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

Ülikooli 18–102, 50090 Tartu; 737 5686, 5069 473; ajakiri@ut.ee; www.ajakiri.ut.ee.  
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toimetaja Mari Eesmaa, praktikant Liina Ludvig, teabetoimetajad Kady Sõstar ja Triin Ree, keeletoimetajad ja 
korrektorid Külli Pärtel, Merily Šmidt ja Helika Mäekivi, kaanefoto Andres Tennus, küljendaja Margus Evert, trükk   

Prindi.me. Universitas Tartuensise kujunduslahendused, kõik ajakirjas avaldatud artiklid jm tekstid ning fotod ja illustratsioonid 

on autoriõigusega kaitstud teosed. Toimetus lubab neid kasutada ainult eelneval kokkuleppel koos viitega autorile ja Universitas 
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Ivo Volt, Mart Noorma, Karin Kogermann, Villu Päärt, Indrek Treufeldt, Katrin PajusteKuul ja Silja Madison.
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Liigne kiirustamine tuleb 
seada küsimärgi alla

P eagi lõpeb kahtlemata 
tormiline aasta, mille 
mured kanduvad aga 

paraku edasi järgmisse. Pärast 
sügisest virvarri ei tundu, et 
jõulud ja aasta lõpp tooksid 
seekord meelerahu. Arvatakse, 
et praegune koroonalaine on 
pikem kui kevadine ja niipea 
me nakatumisnäitajate langust 
näha ei saa. Päris masendav, 
kui see niimoodi kokku võtta.

Kuid inimkonnale loomu
omane asi – lootus – hoiab 
meid veel vee peal. Koroona
vaktsiin on sisuliselt  leiutatud. 
Peame küll ootama selle turva  
lisuse ametlikku kinnitamist 
ja selle jõudmist suure hulgani 
rahvastikust. Seni tuleb kanda avalikus kohas 
maski, hoida vahet ja vältida ebavajalikke kogu
nemisi, sealhulgas suuri jõulupidusid. Need on 
käibetõed, mida ei peeta paljuks üha korrata.

Ehkki on arusaadav, et kooli või töökoha jõulu
peod on mõistlik ära jätta, tunneme sellegipoolest 
kahjutunnet, sest need on ju aasta lõpus alati 
rõõmu toonud. 

Miks üldse peame jõule ja korraldame  pidusid? 
Need on traditsioonid, mis moodustavad 

suure osa meie identiteedi
tunnetusest.

Nagu räägib selles ajakirja
numbris väliseesti külalis
professor David Ilmar 
Lepasaar Beecher, ei saa tradit
sioone panna muuseumisse 
klaasi taha, vaid me elame ja 
kasvame nendega koos.

Jätkates Beecheri mõtet, ei 
peitugi väärtus traditsioonides 
iseendis, vaid need on olulised 
selleks, et võtta aeg maha ja olla 
tõeliselt koos oma lähedastega.

Aga kuidas oma  lähedastega 
kokku saada, kui maailma 
valitseb pandeemia? Ei jäägi 
muud üle, kui järgida neidsamu 
ülalmainitud käibetõdesid. 

Kui koroonaviiruse leviku juures on midagi 
head, siis ehk see, et igale poole ei  peagi enam 
jõudma – lausa pole soovitatav jõuda. Ehk 
suudame seetõttu sel aastal veidi varem kui 
jõulu laupäeval astuda kõrvale harjumus päraselt 
kohustuste ja pingutuste kiirteelt. 

Toetudes taas Beecheri mõtetele, peaksime 
ülikoolis seadma  tohutu kiiruse, kiirustamise ja 
efektiivsuse taotluse küsimärgi alla, et elada mitte 
ainult tuleviku, vaid ka oleviku nimel. •

MARI EESMAA
UT toimetaja
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Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük

W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 

tyk@ut.ee, www.tyk.ee

Benedict Andersoni raamat on kujunenud rahvusluseteemalise kirjanduse klas-
sikaks. Teose lähtekohaks on kolm paradoksi, millele autor püüab seletust leida. 
Esiteks on rahvuslikkus Andersoni väitel üsna uus nähtus, kuid ometi peavad kõik 
rahvad end iidvanaks. Teiseks on rahvuslik kuuluvus universaalne – igal inimesel 
on rahvus, nii nagu tal on vanus –, kuid ometi on kõik rahvad üksteisest täielikult 
eraldatud. Ja kolmandaks on rahvuslikkus omandanud tohutu poliitilise mõjukuse, 
kuid ometi on selle fi losoofi lised alused nii armetud, et isegi küsimusele „Mis on 
rahvus?“ ei osata korralikult vastata. Ning veel ühele mõistatusele otsib Anderson 
vastust: kuidas suudavad rahvused kui pelgalt kujutletud kogukonnad äratada ini-
mestes nii suurt kiindumust, et selle nimel ollakse valmis ohverdama oma elu?

Benedict Anderson

KUJUTLETUD KOGUKONNAD 
Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust
ISBN 978-9949-03-305-8, 344 lk. Hind kirjastuse e-poes 17 €

Suurkuju 
eluaeg
3. detsembril toimub 

veebis Tartu Ülikooli 
muuseumi ja raamatu kogu 
ühine aastakonverents 
„Morgenstern ja tema aeg“, 
mis on pühendatud kõne
kunsti, klassikalise filoloogia, 
esteetika ning kirjandus ja 
kunstiajaloo professorile, 
ülikooli kunstimuuseumi 
rajajale ja raamatukogu 
pikaaegsele juhile Karl 
Simon Morgensternile, tema 
kaasajale ja kaasteelistele.

Morgensterni 250. sünni
aastapäeva vaimust kantud 
aastakonverentsil avatakse 
teemasid, mis aitavad ette 
kujutada suurmehe eluajal 
toimunud sündmusi ning 
mõista tollal levinud ideid ja 
suundumusi. Näiteks tuleb 
juttu Tartu elanike pere
konnanimedest Morgen
sterni ajal. Räägitakse ka 
teadlase isiklikust elust ja 
tema suhetest oma kaas
aegsetega.

Üritusel esitletakse 
raamatut „Karl Morgenstern 
250. Qui vult, potest“ ja aja
kirja „Tartu Ülikooli ajaloo 
küsimusi (XLVIII)“.

Konverentsi on  võimalik 
jälgida UTTVst otse üle
kandena ja hiljem järel
vaadata. Üritus on eesti 
keeles.

Täpsemat teavet saab 
aadressilt www.muuseum.
ut.ee või www.utlib.ut.ee. •

Sümboolika saab 
minimalistliku ilme
Tartu Ülikooli teklimärgi, 

rinnamärgi ja sõrmuse 
kujunduse konkursi võidutööks 
valiti ehtestuudio Cirrus esita
tud kavandite komplekt. 

Märke ja sõrmust tutvusta
takse 30. novembril raamatu 
„Sada aastat üliõpilasesindust 
Tartu Ülikoolis“ esitlusel. 
 Üritust saab jälgida UTTV 
vahendusel.

Cirruse kollektiivi moodus
tavad ehtekunstnikud ja Viljandi 
kultuuriakadeemia külalisõppe
jõud Merilin Pedastsaar, Kertu 
Tuberg ja Maarja Niinemägi. 
Autorid lähtusid kujundami
sel sellest, et ehted oleksid 
lihtsad ja igapäevased. Kavan
ditest esitati ka kolmemõõt
melised mudelid, mis andsid 
hindamiskomisjoni liikmetele 
kinnitust, et nii sõrmust kui 
ka märki on mugav kanda. 
 Komisjon pidas võidutööd kõige 
nüüdisaegse maks ning tõi esile, 
et neid  võlus ehete preten
sioonitus ja  minimalistlikkus. 
Uue  välimusega sõrmus on 

 hõbevalge ja sellesse on süven
datud must ülikooli peahoone 
portikus. Tekli ja rinnamärgil 
on eenduv hõbevalge portikus 
mustal taustal.

Novembri alguses otsuse 
langetanud hindamiskomisjoni 
kuulusid akadeemiline sekre
tär Tõnis Karki, lektorid Eilve 
Manglus, Janet Laidla ja Tõnis 
Tatar, metallitöö meister Indrek 
Ikkonen, rahvusvahelise koos
töö peaspetsialist Kadri Asmer, 
protokolli peaspetsialist Kady 
Sõstar ja üliõpilaste esindajad.

Võidutöö autorite kollek
tiivi otsustati premeerida 
1500 euroga ja teiseks jäänud 
kavandikomplekti autorit Veiko 
Klemmerit 500 euroga.

Uus teklimärk hakkab 
kaunis tama ka valge samet
põhja ja sinise sametribaga uut 
teklit – augustis otsustas rekto
raat võtta taas kasu tusele Tartu 
Ülikooli algne tekkel.  Kõiki 
 meeneid saab lähi tulevikus 
soetada ülikooli veebipoest 
aadressil www.shop.ut.ee. •

CIRRUSE KUJUNDATUD SÕRMUS ON HÕBEVALGE JA SELLESSE ON 
SÜVENDATUD MUST ÜLIKOOLI PEAHOONE PORTIKUS.
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Eestis elavad teaduseusku inimesed
TÜ teadlaste eestveda

misel tehtud Eesti 
Teadusbaromeetri uuringu järgi 
on Eesti elanike usaldus teaduse 
vastu väga suur (78%) ja ena
mik eestlastest peab teadlasi 
ekspertideks. „Nii suur usaldus 
teaduse ja teadlaste vastu 
näitab, et Eestis elavad teaduse
usku inimesed,“ märkis uuringu 
juhtautor, TÜ sotsioloogia ja 
sotsiaalpoliitika vanemteadur 
Mare Ainsaar. 

Tulemused näitavad, et tea
dusest on kõige rohkem huvita
tud mehed, eesti keelt kõne
levad inimesed, alla 65aastased 
ning kõrgharidusega elanikud. 
Meie huvi teaduse vastu on 
sarnane Soome omaga, kuid 
suurem kui näiteks Rootsis või 
Šveitsis. 

TÜ ajakirjandusuuringute 
teaduri Marju Himma Kadaka 

sõnul tuleb usalduse hoidmisega 
tegeleda pidevalt. Uuringu järgi 
esineb usalda matust ja vähem 
informeeritust just eakate ning 
madalama haridustasemega 
inimeste hulgas. „Teadlased 
peavad oma nõuannete ja 

 teadmistega ühiskonnaelus 
pidevalt kaasa rääkima. Seda 
tuleb teha selgelt ning aru
saadavalt ja mõeldes ka neile, 
kes vajavad vahest lihtsustatud 
seletamist,“ lisas Himma 
Kadakas. Eesti Teadus agentuuri 

Tunnustati teaduse 
populariseerijaid
Novembri keskpaigas Eesti 

Teadusagentuuri (ETAg) 
korraldatud teaduskommuni
katsiooni konverentsil andis 
Eesti Teadusajakirjanike Selts 
välja teadusajakirjanduse 
sõbra auhinna Ökul. Tänavu sai 
selle TÜ meditsiinilise mikro
bioloogia professor Irja Lutsar.

Eesti Teadusajakirjanike 
Seltsi hinnangul on Irja  Lutsar 

 ajakirjanikele juba pikka aega 
teada koostöövalmi asja
tundjana, kes selgitab meel
sasti keerukaid teemasid. 
Professor Lutsar ütles auhinda 
vastu  võttes, et enne koroona
kevadet tegi ta lihtsalt oma 
tööd ja meedia tähelepanu 
keskpunkti sattumine oli 
talle väga ootamatu. „Pean 
ütlema, et minu praegune 

kogemus  ajakirjanikega on väga 
 positiivne. On ikka olnud neid, 
kes on natuke intrigeerinud, 
aga ütlen selle peale, et pigem 
peab kontrollima enda sõnu. 
Kui sa ise ütled midagi, millest 
keegi aru ei saa, siis pole ime, et 
ajakirjanik kirjutab midagi, mis 
sulle endale üldse ei meeldigi. 
Julgustan kõiki ajakirjanikega 
suhtlema,“ sõnas Lutsar.

Samal konverentsil  andis 
ETAg koostöös Eesti  Teaduste 
Akadeemiaga välja Eesti  teaduse 
populariseerimise  auhinnad. 
Teadust ja  tehno loogiat 

 populariseerivate tegevuste ja 
tegevussarjade eest määrati 
kaks preemiat: ühe sai TÜ 
 genoomika instituudi mees
konna korraldatud geenitee
maline näitus „Geeniaalne“ 
Tallinna teletornis, teise aga TÜ 
muuseumi korraldatud Hullu 
Teadlase teaduskonverents, mis 
on mõeldud esimesele kooli
astmele.

Teaduse ja tehnoloogia 
populariseerimise eest trüki
sõna abil pälvis preemia Eesti 
rahvus atlase koostaja ja TÜ 
Eesti geograafia dotsent Taavi 

Pae. Rahvusatlas võtab kokku 
meie kartograafilise pärandi 
ja näitlikustab praegust karto
graafilist oskusteavet. Atlases 
on ligi pool tuhat temaatilist 
Eesti kaarti, mis pärinevad eri 
ajajärkudest.

Konverentsil esile tõste
tud teadlasi on tunnustanud 
teisedki, kuid novembris on 
enim tunnustussõnu pälvinud  
professor Irja Lutsar. Kuu algu
ses valis Eesti Ettevõtlike Naiste 
Assotsiatsioon ta aasta naiseks, 
17. novembril anti talle selge 
sõnumi eriauhind. •IRJA LUTSAR
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Võistlusel Delta X saab 
teooriast praktika
Uue aasta 27. jaanuaril 

toimub Delta keskuses 
võistlus Delta X 2021, kus 
saavad oma teadmisi ja oskusi 
proovile panna nii üliõpilased 
kui ka gümnasistid. 

Võistlustulle asutakse neljal 
alal, et esitleda uusi  lahendusi, 
mis on seotud robootika, 
matemaatika, digilahenduste 
või ärimudelitega. Muu hulgas 
on võimalik rinda pista robo
tite korvpallis, arendada Delta 
 keskust ja teha teaduse abil 
kunsti.

