. Selle tagajärjel võib lugeja
leida tekstist keelendeid, mida kirjutaja sinna
tegelikult sugugi panna ei tahtnud.
TÜ keelenõunik ja keeletoimetaja on
kogunud hulga näiteid spelleri viguritest.
Sagedasemad krutskid tasub igal kirjutajal üles
märkida ja pärast kirjatöö lõpetamist võib
otsimisfunktsiooni abil k ontrollida, ega mõnda
neist teksti pole jäänud. Muide, spellerile saab
selliseid veasõnu ka „õpetada“.
Kõige tavalisem on see, kui ühe tähe
asemel lüüakse kogemata teine täht. Ja speller
ei kergita kulmugi, kui
dokumendihaldusest saab dokumendihardus,
tualetist saab toalett ja
reedesest töötamisest saab reedene tüütamine.
Mõnikord juhtub, et sõrm läheb klaviatuuril
ühe klahvi võrra nihkesse ja trükib hoopis teistsuguse sõna, kui mõttes oli. Kui parema käe
sõrmed on ühe tähe võrra liiga paremal, saab
Tartu Ülikoolist Tartu Õlikool,
üliõpilastest õliõpilased,
viirusetõrjest voorusetõrje,
keemiaseadmetest keemisseadmed ja
sõnast kaubad hoopistükkis laibad.
Kui aga vasaku käe sõrm jääb ühe tähe
võrra vasakule, saavad läbirääkimistest läbi
röökimised. Teinekord jääb mõni täht löömata
ja spelleril ei pruugi sellegi vastu midagi olla.
Nii satuvad tekstidesse
remondiööd,
kiimakokkulepe,
seire eostamine,
põlumajandus,
hardusteadused,
looduskitseala,

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI.
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29. märtsil oli 70. sünnipäev
ettevõtluse õppetooli spetsialistil Leeni Ubal.
Leeni on hariduselt eesti
filoloog. Viimasel kursusel,
1973. aastal alustas ta keele
toimetajana TÜ kirjastus
grupis, kus ta tegi muu hulgas
masinakirja kolmeköitelise TÜ
ajaloo käsikirja tarvis.
Aastatel 1995–1998 osales
ta ülikooli sümboolika korrastamise ja arendamise töörühmas. Nõnda õppis Leeni
ülikooli sügavuti tundma.
Hoolimine oma valdkonna
tulevikust innustas teda
tegelema teaduse populariseerimise ja teadustulemuste
rakendamise teemaga TÜ
patendiosakonnas, kus tema
ülesanne oli korraldada
ülikooli rakenduslike teadustööde tulemuste tutvustamist
näitustel ja messidel nii Eestis
kui ka välismaal.
See sillutas teed innovatsiooni edendamisele, mis on
Leeni elus olnud tähtsal kohal.
Tema hämmastavat töö
võimet saadab lõputu energia,
rõõmsameelsus ja optimism.
1989. aastal valmistas Leeni
ette TÜ esimese näitusseminari, mille eesmärk
oli pakkuda ettevõtjatele
rakend amiseks teadustööde
tulemusi. Aastatel 1992–1999
korraldas ta innovaatikamessi,
kus osalesid kõik Eesti ülikoolid, palju teisi kõrgkoole ja
hiljem ka üldhariduskoolid,
kutseõppeasutused, ette

FOTO: ERAKOGU
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rahatusperiood ja
veebilehe haldjad.
Kui tähed vahetavad omavahel koha, aga
kirja pandud sõna on spelleri arvates mõtestatud, võib lugeja ees olla
patsiendi asemel patisent,
toetuse asemel teotus,
takistuse asemel taksitus,
uurimisasutuse asemel uurimisaustus,
põlevkivi asemel põlvekivi,
sõna paremaks asemel praemaks.
Vahel soovib speller meile igati abiks olla
ja pakub õigekirjakontrolli tehes vahvaid
asendusvariante, teadmata mõistagi, millest
jutt käib. Kui me tema automaatparandustega
lahkelt nõus oleme, võime üht ajatut tõdemust parafraseerida nõnda:
ars lõnga, vita brevis est.
Niisiis, ehkki spellerist on kirjutajal palju
tuge, ei tasu seda lõpuni usaldada. Parem on
oma tekst pärast spelleri töö lõpetamist veel
kord üle ligeda. Oih, lugeda.

•

KUIDAS PESTA KÄSI?

0. Tee käed ja randmed voolava
vee all korralikult märjaks

1. Doseeri seepi piisavas
koguses

2. Hõõru peopesi vastamisi

3. Hõõru parema käega vasaku
käe selga nii, et ka sõrmed
üksteisega kontaktis oleksid.
Korda sama teise käega

4. Hõõru peopesi vastamisi
harali sõrmedega

5. Hõõru parema käe peopesas
vasaku käe sõrmede pealispindu. Korda sama teise käega

6. Hõõru parema käega ringjaid liigutusi tehes vasaku käe
pöialt. Korda sama teise käega

7. Hõõru ringjate liigutustega
parema käe sõrmeotsi vasakus
peopesas. Korda sama teise
käega

8. Loputa käed veega

9. Kuivata käed hoolikalt ühekordse paberkäterätikuga

10. Sulge veekraan paberrätikuga

11. Kogu käte pesemise protseduur kestab 40–60 sekundit
ja seejärel on käed puhtad

ALLIKAS: WHO SOOVITUS 2009

Kestus 40–60 sekundit
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