Võistkonna  registreerimise 
tähtajad on võistlusalade kaupa 
erinevad, neist mitu on juba 
detsembris. Võistkonnas võib 
olla kuni viis liiget. Mõjuval 
põhjusel võib meeskond olla 
ka suurem, kuid see tuleb 

mõõduvõtmise korraldajatega 
kooskõlastada. Võistlustöid võib 
esitada eesti ja inglise keeles.

Esimest korda toimuva 
võistluse eesmärk on pakkuda 
noortele võimalust rakendada 
koolitundides või loengutes 
omandatud teoreetilisi  teadmisi 
praktikas ja propageerida 
lahenduskeskset suhtumist. 

Delta Xi teeb ainulaadseks 
eripalgeliste teadus valdkondade 
ühendamine eesmärgiga 
leida uusi lahendusi elulistele 
probleemidele. Osalejad võivad 
idee või lahenduse arendamisse 
kaasata kuni kaks juhendajat 
ning vajaduse korral küsida nõu 
ka teistelt spetsialistidelt. 

Reeglitega saab tutvuda 
võistluse kodulehel   
www.delta.ut.ee/deltax. •

UURINGU AUTORID SOOVITAVAD KOMMUNIKATSIOONIJUHTIDEL 
TEADLASTE TÖÖD VAADELDA.

 teadus kommunikatsiooni osa
konna juhataja Annely Allik 
lisas, et Eesti  inimesed oota
vad teadus kajastusi.  Sellest 
lähtudes annavad uuringu 
 autorid poliitikutele, teadlas
tele ja teaduskommunikat
siooniga tegelejatele soovitusi 
üldsust oma töö tulemustest 
senisest enam teavitada. 

„Üks hea soovitus, 
millega ülikoolid ja teadus
agentuur kindlasti tööle 
hakkavad, on teadus
kommunikatsiooni spetsia
listide valdkonnaspetsiifi
line koolitamine. Parimad 
kommunikatsiooni juhid on 
sageli ka vastava teadusvald
konnaga väga hästi kursis, 
mistõttu võib olla hea mõte 
saata nad mõneks ajaks tead
laste juurde teadmisi oman
dama,“ sõnas Allik. •
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TÜÜE 100. sünnipäevaks valminud 
tantsuteos etendub ekraanil
Tänavu tähistab Tartu 

Ülikooli üliõpilas esindus 
(TÜÜE) oma sajandat aasta
päeva. Sel puhul pidi rahvus
ülikooli aastapäeva ballil lavale 
tulema tantsuetendus  
„Oh, otsigem …“. Et koroona
viiruse leviku tõttu jääb ball 
sedapuhku ära, saab Tantsuseltsi 
Pikne juhi Raul Markus Vaik
soo ja TÜÜE ühisel pingutusel 
 valmivat lavastust vaadata 
hoopis UTTV vahendusel  
1. detsembril kell 14.

Lavastaja Raul Markus 
Vaiksoo sõnul on teosel mitu 
pealiini. Ühelt poolt tähistatakse 
üliõpilasesinduse suurt juubelit 
ja rahvusülikooli möödunud 
 sajandit, teisalt kajastatakse 
noore inimese eluteed ja selle 
otsinguid. Kuna tantsukeel ei 
kanna lugu edasi päris harjumus
päraste draamalavastuse võte
tega, on Vaiksoo sõnul oluline, 
et vaatajani jõuaks narratiivi 
asemel tunne ja idee. Tähtis 
on, et nähtu tekitaks küsimusi 
ja paneks mõtlema iga  vaataja, 
olenemata tema taustast 
või tegevusvaldkonnast. „Ma 
tõesti loodan, et igaüks saab 
sealt  midagi, saab oma,“ ütleb 
Vaiksoo.

Peale Pikse liikmete on laval 
peaosades üheksa erisuguse 
koge musega noort tantsijat. 
„Trupis kohtuvad tõesti väga 
 erineva taustaga tantsijad. 
Kokku on tulnud nii klassikalise 
tantsu kui ka rahvatantsuga 
tegelenud inimesed. Proovime 
jutustada ühiselt loodud lugu 
ja ikka nii, et igaüks natuke 

isemoodi – oma keha, 
oskuste ja võimete 
järgi,“ lausub Vaik
soo. Etenduses võib 
märgata nii rahva
tantsu, klassikalise 
tantsu, peotantsu 
kui ka disko tantsu 
elemente.

Loomis protsessis 
on osalenud kõik 
rühmaliikmed 
võrdselt. Vaiksoo on 
pidanud enda ülesan
deks ideid tervikuna 
hinnata, neid oma
vahel sobitada ning 
hoida koos ajakava ja 
kontseptsiooni.

Algse kava järgi 
pidi etendus  toimuma 
ballikülaliste ees, 
kuid koroonaaasta 
oludest tingituna 
jõuab see vaatajateni 
video  vahendusel. 
„Filmimise jaoks 
tuli kõik ümber 
mängida ja see oli 
ikka päris tükk tööd. 
Seda enam, et aega 
nappis niigi,“ nendib 
Vaiksoo, kuid lisab, 
et see oli oma
moodi tore üles
anne. „Filmikeel ei 
võta tantsult midagi 
ära – pigem annab 
juurde. Pidime küll 
loobuma lavast ja selle oma
pärast ning mõtlema sellele, et 
film ei linastu korra ja kaduvalt, 
vaid talletub pikemaks ajaks. 
Kaameraga saab aga avada 

 selliseid tahke ja näidata niisugu
seid nurki, mis poleks teatrisaalis 
kuidagi võimalikud olnud.“ •

RAUL MARKUS VAIKSOO 
(ESIPLAANIL) ÜLESANNE ON SIDUDA 

LOOMING ÜHEKS TERVIKUKS.

LAVALE TULEB KÜMMEKOND VÄGA 
ERINEVA KOGEMUSEGA TANTSIJAT.

Maskotivõistlusele laekus 
sadakond omanäolist ideed
Novembri eelviimase 

nädalani sai esitada ideid 
maskoti võistlusele. Saadetud 
tööde seast valitakse välja TÜ 
visuaalset identiteeti esindav 
maskott. Kavandeid saabus 
 kokku 97, millest hindamis
komisjon valib välja parimad. 
Seejärel saab ideedele oma 
hinnangu anda ülikoolipere – 
detsembris lähevad väljavalitud 
kavandid avalikku hääletus
vooru, kus saavad osaleda 
TÜ üliõpilased, vilistlased ja 
töötajad.

„Kavandid on väga oma
pärased, mitmekülgsed ja 
vahvad. Maskotina on kuju
tatud nii loomi ja linde kui ka 

 ajaloolisi isikuid,“ kommenteeris 
maskoti projekti eestvedaja, 
TÜ turundusspetsialist Mariana 
Tulf. „Meie jaoks on oluline, et 
maskoti kavand on südamega 
tehtud ja kooskõlas ülikooli 
põhiväärtustega,“ lisas ta.

Hindamiskomisjoni kuuluvad 
peale Tulfi arendusprorektor 
Erik Puura, vilistlane ja ette
võtja Tiit Pruuli, teatrikunsti 
visuaaltehnoloogia õppekava 
programmijuht Eve Komissarov 
ja üliõpilasesinduse aseesimees 
Trine Tamm.

Tulfi sõnul saab maskotist 
ülikooli sümboolika osa ja see 
hakkab kandma ülikooli sõnu
meid. „Soovime, et see aitaks 

suurendada ülikooli liikmes
konna ühtekuuluvustunnet ning 
toetaks ülikooli eesmärkide 
elluviimist,“ sõnas Tulf. Muu 
hulgas aitab maskott tema 
sõnutsi populariseerida haridust 
ja teadust. 

Maskott hakkab ülikooli 
liikmeskonda esindama mitme
sugustel üritustel. „Kujundlikult 
öeldes saab maskotist ülikooli
pere liige,“ ütles turundus
spetsialist. Maskoti kasutamist 
 hakkab korraldama vabatahtli
kest koosnev meeskond. „Vaba
tahtlikuks saavad kandideerida 
meie enda üliõpilased. Seega 
võib iga üliõpilane proovida, mis 
tunne on maskoti sees olla.“ 

Ülikooli maskoti vajadusest 
on räägitud ka varem. 2005. 
aastal toimunud arutelu tule
musena leiti, et tudengipäevade 
maskoti Villemiga konkureerivat 
tegelast vaja pole. Ent  Villemit 
seostatakse sageli TÜga. 
„Kollane koer Villem on Tartu 
tudengipäevade maskott ja 
esindab kõiki Tartu üliõpilasi. 
Villem ei saa esindada üritustel 
üksnes TÜd ega kanda selle 
sõnumeid,“ tõi Tulf esile. 

Ülikoolipere liikmed on küsi
nud, mis on saanud 2013. aasta 
konkursi võitnud kavandist 
„Sammas Paul“. Tulf selgitas, et 
paraku ei saanud toonase hääle
tuse tulemusi tõe pähe võtta, 
sest selle tehniline korraldus 
võimaldas hääletada ka ülikooli
välistel inimestel. „Oleme 
palju vaeva näinud, et tagada sel 
 korral kindel valimissüsteem ja 
aus hääletamine,“ ütles Tulf. •
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A jal, kus sotsiaal
meedias moo
dustuvad filtri

mullid ja kõlakambrid* ning 
me oleme lõhestunud mitmesse 
leeri pea kõikides olulisemates 
küsimustes, on ülimalt oluline, 
et inimestes püsiks harjumus 
asjade üle arutleda – päriselt, 
rahulikult ja õigetel alustel. 
Vastandumine lõhub, ühisosa 
otsimine aitab suhestuda.

Mõned asjad saavad silmast 
silma rääkides selgemaks kui 
internetis vaieldes. Usun, 
et paljud pelgavad üleüldse 
olulistest asjadest rääkida, sest 
kardavad, et on ebapädevad või 
rikuvad seltskonnas valitseva 
hea õhkkonna. Nii triivitakse 
aga mõtestatud maailmast 
aina kaugemale ja sillutatakse teed demo kraatia 
mandu misele. See, mis juhtub USAs, kus oma
vahel võitlevad punased ja sinised, leiab veidi teist
sugusel kujul aset ka siinsamas Eestimaal. Meil ei 
ole agoraasid, kuhu kokku tulla ja kus probleemid 
selgeks vaielda. Lihtsam on ümbrit seda end tutta
vate inimrühmadega ja elada turvaliselt samade 
vaadetega inimeste infoväljas. Vähesed on sellest 
patust puhtad.

Erinevate arvamustega tutvumiseks tuleb 
 astuda mugavustsoonist välja ja teisi ideid päriselt 
kuulata. Üks ettevõtmine, mis seda pakub, on 
arvamusfestival. Juba  kaheksa aastat käivad koos 
inimesed, kes tahavad arutleda probleemide 
üle, leida mõttekaaslasi ja lahendusi. Olgugi et 
 tänavuse festivali osalejate tagasisideküsitlu
sest peegeldus, et peamiselt soovitakse kuulata 
ja mõista (55% vastanutest) ning vähem kaasa 

 rääkida (11% vastanu test), on 
oluline, et kellegagi keskustellu 
laskudes oleks olemas ka oskus 
 arutleda. Seepärast esitan 
arvamus festivali hea arutelu
tava punktid. Neid ei pea 
järgima üksnes festivalile tulles, 
vaid need võib võtta iga isikliku 
ja avaliku diskussiooni aluseks.

 » Austame aega, arutelu 
juhti ja kõiki teisi osalejaid 

Kui soovime leida ühist keelt, 
on ülimalt oluline austus 
kaaskõneleja vastu, isegi kui 
ta on võõras või eriarvamusel. 
Tunnen, et üksteist austatakse 
ühiskondlikus diskussioonis ja 
retoorikas aina vähem. Samuti 
on vajaka enese analüüsist: kas 
austame teist inimest piisavalt 
ja suudame talle enda seisu

kohta selgitada või kaldume lööma lihtsalt käega ja 
mõtlema, et vahet pole, ta ei saa niikuinii aru, teda 
ei huvita ning sellel pole mõtet?

 » Tõestame, mida väidame 
Tõestamispõhimõte näib hakkavat nüüdis aegses 
maailmas kaduma. Märkasin näiteks hiljuti 
üht lõbuskurblikku seika: Biomarket  reklaamis 
Facebookis orgaanilisest puuvillast tehtud 
maske ning ainukesed kommentaarid reklaami 
all puudutasid seda, kuidas mask on valitsuse 
vahend inimeste suukorvistamiseks ja koroona 
on ülemaailmne vandenõu. Kui faktidest saab 
usuküsimus, võib ka arvamusfestivali asemel 
hakata varsti toimuma karjumisfestival.

 » Kuulamine on sama oluline kui kõne  le mine 
Kui tihti ei kuula me vestlus partnerit, vaid 
ootame oma rääkimis korda? Aktiivne ja ana
lüüsiv kuulamine on oskus, mida tuleb treenida, 

Hea arutelu põhitõed

LIISI ROHTUNG
ajakirjanduse ja 

kommunikatsiooni 
magistrant, arvamusfestivali 

kommunikatsioonijuht
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Rahutundest ja selle leidmisest

J õulude algpõhjus, Kristuse sünd, on seotud rahu ja 
rõõmuga. Paraku on nõnda, et jõulud ja aasta lõpp 

kipuvad meie elus olema ühed kiiremad ajad. 
Olen kohanud inimesi, kes elavad rahus ise endaga, 

maailmaga, Jumalaga. Kui nad selle rahu kaotavad, 
hakkavad nad seda kohe otsima – nad on rahunõudjad. 
Usun, et iga inimene on tundnud vähemalt mingil hetkel 
iseendas rahu. 

Rahutunde üheks tunnuseks on sügavus. Sügavus 
muudab rahutunde olukordade üleseks. Kes on rahu 
leidnud, seda ei häiri kiirus, kiirustamine ja muutumine. 
Ta elab sellele rahulikult kaasa.

Üks rahutunde vendadest on tõetunne. Kui me 
mõistame tõde kui tegelikkusele vastavat teadmist, siis 
see teadmine ise mõjub rahustavalt. Seda rahu läheb 
vaja siis, kui on tõeväänamise ajad. Seepärast eeldab 
rahutunne mõistlikkust ja arukust, vääramatute seadus
pärasustega arvestamist. Kes loodusseadusi või muid 
vääramatusi väänab, see rahu ei leia. Vaid tõde teeb 
vabaks ja loob rahutunde.

Rahutunde teine vend on väärtuskogemus. See 
tähendab, et rahu leiab see inimene, kelle jaoks on ole
mas sügavalt kogetud väärtused. Väärtus on miski, mis 
loob selle, kes me oleme. See võib olla näiteks vanema 
armastus oma lapse vastu või kodaniku kiindumus oma 
riiki. Need, kellel pole, mille nimel elada, ei tunne rahu.

Rahutundel on sotsiaalne mõõde. Vastuolulisel 
kombel see tunne nii ühendab kui ka lahutab inimesi. 
Rahutul ajal ei ole rahutundjad soositud. Nende sõnum 
on kauge, võõras ja arusaamatu. 

Rahu ei leia need, kes otsivad seda olukordadest. 
Rahu tunne on kusagil tõe ja väärtuste juures. Leituna 
aitab see läbi minna ka rasketest ja rahututest olu
kordadest. Jõuluevangeeliumis kuulutab taevas karjas
tele suurt rõõmu ja rahu maa peal. Kui inglid ei valeta, 
siis on ka 2020. aasta jõuludel rõõm ja rahu võimalikud. 
Head leidmist! •

TÕNU LEHTSAAR 
töötajate nõustaja-kaplan

Loe täispikka repliiki veebist www.ajakiri.ut.ee.

et mitte olla hõivatud enda mõtetega. 
Õnneks pakub vähemalt Tartu Ülikool 
magistrantidele kuulamis ja küsitlus
treeningut – üliõpilasena olen selle 
eest väga tänulik.

 » Oleme arutelus osalevate inimeste 
suhtes hinnanguvabad 

Esmamulje vestluspartnerist on kiire 
tekkima ja see on loomulik. Tegeli
kult on vaja endale teadlikult meelde 
tuletada, et teise inimese eriarvamus ei 
tähenda, nagu me peaks oma suhtu
mist muutma. Olulisem on leida ühine 
keel, et teise seisukohast aru saada.

 » Reageerime mõtetele, mitte 
isikule 

Sageli kipume võtma tuld teemade 
puhul, mis on meile südamelähedased. 
Psühholoogiliselt on keeruline jääda 
viisakaks inimesega, kes esindab meie 
seisukohtadele risti vastupidist.

 » Oleme lahenduskesksed – kriitika 
olgu lühike

Armastan teadlikult kasutada 
komplimendi võileiba: hea algul, 
kriitika keskel, lõpetuseks veel head 
ja siis mõni parandusettepanek. Palju 
kriitikat paneb inimesed lukku ning 
lõpetab arutelu.

Lugema õppimist alustatakse 
tähestikuga tutvumisest. Häid aru
t elusid võiks alustada siin esitatud 
põhi tõdedest. Soovitan need jõululaua 
 äärde kaasa võtta ning perele ja sõp
radele jagada. Nii õpime asjadest rää
kima – mitte ainult arvamusfestivalil, 
vaid aasta ringi ja igas seltskonnas. •

* Filtrimull ja kõlakamber on 
terminid, millega kirjeldatakse olukordi, 
kus inimene saab järje pidevalt, näiteks 
sotsiaalmeediast, omaenda vaateid 
 peegeldavat teavet. 

ON VAJA MEELES PIDADA, ET TEISE INIMESE ERIARVAMUS EI 
TÄHENDA, NAGU ME PEAKS OMA SUHTUMIST TEMASSE MUUTMA. 
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K ui David Beecher alus
tas doktoritöö kirjuta
mist, otsis ta kunsti

teost, mis võiks iseloomus tada 
Tartut kui ülikoolilinna tervi  
kuna. Oscar Wilde’i ja  Eduard 
Vildet kujutav skulptuur 
Vallikraavi tänaval oli esimene, 
mida Beecher nägi. Ta imetles 
selle kuju mängulisust – see 
kujutas kohtumist, mis tugines 
fantaasiale, kohtumist, mis 
võis toimuda, aga mida ilmselt 
 kunagi ei juhtunud.

„See, et kaks sama nimega 
kirjanikku Euroopa eri serva
delt satuvad ühe pingi peale, 
kehastab minu jaoks Tartu 
vaimu,“ ütleb Beecher. „Tartu 
on koht, kus võivad toimuda 
täiesti pööra sed vestlused väga 
ootamatute inimeste vahel.“

Seega on Tartu justkui 
 kõikide võimaluste maa. 
Doktori töös töötas  Beecher 
 välja mõiste väikelinna 

 maailmakodanlikkus, mis eris
tub suurlinna omast. Suurlinnas 
figureerivad kuulsad inimesed, 
toimub suurejooneline kultuuri
line areng, kuid väikses linnas 
on elu palju intiimsem, selgitab 
ta. See tähendabki neid ette
kujutamatuid vestlusi väga eri
nevate, kuid huvitavate inimeste 
vahel. Need saavad toimuda 
ainult väikses kohas.

Oma doktoritöös käsitles 
David  Beecher ka keelt ja keele 
tähendust Tartu Ülikooli nelja 
sajandi jooksul. Keel on justkui 
õhus hõljuv probleem, mis ise
loomustab Tartut läbi aegade.

Beecher leiab, et Tartu 
Ülikoolis on kogu aeg toimunud 
võitlus keelte kaudu. „Rootsi ajal 
lepitas ladina keel saksa ja rootsi 
keele kõnelejaid, Vene keisri
riigis oli Tartus ainuke saksa
keelne ülikool, mis näis kui aken 

Euroopasse. Ka nõukogude 
ajal, mil ülikool oli ametlikult 
kakskeelne, oli õhus küsimus, 
mis keeles rääkida ja õpetada,“ 
arutleb Beecher.

Juri Lotmanile viidates ütleb 
professor, et keel on võitlus ka 
igapäevases elus ning tänapäeval 
toimub see eesti ja inglise keele 
vahel. 

KAVALUS LIITLASTE 
VALIMISEL
Inglise keel ja  angloameerika 
kultuuriruum on osa meie 
igapäevaelust. Seda ilmes
tavad ka hiljutised USA 

 presidendivalimised, mida siin 
jälgiti pingsalt ja mille õigsuse 
kahtluse alla seadmise tagajärjel 
astus tagasi Eesti  siseminister. 
Seega oli reaktsioon USA 
valimis tele võrdlemisi vahetu.
„See, kes võidab USA valimised, 

Eesti väärtus on 
väiksus ja vaikus

David Ilmar Lepasaar Beecher on eestlane Ameerikas ja ameeriklane 
Eestis, kes pälvis selleks õppeaastaks TÜ väliseesti külalisprofessori 
stipendiumi. Ta on ajaloolane ja ühiskonnateadlane, kes kirjutas oma 
doktoritöö Tartu Ülikoolist ja siin aegade jooksul kõneldud keeltest.

PERSOON
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SUURLINNAS ON KUULSAD INIMESED JA 
SUUREJOONELINE KULTUURIARENG, KUID 
VÄIKSES LINNAS ON ELU INTIIMSEM.
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kujundab paljuski maailma, 
sest Ameerikal on kahjuks 
maa ilmas suur mõjuvõim. 
 Kahjuks – sest see viib ülbu
seni,“ ütleb David Beecher. 
Siiski ei ole Ameerika mõju 
maailmale tema arvates nii 
suur kui 20 või isegi neli aastat 
tagasi – Trump on halvendanud 
Ameerika mainet. 

Inimesed ei tohiks liialt 
kinni jääda olevikku, sest kõik, 
mis praegu toimub, on ajutine. 
„Paljud rääkisid, et Obama 
presidendiks saamine näitas, et 
rassiprobleemid on lahendatud, 
kuid Trumpi valitsemisajal 
selgus, et need on suuremad kui 
varem,“ sõnab ta.

Beecherile meeldis, kuidas 
Biden oma võidu vastu  võttis – 
ülbitsemata ja end teistest pare
maks pidamata, vaid rääkides 
koostööst. See oli julgustav, 
 olgugi et tema poliitikas on 
palju sellist, millega professor 
täieli kult ei nõustu. 

„Mulle tundub, et Biden 
kehastab Ameerika ideaali   
– soovi suhelda maailmaga, 
toetada demokraatiat ja leida 
lahendusi kliimaküsimustele. 
Isegi poliitilised klišeed kõlasid 
mulle värskelt pärast neli aastat 
valitsenud labasust!“

Kui võrrelda USAd ja 
Eestit, siis peab Beecher Eesti 
vooruseks tema väiksust. See 
tähendab, et väike riik peab küll 
teiste suurriikidega  arvestama, 
kuid saab vältida Titanicu 
olukorda: jäämäge ees nähes 
on väiksel  riigil võimalik sellest 
kõrvale põigata ehk oma poliiti
kat  muuta, teha midagi muud 
või uut.

„Tahestahtmata sõltume 
teistest, mistõttu on  oluline 
hoolikalt valida, kellega 

 liitume,“ sõnab Beecher. Ta 
toob näite Olav Männi skulp
tuuri „Vjatško ja Meelis Tartu 
kaitsel“ kohta Kassitoome 
jalamil. See on nõukogude 
aja propaganda, kuid näitab 
ilmekalt Eesti olukorda läbi 
aegade – Eesti peab leidma 
endale liitlase, olgu see saks
lane või venelane, Ameerika või 
Euroopa.

„Peab olema kavalust  män  
gida üks suurvõim teise vastu, 
et ise oma reegleid sättida.“ 
 Beecher heidab ette, et Eesti 
on liiga kiiresti läinud kaasa 
suurriikide nõudmistega. 
Näiteks Euroopa Liitu astudes 
rakendas ta kohe kolmeaastase 
baka laureuseõppe süsteemi või 
NATOga liitudes saatis viivi
tamata rohkem sõdureid Iraaki. 
„Ma ei ole kindel, kas see tuleb 
Eestile kasuks, kui reageeri
takse nii rutuliselt,“ mõtiskleb 
Beecher.

KIIRUSE SEADMINE 
KÜSIMÄRGI ALLA
Kiirus ja kiire reageerimine ise
loomustavad praegust ajastut. 
Beecher õpetab Johan  Skytte 
instituudis Euroopa ja Venemaa 

ajaloo kursust, mille peamised 
teemad on areng ja selle kiiren
damine, modernsuse levik 
viimase 200 aasta jooksul ja 
tõhususe kasvu taotlemine nii 
kapitalismis kui ka  sotsialismis. 

„On raske leida vabaduse 
saari, kus ei pea sellega kaasa 
minema, kus saab määrata 
oma mõtlemise ja tegutsemise 

rütmi, väärtustada süvenemist, 
mitte pealiskaudset kiirust. 
Kuid T artus ja teistes väikestes 
linnades on võimalik sellest 
natuke eemal seista,“ räägib 
Beecher. 

Oma doktoritöös leidis  
ta, et ülikooli kui sellise  
roll ei ole alati olnud protsessi 
kiirendada, vaid sageli seda 
aeglustada. Kiirenevas elu
rütmis oleme püüdnud edasi 
minna, kuid oleme unustanud 
väärtused ja asjad, millele tagasi 
vaadata. „Ülikooli eesmärk ei 
peaks olema toota tõhusamalt, 
vaid luua ühiskond, kus kõigil 
on hea elada. Rööpräheldes 
elame vahel vaimselt halvemini 
kui ajastutel, mil oldi materiaal
selt vaesemad.“

Ülikool on mõttekoda, 
kus tõlgendada väärtusi ning 
 rääkida vastu kehtivale  võimule 
ja voolule; koht, kus panna 
kiirus küsimärgi alla. Tartu 
on seisnud vastu kehtivale 
 voolule ja kui ta seda ei tee, on 
ta tühistanud oma identi teedi ja 
kaotanud oma  rolli. 

Beecher kardab, et  tõhususe 
taotluse mudel on niivõrd tugev, 
et hakkab mõjutama ülikooli 

ka seestpoolt – professorite 
kultuur asendub tasapisi büro
k raatiaga. 

Kas kiirustamine, milles 
unustame vaadata minevikku, 
kaotab identiteedi? Tuginedes 
taas Lotmanile, sõnab Beecher, 
et identiteet on keeruline, kuid 
ei ole konkreetne kivistunud 
asi. „Niipea kui see jõuab 

 muuseumi, on see surnud.“ 
Lotmani järgi on identiteet nagu 
suhtlus, dialoog, mida eestlased 
on varem pidanud näiteks balti
sakslastega, venelastega, aga ka 
oma inimestega.

Võrreldes mardipäeva 
halloween’iga, kipume ära unus
tama, et need ei ole üksteisele 
vastanduvad traditsioonid, vaid 
pärinevad samast allikast. 
„Need on pärit arutelust, mis 
toimus kristliku ja paganliku 
kultuuri vahel 16. sajandil, kui 
oli vaja lepitada paganlikke rah
vaid mõttega, et kristlus võiks ka 
oluline olla. Need on lihtsalt eri 
maade väljendusviisid samast 
asjast,“ kinnitab Beecher.

Identiteedil on oma ajalugu. 
Beecher märgib, et paljud tradit
sioonid, mida peame praegu 
oluliseks, on pärit 19. sajandi 
lõpust – seega on iga traditsioon 
ka areng, mistõttu ei peaks alati 
vastandama tulevikku mine
vikuga, traditsiooni arenguga.

Beecheri arvates on tradit
sioonid selleks, et tekitada aega 
ja ruumi vestlemiseks, et saada 
võimalus olla ja kogeda midagi 
koos. Oluline on astuda kõrvale 
tõhususe taotlusest ja võtta aeg 
maha.

MAAILMATAJU 
VÄIKESE KOHA KAUDU
Samas tunnistab professor: 
„Inimesed identifitseerivad end 
vastanduste kaudu, ka ma ise.“ 
Senikaua, kuni ta oli Ameerikas, 
oli ta eestlane, kuid Eestisse 
tulles mõistis ta, et siin teda 
täielikult eestlaseks ei peeta, 
ehkki ta end ise ameeriklasena 
ka ei tunne.

Tal on olnud võimalus 
 kogeda maailma kahe keele – 
eesti ja inglise – kaudu. Eesti 

keeles  rääkis ta emaga, inglise 
keeles isaga.

Beecher hindab Eesti juures 
seda, et väikses kohas  elamine 
paneb ujuma vastuvoolu; 
raamatud ja lugemiskultuur on 
siin olulised ning haridusest 
peetakse rohkem lugu kui kuskil 
mujal maailmas.

Õpetades Berkeley Ülikoolis 
oma üliõpilasi, püüab Beecher 
neile selgeks teha, et me kõik 
oleme mingis mõttes väiksest 
kohast pärit – kohast, mida meie 
teame ja kogeme, mõistame 
väga ainulaadselt, viisil, kuidas 
keegi teine seda ette ei kujuta. 
Nii võiksime mõelda, mil moel 
suhestame seda väikest kohta 
suure maailmaga, ja leida oma 
koha suurte maailmavoolude 
sees. „Meil ei tasu neid voole 
eitada, neile vastu võidelda, 
 pidada neid halvaks, vaid 
 mõelda, kuidas säilitada tradit
sioone ja väärtusi.“

Vaikimine on Beecheri 
arvates väärtus, mis on väga 
 sügavalt Eestiga seotud. „Ma 
pole kus kil mujal maailmas 
tundnud, et võib nii erinevalt 

ja  sügavalt vaikida.“ Ta kirjel
dab, kuidas Ameerikas tuleb 
iga vestlus täita sõnadega, et 
vältida ebamugavus tunnet, kuid 
Eestis sellest ei  hoolita. „Pika
peale olen hakanud tundma, et 
vaikus on mullegi hakanud hästi 
mõjuma. Eesti ja Tartu tähen
dus minu jaoks ongi vaikus ja 
väiksus,“ võtab ta mõtte kokku.

Peagi saabuvad jõulud on 
aeg, mil traditsioonidele mõel
dakse ehk rohkem kui muul 
ajal. Beecheri peres tähistati 
24. detsembril jõule eesti
päraselt – söödi verivorsti ja 
vahetati kingitusi, 25. detsemb 
ril aga ameerikalikult – käis 
jõuluvana, tähistamise rõhk oli  
rohkem  sõpradel.    

Sel aastal ei pruugi ta 
jõuda vanemate ja venna 
 juurde Ameerikasse ning 
peab koroona viiruse leviku 
tõttu  jääma Eestisse. „Sellest 
on  kahju, sest traditsioonide 
väärtus on selles, et  tekitada 
aega ja ruumi omavahel 
 vestlemiseks – võtta aeg maha 
ning veeta aega koos  kõige 
armsamate inimestega.“ •

VÄIKE RIIK SAAB VÄLTIDA TITANICU 
OLUKORDA: JÄÄMÄGE EES NÄHES ON TAL 
VÕIMALIK SELLEST KÕRVALE PÕIGATA.

BEECHER ON KOGENUD MAAILMA MITME KEELE KAUDU.
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Tervisekontrollist 
keelduvad vähesed

Oktoobri keskpaiga seisuga ei ole 35% ülikooli töötajatest kordagi 
töötervishoiuarsti juures käinud. Personaliosakonna juhi sõnul ei 
ole muretsemiseks põhjust, sest kõigi töötajate tervisekontrolli 
saatmine pole omaette eesmärk.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

O lukord on siiski veidi 
parem kui mõne aja 
eest. Paar aastat tagasi 

kirjutas Universitas  Tartuensis, 
et 2018. aasta oktoobrikuu 
seisuga polnud töötervishoiu
arsti juures kunagi käinud 42% 
ülikooli töötajatest.

Personaliosakonna  juhataja 
Kristi Kuningas ütles, et 
kõikide töötajate tervise
kontrolli saatmine ei saa olla 
omaette eesmärk. Ta rõhutas, 
et iga  töötaja ei peagi kont
rollis  käima, sest sinna saates 
arvesta takse töökeskkonna 
riskide ja ohuteguritega.

Niisiis võib personalispetsia
listide sõnutsi olukorraga rahul 
olla. „See, et 35% töötajatest 
ei ole terviskontrollis käinud, 
ei ole ülikooli töötajate arvu ja 
töökoormust arvestades halb 
näitaja – pigem vastupidi,“ ütles 
töökeskkonna pea spetsialist 
Tiina Linder.  

„Siht on, et tervisekontrolli 
läheksid vähemalt kõik need 
töötajad, kes töötavad poole 
kuni täiskoormusega, kelle 
töökeskkonnas on tervist 
mõjutada võivaid ohutegureid 
ja kes vajavad tervisekontrolli,“ 
täpsustas ta. 

SÕLTUB KA JUHIST
Linder selgitas, et tervise
kontrolli korraldavad ülikooli 
töötervishoiu ja ohutuse korra 
järgi struktuuri üksuse juhid 
koostöös ülikooli töökesk
konna pea spetsialistiga. „Struk
tuuriüksuse riski analüüsist 
peaks selguma  töö keskkonna 

ohu tegurid, nende mõju tööta
jate tervisele ja ohu suurus ehk 
riskitase. Selle alusel selgitatak
se välja töötajad, kellel on vaja 
tervisekontrolli minna,“ sõnas 
Linder. Seepärast on oluline, 

et töökeskkonna riskianalüüs 
oleks võimalikult põhjalik – nii 
on olemas ülevaade kõigist 
ohuteguritest ja teave näiteks 
selle kohta, kuivõrd heaks saab 
hinnata töökoha valgustust, 
sisekliimat jne.

Paljudel juhtudel on tervise
kont rolli läbimine kohustus lik. 
Linder tõi näiteks, et  töötaja 
peab töötervis hoiuarsti juures 
käima kindlasti siis, kui ta 
töötab vähemalt poole oma 
tööajast kuvariga ning kui 
 tööandja on teinud kõiki tegu
reid arvestades töökeskkonna 
peaspetsialistile ettepaneku 
 saata töötaja tervise kontrolli. 

Linder toob esile, et ülikoolis 
on ka palju osalise tööajaga 
töötajaid, kelle koormus on 
väga väike, ning suur osa 
 üksustest neid  tervisekontrolli 
ei suuna. Põhjus võib olla selles, 

et väikese koormuse tõttu ei 
ohusta sellist töötajat tervise
riskid, mis võiksid osutuda 
probleemiks siis, kui ta töötaks 
suurema koormusega.

Samas on ülikoolis üksusi, 
kus tervisekontroll  toimibki 
vaid osaliselt. „Näiteks koosta
takse mõnes loodus ja täppis
teaduste valdkonna üksuses 
igal aastal uus tervisekontrolli 
minejate nimekiri ja töötervis
hoiuarsti juurde saade takse 
vaid kindel arv tööta jaid,“ ütles 
Linder. Ta tõdes, et osaliselt 
võib tervisekontroll jääda tege
mata ka raha puudumise pärast 
ja nõnda jõuavad töötervishoiu
arsti juurde eelkõige suurema 
koormusega töötajad. „Praegu 
maksab ühe töötaja tervise
kontroll ligikaudu 55–60 
eurot.“

ON HOOLIVAMAD
Personaliosakonna andmete 
järgi tuleb töötajatel kontrollis 
käia enamasti kord kahe aasta 
jooksul. „Perioodilisus sõltub 
töötaja tervislikust seisun
dist, uuringuteanalüüside 
tulemustest, töötaja vanusest, 
töö tingimustest ja töökesk
konna ohuteguritest,“ lisas 
Linder. 11. novembri seisuga 
on sel aastal tervisekontrollis 
käinud 743 ülikooli töötajat, 
neist korduval vastuvõtul 524 
ja esmakordsel vastuvõtul 219 
töötajat.

Nende seas aga, kes ei ole 
kunagi töötervishoiuarsti 
juurde jõudnud, paistab silma 
 sooline lõhe – sedapuhku 
meeste kahjuks. Ülikoolis 
 töötavatest meestest ei ole 
töötervishoiuarsti juurde jõud
nud 43%, samal ajal kui naiste 
puhul on see osakaal 30%.

Millest selline erinevus?  
„Mulle tundub, et naised on 
oma tervise suhtes hoolivamad 
ja tähelepanelikumad, mehed 
ei pööra tervisele nii suurt 
 tähelepanu või teevad seda 
siis, kui probleem süveneb,“ 
vastas Linder. Ta on tähelda
nud, et mõnevõrra rohkem 
on tervisekontrolli mineku 
soovi avaldanud ülikooli nais
töötajad. 

Linder tõdes, et aegajalt 
tuleb ette ka juhtumeid, kus 
soovitakse tervisekontrollist 
loobuda. Ta ütles, et kuna 
tööta jaid saadab tervise
kontrolli nende tööüksus, 
puudub personaliosakonnal 
teave kõigist juhtumitest, kuid 
vastu võtuaegade planeerimise 
 põhjal on teada, et aastas ei 
soostu arsti juurde minema 
umbes viis või kuus inimest. 
„Põhjuseid on mitu,“ ütles 
 Linder. Näiteks võib töötaja 
väita, et tema tervis on pere
arsti pideva kontrolli all või et 
ta käib probleemide tõttu 
eri arstide juures. 
Veel tuleb ette, 
et töötaja 
läheb 

 tervishoiuarsti juurde oma 
ülikoolivälise põhitööandja 
kaudu.

Rääkides neist, kes soovi
vad töötervishoiuarsti juurde 
minemisest loobuda see
tõttu, et nad käivad ise arstide 
juures, tõi Linder esile, et 
tööandja ei saa selliseid omal 
algatusel tehtud käike tervise
kontrollina arvestada. „Töö
taja tervisekontrolli korral
damise kohustus tuleneb 
töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusest ja ülikoolis kehtes
tatud sama valdkonna õigus
aktidest,“ põhjendas ta.

Tervisekontrolli läbimine 
on vajalik näiteks juhul, kui 
töötaja taotleb arvutiga tööks 
vajalike prillide hüvitamist. 
Ent eriti olulised on tervise
kontrolli tõendavad dokumen
did siis, kui töötajal on tarvis 
diagnoosida kutsehaigust. •

    Loe pikemalt veebist: 
    www.ajakiri.ut.ee.

PAAR AASTAT TAGASI POLNUD  
TÖÖTERVISHOIUARSTI JUURES KUNAGI 
KÄINUD 42% KÕIGIST ÜLIKOOLI TÖÖTAJATEST.
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MÕNI HÄDA VÕIB SAADA TÕUKE HALVAST RÜHIST.

17DETSEMBER 2020, NR 1116 DETSEMBER 2020, NR 11 AKTUAALNEAKTUAALNE

https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3017


MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

K ersti Kaljulaid, kes 
pälvis Johan Skytte 
medali selle eest, et on 

aidanud silmapaistvalt palju 
kaasa ülikooli ja Eesti kõrg
hariduse arengule, ei vaja  
UT ajakirja lugejale  kindlasti 
tutvustamist. Küll aga on 
 tunnustuse saanute seas  
neid, kes hoolimata oma  
tegude tähtsusest ja pühendu
muse suurusest avalikkuse 
tähele panu alla liialt tihti ei 
satu.

Olgugi et  teenetemärkide 
üleandmise tseremoonia 
on  koroonaviiruse leviku 
 tõttu edasi lükatud järgmisse 
 aas tasse, on põhjust tutvuda 
nendega, kes on tunnustuse 
osaliseks saanud.

Olev Must on psühho
meetria vanemteadur, intel li
gentsuse uurija ja akadeemilise 
testi väljatöötaja. Ülikool tun
nustas teda suure medaliga.

Must sõnab, et tõendus
põhiselt on teada, et ini mese 
saavutuste edukus väga 
paljudes valdkondades on 
suuresti seotud tema IQga – 
nii on ka õppetöös ja ülikoolis. 

 Õppimine, eriti kõrgtasemel 
õppimine ning kvalitatiivselt 
uute asjade ja lahenduste loo
mine on midagi sellist, millega 
ei saa hakkama igaüks, leiab ta.

Tartu Ülikool tunnustab sel aastal oma liikmeid ja teisi ülikooli jaoks 
olulisi inimesi uute teenetemärkidega. Tunnustuse saajate seas on 
näiteks president Kersti Kaljulaid, aga ka hulk avalikkusele vähem 
tuntud inimesi.

„Olen püüdnud kaasa aidata 
sellele, et ülikooli saaksid 
õppima tulla need, kes tulevad 
sellega toime parimal viisil.“ 
Ometi on klienditeeninduse 
käsitlusviis imbunud vaikselt 

ülikooli, kuigi tõenduspõhisust 
sel väitel ei ole, tõdes ta. See 
tähendab, et mõnikord püü
takse õppejõude vaadelda nagu 
restorani kelnereid või kliendi
teenindajad.

„Tohutu tagasiside voha
mine ning püüdlus rakendada 
 sellest saadud tulemusi ka aka
deemiliste otsuste langetamisel 
on kahjuks reaalsus. Liialt 
 sageli räägitakse ülikoolist 
nagu müügisaalist, kus paku
takse seda, teist ja kolmandat.“

Ent Musta arvates ise
loomustab teenuste ja pakku
miste mudel esmajoones 
haridusametnikke ning nende 
püüdlusi suruda ülikoolis toi
muvat neile meelepärasesse ja 
hoomatavasse vormi. Üliõpi
laste seas on ta kohanud sellist 
tarbijamentaliteeti harva.

„Enamasti ei tulda ülikooli 
nagu kaubahoovi. Ka tudengite 
endi jaoks on õppimine ja õpe
tamine sootuks midagi muud 
kui tarbimineteenindamine ja 
pakutavast menüüst valimine.“

Nii peaksid ka tulevased 
üliõpilased mõistma, et ülikooli 
tullakse õppima keerulisi ja 

 huvitavaid asju. „Lihtsast 
teenin dusest, kauba palju
susest, tellimisest ja tarbijale 
meeldimise püüdlemisest 
ollakse siin väga kaugel,“ sõnab 
Must.

Olev Must tuli ise ülikooli 
kuldsete kuuekümnendate 
idealismi mõjul. Ta on ikka 
uskunud, et ülikool on eriline 
keskkond, kus tegutsevad tar
gad, loovalt ja vabalt mõtlevad 
inimesed. Ülikooli juures hoiab 
teda akadeemiline vabadus, 
kuid ta tõdeb, et eri aegadel on 
eri ahelad ülikooli vabadust 
kammitsenud. „Praegu kam
mitsevad akadeemilist vaba
dust enam kui kunagi varem 
raha ja äriline mõtlemine.“

Tõnis Leht oli ETV saate
sarja „Rahvusülikooli sajand“ 
toimetaja. Teda tunnustati 
Tartu Ülikooli Tänutähega.

Idee vändata selline sari 
sündis ülikoolirahva peades, 
kuid see leidis ERRis kohe 

 entusiastlikku äratundmist, 
rääkis Leht. Saatejuhiks 
valiti kiiresti Urmas Vaino ja 
tema omakorda kutsus Lehe 
appi saate sisu toimetama.

Leht on TÜ politoloogia 
eriala vilistlane. Võrreldes oma 
tudengipõlve ja sarja  tegemisel 
toimunud taaskohtumist üli
kooliga, sõnas Leht, et need 
kaks perioodi olid üpris eri
palgelised, kuid harivad mõle
mad. Ülikooliõpingud vormi
sid Lehte kui teadmisjanulist 
otse keskkoolipingist tulnud 
noort rohkem ja põhjalikumalt. 
„Rahvusülikooli saatesarja sain 
meisterdada juba küpsemas 
varakeskealise põlves.“

Saadet tehes mõistis Leht, 
kuivõrd tihedalt on Eesti 
Vabariigi ja rahvusülikooli lood 
omavahel põimunud – rahvus
ülikooli lugu ongi tegelikult 
Eesti Vabariigi lugu.

„Oli innustav saada kinni
tust näiteks selle kohta, et 
teaduskeelt ei arendanud ainult 
Johannes Aavik ja Johannes 
Voldemar Veski, vaid et ka 
praegused ülikooli teadlased 
valutavad südant meie ema
keelse teadusterminoloogia 
pärast ning teevad tänuväärset 
sõnaloometööd,“ rääkis ta. 
Selle kohta oli tal varnast võtta 
ka üks näide: enne saate tege
mist ei olnud tal õrna aimugi, 
mis võiks olla teratiht. See 
robootikatermin tähistab hulka 
väikseid graanulosakesi, mis 
on tahkiseks kokku surutud. 
Teratiht on näiteks vaakum
pakendis kohvipuru. „Iga kord, 

INIMESTE SAAVUTUSTE EDUKUS ON VÄGA 
PALJUDES VALDKONDADES SEOTUD TEMA  
IQ-GA. NII ON KA ÕPPETÖÖS JA ÜLIKOOLIS.
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kui ma nüüd kohvipaki haaran, 
meenub mulle teratiht!“ 

Lehe arvates on üks  ülikooli 
kandvatest sammastest üli
õpilaste ja ka teadustöötajate 
harrastus ja kultuuritegevus. 
„Ülikool on oma rahvatantsu
rühmade, kooride, sümfoonia
orkestri, tudengiteatri ja iga
sugu muude harrastusringidega 
väga tähtis tükk Eesti elavast 
kultuurikangast,“ ütleb ta.

Lehe enda tudengipõlve 
taidlustegevused, nagu ta 
neid ise nimetab, ulatusid 
üliõpilaslehe toimetamisest 
filminduseni ja olid pea alati 
ka humoorikad. Ta paneb oma 
toonasele tegevusele kokku
võtva diagnoosi: enamvähem 
intelligentne ühiskondlik huu
mor. „Taoline eluterve pulli
tegemine pole kindlasti võõras 
ka tänapäeva tudengitele!“

Indrek Aus on otorino
larüngoloogia ehk kõrva, 
nina ja kurguhaiguste arst 
õppejõud, keda tunnustati 
Tartu Ülikooli medaliga.

Üliõpilased on öelnud, et 
Aus annab neile nende oskuste 
kohta põhjalikku tagasisidet, 
nii et õppija teab, milliseid 
puudujääke tuleks likvideerida.

Aus ütleb vastuseks, et kui 
näeb praktikumis, et üliõpila
sed on ainest huvitatud, tööta
vad aktiivselt kaasa ja teevad 
aine omandamisel silmanähta
vaid edusamme, teeb see tema 
südame soojaks ning innustab 
ka teda kui õppejõudu ainet 
paremini õpetama.

Ta peab õpetamist loomin
guliseks tööks, sest kõik üli
õpilaste rühmad ei ole ühtviisi 
aktiivsed ja nii tekib temas 
hasart: kas ta suudab lühikese 
tsükli jooksul tekitada neis huvi 
selle aine vastu? Õpetamistöös 
innustab teda teadmine, et 
need üliõpilased on tulevased 
arstid, kes hakkavad ravima 
Eesti inimesi.

Kas kõrva, nina ja kurgu
haiguste arst lahendab muresid 
kuulates või haistes neid juba 
kaugelt? Aus vastab, et noore 
õppejõuna tööle asudes ütles 
tema kunagine juhendaja ja 
eeskuju professor Mart Kull, 
et kõigepealt tuleb inimesi 
 kuulata ja siis muresid lahen
dama hakata. Nii on ka tema 20 
aastat õppejõuna töötades üri
tanud sama põhimõtet järgida.

Laura Altin on geograafia 
eriala doktorant keda üli
kool autasustas aumärgiga. 
Altin on üks projekti „Lahe 
geo graafiatund“ eest vedaja. 
 Lahedaid tunde on nad 

koolides andnud juba alates 
2012. aastast ja nüüd pälvis 
Altin koos teise eestvedaja 
Merli Ilvesega teaduse popu
lariseerimise konkursil pea
preemia kategoorias „Teadust 
ja tehnoloogiat popularisee
rivad tegevused ja tegevuste 
sarjad“.

Altini sõnul julgustas 
„ Laheda geograafiatunniga“ 
alustama tema juhendaja 
professor Rein Ahas. Lisaks oli 
mitu kooli saatnud üli koolile 
kutse tulla õpilastele geo
graafiast rääkima. Niisiis panigi 
rühm üliõpilasi pead kokku ja 
töötas välja tundide kondikava.

Tunni eesmärk on suuren
dada õpilaste teadlikkust 
sellest, mida geograafid 
ülikoolis ja oma tööelus teevad 
ning  kelleks geograafia erialal 

 õppinud saavad. Altini sõnul 
 aitab tund murda müüte ja 
 avada geograafia uusi tahke.

„Geograafia ei ole pelgalt 
pealinnade tundmine; väga 
tugev on seos  informaatika, 
matemaatika, füüsika, andme  
 teaduse ja teiste  erialadega. 
 Näiteks koostatakse 
 teemakaarte ja kolmemõõtme
lisi linnamudeleid, tutvusta
takse riiklikke andmekogusid 
ja avaandmeid ning õpetatakse 
õpilasi kasutama selleks oma 
nutiseadmeid,“ selgitab Altin.

Kui võimalik, teevad tunni 
sama kooli vilistlased, kelle 
 kogemust õpilased rohkem 
usaldavad ja kellega nad kerge
mini samastuvad. Paljud õpila
sed on tulnud hiljem tudengi
varjuks ja astunud ülikooli 
geograafiat õppima, ütleb Altin.

Ka Altin ise on olnud TÜga 
kaua seotud – ta asus siia õppi
ma 2007. aastal. „Tartu Ülikool 
on mu alma mater ning mulle 
meeldivad siinne tark keskkond 
ja siinsed targad inimesed.“

Vladimir Šor, keda 
 kolleegid kutsuvad Volodjaks, 
on keemia instituudi labori
tehnoloog ja üks neist, kes on 
ülikoolis töötanud suurema 
osa oma elust. Teda tunnustati 

teenetemärgiga „100 semestrit 
Tartu Ülikoolis“.

Šori  peetakse instituudi 
raudvaraks ja kuldsete  kätega 
meheks, kes  oskab  parandada 
 kõikvõimalikke aparaate. 
Šor ise jääb  tagasi  hoid li kuks. 
Ta  ütleb, et vanasti sai 
 kõiki  masinaid kruttida või 

 häälestada, nüüd aga peab seda 
tegema arvuti tarkvara kaudu. 

Šor on töötanud terve elu 
TÜs. Ta teab küll, et tehase 
inseneril on suurem palk, aga 

ülikooli juures on teda hoidnud 
siinne õhkkond.

Ta kirjeldab, kuidas vahel 
helis tavad talle välismaalt 
saabu nud autojuhid, kes 
tahavad kell seitse õhtul tuua 
keemia instituudi juurde 
vedellämmastikku või  argooni, 
ning küsivad, kas Volodja 
saaks tellitud kauba veel vastu 
võtta. Et ta on alati nõus olnud, 
küsitakse selle peale tihti, kas 
tööandja annab ikka selle arvelt 
vabu tunde.

Šor vastab, et ülikoolis ei ole 
sellist mõistet nagu tööpäev ja 
see ei ole probleem – ülikool 
ei ole tehas ega valvelaud, kus 
istutakse kellast kellani. Tema 
arvates iseloomustab selline 
suhtumine tervet ülikooli. 
Kui vaadata kell kümme õhtul 
insti tuudi akendesse, siis on 
näha, et tuled põlevad. Nii 

on olnud juba tema tudengi
põlvest saati, kui Šor ja tema 
õpingu kaaslased hooplesid, kes 
 eelmisel öösel kauem laboris 
oli. •

GEOGRAAFIA EI OLE PELGALT PEALINNADE 
TUNDMINE; VÄGA TUGEV SEOS ON INFOR-
MAATIKA, FÜÜSIKA JA TEISTE ERIALADEGA.

PROFESSOR KULL ÜTLES, ET KÕIGEPEALT 
TULEB INIMESI KUULATA JA SIIS MURESID 
LAHENDAMA HAKATA. NII TEEB KA AUS.

ÜLIKOOL EI OLE TEHAS EGA VALVELAUD, 
KUS ISTUTAKSE KELLAST KELLANI. SELLINE 
SUHTUMINE ISELOOMUSTAB KOGU ÜLIKOOLI.

TÜ TUNNUSTAB OMA LIIKMEID JA TEISI ÜLIKOOLI JAOKS OLULISI INIMESI UUTE TEENETEMÄRKIDEGA.
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HEIDI MAIBERG
„Tundlike teemade käsitlemine 
klassiruumis“ projektijuht

T Ü juhib juba pea aasta 
KeskEuroopa  Üli kooli 
(Ungari), Hradec 

Králové Ülikooli (Tšehhi) 
ja Varssavi Majanduskooli 
(Poola) töötajatega tehtavat 
koostööprojekti, millega 
soovitakse luua nende riikide 
üldhariduskoolide õpetajatele, 
sotsiaaltöötajatele ja  ülikoolide 
õppejõududele materjale, 
mis toetaks neid delikaatsete 
teemade käsitlemisel tunnis või 

loengus. Projekti eesmärk on 
anda teadmisi ja töövahendeid 
inimestele, kes seisavad klassi 
ees ning tunnevad ebakindlust, 
kui peavad rääkima tundlikest 
asjadest. Sellisteks vahenditeks 
võivad olla harjutused, õppe
meetodid, strateegiad või ka 
lihtsalt nõuanded.

TUNDLIKKUS JA 
VASTUOLULISUS
Mõte luua sedalaadi  mater  
jale tuli elust enesest. Kuigi 
tunnen, et magistrikraadini 
viinud õpingud religiooni
uuringutes on minus arenda
nud peale faktiteadmiste ka 

inimeste mõistmist ja nendega 
arvestamist, on nii põhi kui ka 
kõrgkooli õppijate ees seistes 
tekkinud olukordi, mida on 
olnud keeruline lahendada.

Mida näiteks teha, kui seits
menda klassi õpilane mainib  
igal võimalusel – läheb see 
tunni teemaga kokku või 
mitte –, et juudid on ka ise 
tapnud ja teistele rahvastele 
viga teinud? Kuidas käituda, 
kui märkad väljakujunevaid 
antisemiitlikke jooni?

Mil viisil kõnelda  eelmisel 
päeval lähiriigis toime  pandud  
terroriaktist, et ühelt poolt 
vähen dada õpilaste ja  üli   

 „Hiljuti võeti Ungaris vastu seadus, mis lubab ainult abielus 
heteroseksuaalsetel paaridel lapsendada,“ olid Kesk-Euroopa 
Ülikooli kolleegi sõnad, kui projektikohtumise ühe pausi ajal 
uurisin, kuidas tal läheb. Ohkega välja öeldud lauses väljendatud 
mure suurust oleks saanud justkui mõõta.

Kõrgkoolid Kõrgkoolid 
loovad nippe loovad nippe 
tundlikel tundlikel 
teemadel rääkimiseksteemadel rääkimiseks
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POOLA ÜHISKONNAS ONPOOLA ÜHISKONNAS ON
ABORT VASTUOLULINEABORT VASTUOLULINE

JA TUNDLIK TEEMA,JA TUNDLIK TEEMA,
MILLE ÜMBER KEERLEVAD NII MILLE ÜMBER KEERLEVAD NII 

SEADUSEMUUDATUSED KUI KA SEADUSEMUUDATUSED KUI KA 
RAHVAROHKEDRAHVAROHKED

MEELEAVALDUSED.MEELEAVALDUSED.

õpilaste hirmu, aga teiselt poolt 
toetada nende analüüsivõimet 
ja kontekstitaju, minemata ise 
mustvalge hinnangu andmise 
teed?

Tundlike teemade käsitle
miseks on varemgi universaa l  
seid õppematerjale loodud. 
Ent TÜ Aasia keskuse ellu 
kutsutud projekti eripära on 
keskendumine IdaEuroopale. 
Projekti partnerid koostavad 
materjale Eesti, Poola, Tšehhi 
ja Ungari praegustele ning 
tulevastele õpetajatele, õppe
jõududele ja sotsiaaltöötajatele, 
võttes  arvesse nende riikide 
aja ja kultuurilugu, ühiskonna
korraldust, aga ka praegust 
poliitilist olukorda.

Mis need tundlikud  teemad 
siis täpselt on? See oli üks 
peamistest küsimustest, mil
lega tegelesime teisel projekti
kohtumisel novembri kesk
paigas. Avastusrõõmu pakkuva 
Budapesti asemel kohtusime 
küll Zoomis, ent virtuaalselt 
korraldatud tihe mõttevahetus 
aitas leida ontoloogilise tähtsu
sega küsimusele vastuseid.

Kuigi enamikus sarnastes 
õppematerjalides kasutatakse 
sõnu tundlik (ingl sensitive) ja 
vastuoluline (ingl controversial) 
sünonüümidena, käsitame 
meie neid eraldi. See, millised 
teemad on tundlikud, sõltub 
väga ajastust, piirkonnast ja 
kohalikust kontekstist, aga ka 
kuulajaskonnast – on neid, kelle 
jaoks võib mõni küsimus olla 
väga tundlik, aga ka neid, kelle 
jaoks üldse mitte. Esimesena 

nimetatute puhul on kõneldav 
isiklik – kuulajal on sellega side. 
See võib olla osa ta identiteedist 
ja seetõttu mõjutab see teda 
emotsionaalselt.

Vastuolulist näeme laiemalt 
kui tundlikku. Et vastuolu luua, 
peab olema ühe küsimuse või 
teema kohta palju põhjendatud 
vaateid. Vastuolulised teemad 
on üldisemad kui tundlikud, 
neist kõneldakse tihedamini 
ja suuremale kuulajaskonnale 

ning nendegi hulgas võib olla 
selliseid, mis ei pruugi kuula
jat  üldse puudutada. Tundlik 
 teema võib liigituda ka vastu
oluliseks ja vastupidi.

TUNDLIKUD TEEMAD 
ÕPPETÖÖS
Muutuv maailm tekitab pide
valt uusi teemasid, mis liigitu
vad tundlike või vastuoluliste 
alla, mispärast ei ole võimalik 
ammendavat nimekirja kivisse 
raiuda. Huvi ühiskonnas 
 toimuva vastu, nö päriselu 
 kajastamise vastu, on nii õpilas
tel kui ka üliõpilastel, olgu tegu 
ajaloo, religiooni, politoloogia 
või arstiteaduse õppuritega.

Õpetaja ja õppejõu osa on 
tuua klassiruumi ühiskonnas 
toimuvat, eriti kui see puudutab 
eriala arengusuundi. Seepärast 
on toetavatest materjalidest 
kasu nii aine ettevalmistamisel 

kui ka õpetamisel. Plaanis on 
luua  juhendmaterjal põhi
mõtete kohta, mida Ida 
Euroopa riikides tundide ja 
loengute ettevalmistamisel 
arvesse võtta. Töövahendid 
peaksid aitama kavandada ja 
korraldada õppematerjale ja 
tegevust, lahendada keeru
lisi olukordi ning  analüüsida 
toimunut. Materjalides 
keskendutakse teemadele, mis 
on tekitanud ühiskonnas palju 

kõlapinda või mille kohta on 
levinud alternatiivseid fakte.

TÜ loob kolm  avalikkusele 
kättesaadavat ekursust 
(MOOCi), kus keskendutakse 
islami, radikaliseerumise ja soo
uuringutega seotud teemadele. 
Lisaks pannakse kokku kaks  
ekursust, millest ühes käsitle
takse viise, kuidas luua võrdne 
ja salliv keskkond iga õpilase 
jaoks, ning teises kirjeldatakse 
sotsiaaltöötajatele välismaa
lastega töötamise eri tahke. 

TÜst on selle projektiga 
seotud Heidi Maiberg (Aasia 
keskus; Londoni Ülikooli Royal 
Holloway), Elo Süld (Aasia 
keskus, usuteaduskond), Olga 
Schihalejev (usuteaduskond) 
ja Alar Kilp (Johan Skytte 
poliitika uuringute instituut). •

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

KUIDAS KÄITUDA, KUI MÄRKAD  SEITSMENDA 
KLASSI ÕPILASEL VÄLJAKUJUNEVAID 
ANTISEMIITLIKKE JOONI?
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Ehk olete märganud Tartu kesklinnas sõitmas TÜ ja Bolti kirjadega 
valget maasturit, mille katusel on iseäralik püramiid? See on 
isejuhtivate sõidukite labori katseauto, mis läbis septembris 
Maanteeameti eksami ja võib nüüd iseseisvalt tänaval liikuda.

TAMBET MATIISEN
TÜ arvutiteaduse instituudi 
isejuhtivate sõidukite labori 
tehnoloogiajuht

K atseauto on hangitud 
TÜ isejuhtivate sõidu
kite laborile koostöös 

Boltiga. Septembris jõuti ühis
projektis olulise verstapostini 
– auto pandi päris linnaliiklu
ses autonoomselt sõitma. Siiski 
on rooli taga alati ka turvajuht, 
kes jälgib toimuvat ja võtab 
 vajaduse korral juhtimise üle.

Isejuhtivate sõidukite labori 
katseauto on tavapärane Lexus 
RX450h  hübriid maastur,  
 millele on lisatud hulk 
senso   reid: kaks lidarit 
(  laser  lokaatorit) takistuste 
tuvastamiseks, radar takis tuste 
kiiruse määramiseks, kaks 
kaamerat valgusfoori tulede 
tuvastamiseks ning spet siaalne 
satelliitpositsioneerimise 

süsteem, mis tagab asukoha 
määramise 5–10 sentimeetri 
täpsusega. 

Kõige kallim osa autost on 
juhtimise moodul, mille abil 
on võimalik tarkvara kaudu 
keerata rooli ja määrata kiirust. 
 Lexus valiti katseautoks  
see pärast, et selle tarnijal oli 
ainukesena ette näidata  
Saksamaa tehnilise üle vaatuse 
katus organisatsiooni TÜV 
sertifikaat liiklusesse luba

mise kohta. See tähendab, 
et tarnija tagab, et turvajuht 
saab  juhtimise üle võtta igas 
olukorras.

Isejuhtivat katseautot võib 
näha sõitmas Tartu kesklinnas. 
Prooviring algab Delta õppe 
ja teadushoone eest, kulgeb 

üle Võidu silla, pöördub Riia 
tänavalt Vabaduse puiesteele, 
möödub Raekoja platsist, läheb 
üle Vabaduse silla ning lõpeb 
taas Delta ees. Olgugi et rada 
koosneb ainult peaaegu sirge
test tänava lõikudest, parem
pööretest ja fooriga reguleeri
tud ristmikest, pakub see 
piisavalt keerukaid ülesandeid 
ning on  seetõttu tehnoloogia 
katsetamise  esimese vahe 
eesmärgi täitmiseks sobilik. 

Isejuhti vate autode 
 maailmas on kaks peamist 
konkureerivat tehnoloogilist 
 lahendust: kaardi ja lidari
põhine ning kaamera põhine. 
Esimese tuntuim näide on 
Waymo  (endine Google’i 
isejuhtiv auto), teise oma 

Tartu Ülikooli isejuhtiv 
auto on jõudnud 
linnaliiklusesse

SISULISELT SÕIDAB AUTO JUSTKUI 
RÖÖPAID MÖÖDA, AINULT ET NEED 
RÖÖPAD ON VIRTUAALSED.

Tesla. Waymo on seni ainuke 
 ettevõte, mille taksod sõidavad 
tänavatel ilma juhita – seda 
küll ühes keskmise liiklustihe
dusega USA eeslinnas. Nende 
lahendus on aga väga kallis, 
kuna nad kasutavad keerulisi 
lidarsensoreid ning sõiduk 
töötab ainult täppiskaardiga 
kaetud alal. Tesla lahendus 
põhineb ainult kaameratel ja 
see peaks töötama igal pool. 
Samas on selle töökindlus veel 
väga kaugel sellest, mida oleks 
vaja inimjuhi väljajätmiseks 
rooli tagant.

Kuna lidari ja täppiskaardi
põhine tehnoloogia pakub 
praegu veel paremat isejuhti
mise suutlikkust kui kaamera
põhine, katsetatakse TÜ ja 
Bolti projektis samuti seda. 
Lahendus põhineb vabavaral 
Autoware.AI, mida on selle 
projekti jaoks märkimisväärselt 
kohandatud.

Peale Tartu kaardi 
 lisamise oli vaja täiendada 

ka  foori tulede tuvastamise 
funkt sioone ja auto liikumise 
sujuvust ning parandada hulga 
vigu  baastarkvaras. Samas 
 võimaldas vabavara kasuta
mine kõigest viieliikmelisel 
meeskonnal tuua auto linna
liiklusesse rekordiliselt lühi
kese ajaga – vähem kui aastaga.

ISEJUHTIMISE ALUS 
ON DETAILNE KAART
Nagu öeldud, on Waymo stiilis 
isejuhtimistehnoloogia aluseks 
täppiskaart. See erineb tava
pärasest Google’i kaardist selle 
poolest, et kõik  sõidurajad on 
tähistatud sentimeetri täpsu
sega. Lisaks  sõiduradadele 
on kaardil ka stoppjooned, 
ülekäigu rajad, fooride asu
kohad, info selle kohta, millise 
sõiduraja kohta foor käib, jne. 

Sisuliselt sõidab isejuhtiv 
auto justkui rööpaid  mööda, 
 ainult et need rööpad on 
virtuaalsed. Etteantud  kaardi 
piires saab auto aga sõita 

 suvalisest punktist A punkti B. 
Selliste kaartide koostamine on 
väga töömahukas. Tänu Maa
ametile on Eestis olemas kvali
teetsed ortofotod (töödel dud 
aerofotod) ja neid on kasutatud 
auto vektorkaardi alus kihina. 

Projekti käigus kohandati 
vabavaralist QGIStarkvara, 
et toetada täppiskaardi jaoks 
vajalike objektide joonistamist 
nagu sõidurada, stoppjoon, 
ülekäigurada, foor jne.

Katsetati ka vektorkaartide 
loomist, analüüsides aero
fotosid automaatselt tehisnärvi
võrkudega, aga seni on käsitsi 
kaartide joonistamine olnud 
tulemuslikum.

Kaardist piisaks  isejuhtivale 
autole täiesti, kui poleks teisi  
liiklejaid. Nii see aga ei ole,  
 sestap peab isejuhtiv auto 
 tulema toime ka teiste 
 sõidukite ja jalakäijatega.

Takistuste tuvastamiseks 
kasutatakse lidarit, mis tuvas
tab tee tasapinna. Kõik sellest 

LEXUSE TARNIJA TAGAS AINSANA, ET TURVAJUHT SAAB JUHTIMISE ÜLE VÕTTA IGAS OLUKORRAS.
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kõrgemal olevad objektid 
 loetakse takistusteks. Kui 
takistus jääb auto teele, üritab 
ta sellest mööda põigata oma 
sõiduraja piiresse jäädes. Kui 
see ei ole võimalik, jääb auto 
seisma.

Auto peab hakkama saama 
nii seisvate kui ka liikuvate 
takistustega, näiteks hoidma 
pikivahet eessõitva autoga. 
Eessõitva auto kiiruse tuvas
tamiseks kasutatakse radarit, 
mis suudab hästi hinnata piki
suunas liikuva objekti kiirust.

Fooritulede tuvastamiseks 
on kombineeritud kaht meeto
dit: kaamerapõhist tuvastust 
ja fooris põleva tule küsimist 
interneti kaudu otse foorilt en
dalt. Viimase meetodi rakenda
miseks tehti edukalt koostööd 
ettevõttega Traffest, mis haldab 
Tartu linna valgusfoore.

Kuigi valgusfoori info 
küsimine mobiilse interneti 
kaudu võib tunduda ebakindel 
ja tähendada viivitust, pole see 
tänapäevase kiire interneti
ühendusega probleem –  selline 
lahendus on katsetustel toimi
nud tihtipeale kindlamalt kui 
kaamerapõhine tuvastus. Kui 
interneti kaudu valgusfoori tule 
küsimine ebaõnnestub, kasuta
takse kaamerapõhist tuvastust.

TURVAJUHT VÕTAB 
JUHTIMISE ÜLE
Siiski on üks asi, mida TÜ ja 
Bolti isejuhtiv auto peab veel 
õppima – see on ennustamine. 
Selleks, et ristmikul teisele 
autole teed anda, tuleks hinnata 
selle trajektoori ja liikumis
kiirust ning näha ette, kas 
sellega võib  ristmikule sõites 
kokku põrgata. Praegu ei suuda 
auto teiste sõidukite  

kiirust ja trajektoori nii 
hästi hinnata, et ristmikul tee 
 andmine täielikult algoritmile 
usaldada. Seega kui praegu 
peab auto ristmikul teed 
andma, võtab juhtimise üle 
turvajuht.

Inimene asubki seda autot 
juhtima peamiselt kolmes    
olu  korras: kui ristmikul või 
ringteel peab teistele autodele 
teed andma, kui ülekäiguraja 
ees ootab jalakäija ning kui 
peatusest väljuda sooviv buss 
on vasaku suunatule sisse 
lülitanud.

Arendusmeeskonna  
järgmine samm on teha  
samasugune prooviring  
Tallinnas. Plaanis on täiustada 
ka ennustus funktsiooni toimi
mist, et isejuhtiv auto suudaks 

lihtsa mates  olukordades 
 teistele sõidukitele teed anda. 
Lisaks Maanteeameti proovi
sõidule osales TÜ ja Bolti 
auto ka Rally Estonia katsel. 
Erinevalt tänava sõidust oli 
rallil aluseks inimjuhi sõitmise 
järgi salvestatud trajektoor 
ning kiiruseks maksimaalselt 
65 km/h. 

Kuigi enne rallit tehtud 
proovi sõitudel õnnestus autol 
rada korduvalt muretult läbida, 
sõitsid rallipäeval WRC autod 
raja pehmema lõigu täiesti 
pahu pidi, mistõttu  turvajuht 
pidi seal juhtimise mitu korda 
üle võtma. Valdava osa rajast 
läbis auto siiski iseseisvalt. •

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

OLGUGI ET RADA KOOSNEB PAREMPÖÖRETEST JA FOORIGA REGU- 
LEERITUD RISTMIKEST, ON SEE KATSETAMISEKS PIISAVALT KEERULINE.

Paarikümne aasta eest otsustasid kuus Tartu Ülikooli tudengit, 
et tarvis on luua üliõpilaste oma mälumäng. Nende õhinapõhine 
ettevõtmine elab Tartu Üliõpilaste Mälumänguklubina täiel rinnal 
tänini ja koondab ühe mütsi alla eri põlvkondi.

SILJA PAAVLE 
TÜMK-i eestvedaja   
aastail 2015–2019

20 aastat tagasi oli 
üliõpilaste ainus 
võimalus oma

sugustega mängida kevad ja 
sügispäevade „Mälukal“. See 
oli tore, kuid tõsistele kilva
sõpradele jäi sellest väheks. Nii 
tõusiski pärast ühte toonast 
mängu püsti ajakirjandus
tudeng, praegune Tallinna 
Ülikooli teaduskommunikat
siooni lektor Arko Olesk, ning 
käis välja mõtte, et üliõpilastele 
mõeldud mälumänge võiks olla 
tihedamini ja korrapärasemalt.

Selle tulemusel  kogunesid 
2000. aasta sügisel  Marksu 
(nüüdsesse von Bocki) 
majja Tartu Üliõpilaste 
Mälumängu klubi (TÜMK) 
asutamiskoos olekule Arko 
Olesk, Matis Song, Mart Abel, 
Huko Laanoja, Jan Klaasen, 
 Margus Pihlak ja Indrek Paavle 
(1970–2015). Klubi eesmärk oli 

sisustada tudengite vaba aega, 
treenida liikmeid suuremateks 
mälumängudeks ja koolitada 
mängujuhte.

„Tahtsime teha mänge, mis 
oleksid vabas õhkkonnas, aga 
milles säiliks ka akadeemi
line joon,“ meenutab toona 
värskelt ajaloolasena ülikooli 
lõpetanud, praegune Maarja 
küla arendusjuht ning Räpina 
Aiandus kooli Maarja küla ja 
 Urvaste õpperühmade õppe
juht Huko Laanoja. Sama
moodi teadsid asutajad juba 

esimesel kokkusaamisel, et ei 
hakata tegema viktoriine, vaid 
klassikalisi mälumänge, kus 
vastus on  võimalik loogikat 
rakendades välja nuputada. 
„Küsimuste koostamise ja 
 esitamise põhimõtteid me 
 paika ei seadnud, jätsime 
võimaluse eri versioonideks, et 

oleks katsetamisruumi,“ lausub 
Laanoja. 

Tuntud mängujuhiks 
ja küsi  muste koostajaks 
 saanud  Laanoja lisab, et tänu 
 TÜMKile on ta mõistnud, et 
ei taha teha keerulisi küsimusi. 
„Inimesed peavad küsimusest 
rõõmu tundma,“  sõnab ta.  
Teda on saatnud unistus 
koostada mäng, kus tuleks 
 nuputada, aga mille võidumees
kond suudaks kõik küsimused 
õigesti vastata. Seni pole see 
õnnestunud.

Esimesed kuulutused mängu 
toimumise kohta pandi nööp
nõelaga õppehoonete teadete
tahvlitele ning avaldati ajakirjas 
Universitas Tartuensis. 

Viksi esmakursuslasena 
 rääkis Arko Olesk mälu
mänguks välja klassiruumid 
Lossi tänava õppehoones. 

Mälumänguklubi  
ühendab põlvkondi

TAHTSIME TEHA MÄNGE, MIS OLEKSID 
VABAS ÕHKKONNAS, AGA MILLES SÄILIKS 
AKADEEMILINE JOON.
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Kuid juba pärast ühtekahte 
auditooriumis peetud mängu 
teatasid kogenumad tudengid: 
„Järgmine kord läheme kõrtsi!“ 
TÜMK koliski kõrvalmajja, 
Helleri kohvikusse. „Auditoo
rium oli kena paik, aga sellel oli 
üks häda – see oli liiga steriilne. 
Õppehoones ju joovastavaid 
jooke tarbida ei saa, enamasti ei 
tohigi,“ kirjeldab asjade käiku 
toonane ajakirjandustudeng, 
praegune sporditöötaja Matis 
Song.

Ta ei mäleta, miks langes 
 valik just mäenõlval pisut 
kõrge mal asunud  kohvikule, 
kuid võimalus küsimuste 
kõrvale õlu või paar võtta tegi 
tudengite mängud elurõõm   
sa maks küll. 

USTAVAD KUNDED
Olesk muheleb, et TÜMKil 
olid kõrtsimälu mängud aastaid 
enne seda, kui iga endast 
lugupidav lokaal hakkas oma 
mõõduvõtmisi korraldama. 
„Tollal oli asi aga nii uudne, et 
üks meie eest vedajatest, Indrek 

Paavle, pidi tollases TÜMKi 
meililistis pidevalt sõnu peale 
lugema, et igaüks midagi ka 
telliks – kasvõi kefiiri. Aktiivne 
käive tagab ju katuse,“ lisab 
Song.

Esimestel hooaegadel osales 
Helleris peetud mängudel kuni 
40 inimest, kuid siis hakkas 
liikmeskond kiiresti kasvama. 
Suuremate ruumide otsingul 
jõuti populaarsesse pubisse 
Krambambus. Sageli tuli maad 
jagada toonase Tartu Rocki 
korvpallimeeskonna fänni
klubiga ja enda olemasolu 
õigustada. „Vahel üüriti meile 
välja ainult pool saali,“ toriseb 
Song veel praegugi, sest nii oli 
mänge keeruline korraldada. 

Lõpuks liiguti kuueks 
aastaks Raatuse ühiselamu 
all asunud kohvikusse Old 
Indians, mis sai hiljem nime 
Mamman. „Kuna kohvik 
polnud eriti menukas, olime 
seal kolmapäeva õhtuti alati 
oodatud. Ainuke häda oli, et 
kohviku lõpuaegadel ei teatud 
ühelgi mälumängu päeval, kas 
sel nädalal  minnakse pankrotti 
või mitte,“ sõnab Song muiates.
Kui Mamman 2009. aastal 

suleti, hakati kohtuma  Vilde 
kohvikus. Konkurentsi tingi
mustes osutus tudengitele 
mõeldud mäng kohviku jaoks 
aga paraku väheatraktiivseks 
ja see vahetati üheksa aastat 
hiljem tagaselja välja ühe teise 
mälumängusarja vastu. TÜMK 
sai peavarju kõrtsis Krooks, 
mille peremees Leo Liiv 
aitas mängude tehnilist poolt 
tublisti parandada. Kui lokaal 
suleti, leidis ta TÜMKile uue 
mängupaiga – Atlantise majas 
asuva kohviku Green Room 
Cafe. Kuna sealne pererahvas 
on  tudengi ja mälumängu
sõbralik, püsib lootus, et klubi 
niipea uut mängupaika otsima 
ei pea.

Kuigi iga kolimine toob 
kaasa ebamugavusi, peab Huko 
Laanoja harukordseks, et 
vaatamata kohavahetusele pole 
klubi seesmiselt muutunud. 
Suurem osa TÜMKi liikmeid 
on üliõpilased, kuid see ei 
tähenda, et muud huvilised 
poleks oodatud. Klubi prae
gune eestvedaja, teise aasta 
geograafia magistrant Sigrid 

Paavle peabki mängu võluks 
seda, et ühes ruumis veedavad 
aega nii gümnasistid kui ka üli
kooli õppejõud – nalja saavad 
alati kõik.

Klubi liikmete arvu on aga 
väga raske öelda, sest liik
meks saamine ja olemine pole 
reglementeeritud. Umbkaudu 
on aga teada, et aasta jooksul 
osaleb mängudel 200–250 
inimest. Üks suurematest Eesti 
mälumänguklubidest on see 
kindlasti.

Samuti väärib märkimist, et 
TÜMK on olnud hüppelauaks 
paljudele tuntud kilbaritele, 
kes on osalenud telemängudes, 
üleriigilistes karikasarjades ja 
tiitlivõistlustel ning pannud 
end proovile isegi rahvusvahe
lisel mälumänguareenil. Teiste 
seas kuuluvad nende hulka 
Arko Olesk, Matis Song, Lauri 
Naber, Tõnis Poom ja Tiit 
 Naarits. 

Aasta kümnete jooksul on 
TÜMKi võlu Huko  Laanoja 
ja Sigrid Paavle sõnutsi olnud 
vabatahtlikkus. Klubil pole 
makse ega au hindu. „TÜMK 
on kõige ehtsam isetoimiv 

 organisatsioon,“ ütleb Song. 
„Tulevad ja teevad need, 
kes  tahavad, tuleb lihtsalt 
teada anda, et sel kuupäeval 
 kohtume,“ lisab Paavle. Ilmekas 
näide on praegune Riigikogu 
liige Riina Sikkut, kes luges 
mängu kohta Universitas 
 Tartuensisest 2001. aastal 
pärast matrikli saamist, läks 
kohale, istus suvalisse lauda 
ja sattus sedaviisi Arko Oleski 
võist konda, kuhu jäi neljaks 
aastaks.

VANEMATE JÄLGEDES
Sigrid Paavle on aga ehe näide 
sellest, kuidas TÜMK ühendab 
eri põlvkondi. Tema isa oli üks 
klubi loojaid ja ema käib seal 
mängimas praegugi. Seega on 
TÜMK olnud Sigrid Paavle 
jaoks kogu aeg olemas. „See 
tundus iseenesestmõistetav, 
et sinna tuleb minna,“ ütleb ta 
muiates ja lisab, et ilmselt just 
seepärast hakkas ta klubi tege
vuses koos sõpradega osalema 
juba abituriendina. 

Paavle on klubis kuuendat 
aastat. Ta rõõmustab, et üle 
mitme aasta on sel sügisel män
gima tulnud mitu uut noorte 

võistkonda. Noorte kõrval 
panevad end jätkuvalt proovile 
ka kogenumad. Näiteks klubi 
loomise juures olnud Huko 
Laanoja käib mälumängu
õhtutel praegugi. Ta ütleb, et 
teeb seda selts konna pärast. Või 
nagu ütleb Arko Olesk: „Mina 
ülikooli ajal korporatsiooni 
ei kuulunud. Selle asemel oli 
TÜMK.“

Miks mäluga mängida? „Sest 
see avardab silmaringi lihtsal 
viisil. Sa ei pea mitte midagi te
gema peale selle, et tuled kohale 
ja veedad sõpradega  mõnusalt 
aega, teadmised  tulevad ise,“ 
vastab Sigrid  Paavle. Kalev 
Mõru on seda  kunagi väljenda
nud nii: „TÜMKi isereguleeru
vus väljendub selles, et nii kaua, 
kui püsib nõudmine heade 
küsimuste, toreda seltskonna 
ja meelelahutuse järele, leidub 
ka pakkujaid ning klubi jätkab 
oma tegevust oikumeenilise 
eksistentsi lõpuni.“ •

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

INDREK PAAVLE (PILDIL SEISAB) JA 

HUKO LAANOJA 2013. AASTAL
AJUSID RAGISTAMAS. FOTOL VÕISTKOND MÕIGU 
KEK 2010. AASTAL

TÜMK-I 15 SÜNNIPÄEV. 
ESIPLAANIL TULE TÕRJE-
BRIGAAD ÕUNAKE

TÜMK-I LOOJAD KLUBI KÜMNENDAL 
SÜNNIPÄEVAL 2010. AASTAL

TÜMK

T artu Üliõpilaste Mälumänguklubi ehk TÜMK
 » Klubi esimene mäng  toimus 9. detsembril 2000. » Klubis liikmemaksu ei ole ning liikmeid ei  registreerita.

 » Võistkonnad moodustatakse oma suva  järgi.  » Võitjatele saab osaks au ja kuulsus.
Lisateavet leiab aadressil   www.tymk.wordpress.com.
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2. KOHT ELIISE TAMMEKIVI 3. KOHT MARIANN PROOS

1. KOHT JANIKA RAUN
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12. novembri kargel ennelõunal väntab rattapedaal Taskusse, 
aga mitte sealsesse raamatupoodi aega parajaks tegema, vaid 
hoopis kärmelt tarkust koguma – toimub kolme minuti loengute 
konkurss, kus doktorandid saavad oma teadustööd või hiljutist 
publikatsiooni avalikkusele tutvustada.

LIINA LUDVIG
UT praktikant

J ope nagisse riputatud, 
hakkab pilk  Dorpati 
konverentsi keskuse Baeri 

saali otsima. Ma ei pea kaua 
 ekslema, kui paokil uksest 
paistavadki tuttavad maskiga 
kaetud ülikoolipere näod. 
 Haaran samuti suu ja nina
katte. Nüüdseks on maski 
kandmine eeldus, mida keegi 
kahtluse alla ei sea. 

Jõuan viimasel minutil, 
mil asjaosalised on juba 
oma kohad leidnud. Kokku 
on tulnud viis žürii liiget, 
 üheksa esinejat, kaamera
mees, konkursi eest vedaja ja 
TÜ teaduskommunikatsiooni 
nõunik Piret  Ehrenpreis, tema 
abiline ja mina. Meeleolu on 
kergelt pinev. Õhus on peatselt 
tagasihoidliku publiku ja terava 
kaamerasilma ette astuvate 
teadlaste ärevust. Kolme 
minuti loengu vorm nõuab oma 
teema valdamist, iseärasusi 

 tuleb esitada võimalikult liht
salt. Üürikese aja jooksul tuleb 
täpselt sõnastada oma teadus
töö iva, anda põgus seletus, 
tuua eluline näide ja võibolla 
visata ka nalja. 

Esinemisjärjekorra välja
selgita  miseks käib ruumis ringi 
paber sedeleid jagav  Ehrenpreis, 
et lasta osalejatel loosi  tõmmata. 

ANNAVAD HAGU 
Esimesena  lubatakse  kõnelema 
keele teaduse doktorant 
 Mariann Proos, kes peab 
teistest varem ürituselt minema 
 ruttama. Kaamera, tuled, läks! 
Proos uurib tajuverbe – kuidas 

need moodustavad tunnetuse, 
keele ja kultuuri kokkupuute
koha. „Keel on  vahend maa
ilmast aru saamiseks,“ lausub ta 
kõikumatult esituse lõpetuseks.
Nobedasti vahetatakse  järgmise 

esinejaga kohad ja  pealt näha 
tundub, et humani taar teadu
sest tuleb juttu ka nüüd. 
Rambivalgusesse astub Eliise 
Tammekivi, käes maal. Ruttu 
saab aga selgeks, et tegu pole 
mitte kunsti virtuoosiga, vaid 
hoopis  keemikuga. Tamme kivi 
südameasi on uurida sideaineid, 
et värv säiliks hästi ja kaua. Kell 
tiksub ja peagi on järjekordne 
esineja ärevuskoormast prii. 
Ekraanile ilmub nüüd esiisade
aegne  kaart, sellest  grammike 
 madalamal seisab ajaloo
teadlane Vadim Svjatkovski, 
kes räägib metsa kaubandusest. 
Loengute teemadering näib 

 olevat lai, sest kui käes on 
neljanda esineja kord, lehvitab 
toanurgast inim geograafia 
 doktorant Janika Raun. 
Kaamera operaatori jahsõna 
peale jõuab publikuni hoogne 

Teadus, kolm minutit 
ja kõditav lavanärv

lühiloeng mobiilpositsioneeri
mise andmete kasutamisest 
 Eesti turismi valdkonnas, et 
saada teada, kuhu inimesed 
reisivad. Etteaste järelsekundeid 
 saadab kestev aplaus. Meele
olu on julgustav – esinemise 
lõpetanud kaaslasele vaadatakse 
naeratades järele, justkui andes 
märku, et läks hästi.

Minust mõne meetri 
kaugusel istub keemik Riinu 
Härmas, kes nüüd püsti tõuseb 
ja suure õlakotiga tähelepanu 
keskpunkti poole liigub. Koht 
olemas, küsib ta, kas võib koti 
enda kõrvale põrandale panna, 
et esinemise ajal  kasutataval 
taskurätikul oleks koht, kuhu 
maanduda. „See ei jää ju kaad
risse, eks ole?“ kõhkleb Härmas. 
Teadusele lisaks tuleb mõelda 
veel filmikunsti nüanssidele. 
Kõrv läheb kikki, sest juttu 
tuleb piparkookidest,  täpsemini 
söestunud pipar kookidest. 

 Edasi astuvad üles veel 
geoloog Peeter Paaver ja 
keemik Ove Korjus, kes püüab 
maainimese keelde panna 
uurimust tahke oksiidsetest 
kütuse elementidest, mille 
kompo nendid on väikse mad 

kui koroona osakesed. Viimane 
lavale atuv esineja on loodus
kaitsebioloog Eliisa Pass. 

Üldiselt ei viska noored tead
lased sisutihedaid termineid 
ettekannetest täiesti välja ja see 
tekitab erialakauges inimeses 
tahestahtmata kimbatust. Võib 
juhtuda, et mõistus ja kuul mine 
on mindki alt vedanud: kas 
räägiti elektroodidest või hoopis 
elektrolüütidest? 

PABIN AJAB NAERMA
Ongi kõik? Vaikusehetkel on 
kuulda  muljeid sellest, kuidas 
pabin ühe või teise teadlase 
 puhul välja näeb. „Kui olen 
närvis, hakkan naeratama,“ 
ütleb üks. Teine arvab, et tausta
slaidid ei toimi, sest  esineja 
asemel hakatakse vaatama neid. 
Arvestada on tulnud ju nii rah
vaga saalis kui ka ERRi teadus
portaali Novaator vaatavate 
silmapaaridega, sest just sellele 
 lehele riputatakse videosalvesti
sed esinejate heakskiidul üles.

Tuleb välja, et võistlus pole 
siiski läbi. Mõni osavõtja on 
elusuuruses esinemise  asemel 
videolõigus. Kui needki ette
asted vaadatud, ootab võistluse 

läbinud seltskonda kohv ja kook. 
Žüriil tuleb aga välja valida kolm 
säravaimat. Valiku tegemisel 
löövad kaasa TÜ ühiskonnatea
duste instituudi sotsiaalmeedia 
lektor Maria MurumaaMengel, 
teaduskooli juht Riin Tamm, 
loodus ja täppisteaduste vald
konna kommuni katsioonijuht 
Marko Mägi, eesti keele lektor 
Andra Rumm ja Novaatori 
 toimetaja Airika Harrik. Et 
alustada oleks lihtsam, nimetab 
igaüks viis meeldejäävamat 
loengut.  Korduma kippuvad 
nimed annavadki välja konkursi 
tulemuse. 

Põgusa kosutuse järel 
 koguneme taas. „Kõik on olnud 
hirmus tublid,“ ütleb žürii 
paikapidava lause. Otsustajate 
eest kõneleja Murumaa Mengel 
kiidab osalejate visadust. „Väär
tustage seda, kes te olete!“ rõhu
tab ta olulisust jääda esinedes 
ise endaks. Antakse üle auhin
nad, otsad saavad kokku seotud 
ja maskide langedes minnakse 
taas lahku. Pole aega raisata, 
teaduspõld ootab kündmist! •

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

ESINEMISE LÕPETANUD KAASLASELE 
VAADATAKSE NAERATADES JÄRELE, 
JUSTKUI ANDES MÄRKU, ET LÄKS HÄSTI.

KOLME MINUTI KONKURSI FINAAL TOIMUB TULEVA AASTA VEEBRUARIS EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS. VIIE 
PARIMA LOENG JÕUAB APRILLIS ETV EETRISSE. NENDE SEAST VALIVAD TELEVAATAJAD OMA LEMMIKU.

TUDENGIDINNOVATSIOON
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LIINA LUDVIG
UT praktikant

O n teada, et kunst võib 
inimesi vähemal või 
rohkemal määral 

mõjutada, aga tihtilugu ei saa 
me aru, kuidas ja miks see 
meiega juhtub. Kunsti mõju 
paremaks mõistmiseks on 
TÜ romanistika professor 
Sara BédardGoulet võtnud 
luubi alla kirjanduses  esinevad 
 retseptsioonisündmu sed. 
 BédardGoulet ja tema 
 kolleegid on seisukohal, et 
uurides retseptsioonisündmusi 
kunstis, mõistame paremini 
selliste hetkede toimumise 
põhjuseid ka päris elus. Bédard
Goulet’ sõnul võeti termini 

retseptsioonisündmus (ingl k 
response event) loomisel ees
kuju Prantsusmaal Toulouse’i 
Ülikoolis kirjanduse uurimi
sega tegelenud rühmalt. „Neilt 
pärineb termin reading event 
– lugemise kestel saabuv hetk, 
millel on elu muutev jõud. See 
huvitas mind väga, aga leidsin, 
et teised kunstivormid võivad 
olla samaväärselt mõjusad,“ 

 selgitab BédardGoulet, miks 
hakkas ta vaatlema kunsti 
laiemalt. Koostöös Damien 
Beyrouthyga AixMarseille’ 
Ülikoolist ja Frédéric Vinot’ga 

Côte d’Azuri Ülikoolist teeb 
BédardGoulet uuringut, mis 
hõlmab kirjandus teadust, 
psühho loogiat ja kunsti.

Üheskoos koguvad nad 
 tekste, kus kirjeldatakse 
kunsti kogemisel ilmnevaid 
retseptsioonisündmusi. 
Tähelepanu all on kirjatükid, 
kus (pea) tegelase teadvuses 
toimub mõne maali, video lõigu 

või muu teose mõjul mingi 
äratundmine. „Retseptsiooni
sündmusi sisaldavaid narra
tiive oleme otsinud sihilikult 
ja leidnud ka juhuslikult. 

TEADUS

Kas olete raamatut lugedes, filmi 
vaadates või muusikat kuulates 
mõnikord tundnud, et sisemuses käib 
justkui plõks ja pärast seda on miski 
muutunud? Selliseid pöördepunkte 
ehk retseptsioonisündmusi uurivad 
teadlased on astunud sammu võrra 
lähemale teadmisele, miks need 
toimuvad.

Kunst muudab 
inimest 
märkamatult

 Retseptsioonisündmus ei ole 
miski, mis on kirjas raamatu 
tutvustuses, ja see pole seotud 
kindla žanriga, kuigi seda 
 kohtab rohkem autobiograafi
listes lugudes või kunsti 
käsitlevates kirjutistes,“ ütleb 
Bédard Goulet ainese haru
kordsuse kohta. Praegu koos
neb uuritavate tekstide korpus 
seitsmest teosest.

„Teadustöö tuum on retsept
sioonisündmusi sisaldavate 
tekstide uurimine. Mis kutsub 
reaktsiooni esile? Kuidas ja 
millises kontekstis? Kas eri 
lugudes on kattuvusi?“ loetleb 
teadlane küsimusi, millele otsi
takse vastuseid. „Mind huvitab 
inimese muutumise teekond.“

Uuritav lugu töötatakse 
 korralikult läbi. „Loen teksti 

mitu korda ja teen olulise
ma kohta märkmeid. Üles
märgitust kujuneb mõiste
kaart, mille abil selgitan oma 
tähele panekuid kolleegidele. 
Lisaks pean tutvuma kultuuri
sündmuse või teosega, millele 
narratiivis viidatakse,“ ütleb 
professor ja lisab, et mõistmist 
toetab sündmuse ja retsept
siooni kohta käiva teoreetilise 
kirjanduse lugemine.

MÕISTMISE HETKED
Lugusid analüüsides on leitud, 
et see, mis retseptsioonisünd
muse esile kutsub, polegi esma
tähtis – olulisem on loomingu 
ja selle vastu võtja kokkupuude. 
Kunstiteose sisu ei pruugi 
sealjuures olla nähtavas seoses 
sellest saadud elamusega, sest 

suuremat rolli võib mängida 
see, missuguses keskkonnas 
teost kogetakse – palju tähe
lepanu pööratakse kohtadele 
ja esemetele, kehale ja aistin
gutele. Tekstide märkimis
väärseim ühine joon on see, et 
 pöördeline mõistmine põhineb 
millelgi, mis oli tegelases juba 
olemas, kuid millest ta polnud 
seni teadlik. 

BédardGoulet toob näite 
Kanada kirjaniku Michel 
Tremblay teosest, kus on juttu 
ühe nooruki kinoskäigust. Pea
tegelane läheb esimest  korda 
üksinda kinno, mis on just 
läbinud värskenduskuuri. Ühes 
remondiga on kinost kadunud 
sellele iseloomulik popkorni
aroom ja selle asemel on õhus 
uute asjade lõhn. Filmis, mida 
poiss vaatab, näidatakse stseeni 
peatsest suudlusest, kuid poisi 
mõtted liiguvad ta enda lapse
põlve. Talle meenub vanaema 
ajakirjades nähtud hamba 
pasta  reklaam, kus kujutati 
suudlevat paari. Ühtäkki 
mõistab ta, et tahaks olla selles 
reklaamis naisterahva asemel. 
„Ta saab aru, et on homo
seksuaal. Filmilõik, millel pole 
sellega mingit pistmist, on 
teinud nähtavaks midagi, mis 
oli senini vaka all olnud,“ ütleb 
BédardGoulet.

Retseptsioonisündmuse 
järel selgineb suhe tegelikkuse 
ja väljamõeldu vahel. „Tekib 
arusaam, kuidas need on 
põimitud. Pöördepunkti esile 
kutsuv teos on lugudes tähis 
selle vahel, mis oli ja mis tuleb. 

PROJEKT TOOB 
KOKKU TEADLASED 

JA KUNSTNIKUD. SEDA 
KOOSTÖÖVIISI NIMETATAKSE 

LOOMETEADUSEKS. 
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PÖÖRDELINE MÕISTMINE PÕHINEB MILLELGI,  
MIS OLI TEGELASES JUBA OLEMAS, KUID 
MILLEST TA POLNUD SENI TEADLIK. 
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71% 19:48

unitartuscience

unitartuscience Kos kõnõldas võro kiilt?

Eestis räägitakse mitut murret. Sellel kaardil 
on kujutatud kolme levinuimat: Võru, saarte ja 
Mulgi murret. Võru murde kõnelejad on märgitud 
punasega, saarte murde levialad kollasega ja Mulgi 
murdes kõnelts seal, kus on sinine.

Üks punkt kaardil tähistab ühte murdekõnelejat 
mingi asustusüksuse (küla, aleviku, linna) piires. 
Andmed pärinevad Statistikaametilt. 

Kaardi valmistas ja postituse tegi geograafia 
osakonna juhataja Evelyn Uuemaa.

Teos võib subjekti jaoks edas
pidi olla justkui ekraan, mille 
kaudu ta näeb oma reaalsust,“ 
lisab BédardGoulet.

Eri lugude vahel paralleele 
tõmmata on aga keeruline. 
„Retseptsioonisündmus on 
alati isikupõhine, alati eraldi
seisev. See on kohtumine 
kunsti teose ja inimese terve 
 senise elu vahel. Siiski on 
 lugude vahel kattuvusi, seal
hulgas see, et läbielamine on 
sageli pildiline, isegi kui selle 
kutsub esile tekst,“ ütleb ta.

KÕIK EI KOGEGI
Teadlased on mõelnud samal 
moel uurida päris elu sünd
musi, kuid seni kasutatud 
meeto dil on oma kitsas
kohad. Üks uuringu tegijatest, 
 Frédéric Vinot, on psühho
loog ja psühhoanalüütik, kes 
rakendab narratiivianalüüsi 
osalt oma töös. BédardGoulet’ 
sõnutsi püüab Vinot retsept
sioonisündmusi ära tunda oma 
patsientide jutust. „Ent häda 
on selles, et neid sündmusi ei 

juhtu tihti ja veel vähem juhtub 
neid tõelises elus. On väga 
raske sellist nähtust otsida ja ka 
leida,“ lisab ta. Päris elu juhtu
meid on proovitud tabada ka 
muul moel. „Oleme mõelnud 

uurida raamatu lugejate tagasi
sidet veebisaitide kaudu, nagu 
Goodreads. Võib juhtuda, et 
seal avaldatud arvamuste seast 
leiab retseptsioonisündmusi, 
aga selleks on vaja programmi, 
mis sõelub välja nendega seo
tud kommentaarid,“ selgitab 
professor. 

Üliõpilase abiga tehti katse 
väikest hulka andmeid sortee
rida, aga see ei õnnestunud. 
„Proovisime retseptsiooni
sündmusi leida erinevate tun
deid väljendavate sõnade abil, 
kuid see meetod ei toonud tule
must. Sellise sündmuse kirjel
damiseks pole kindlat  valemit, 

mistõttu pole me  saanud selle 
ideega edasi  minna.“ Kas neid 
pöördelisi sündmusi on siis 
sedavõrd vähe? Esmalt selgi
tab BédardGoulet, et iga 
 retseptsioonisündmus pole 

teisega samaväärne. „Mõned 
kunstiteosed ja kultuurisünd
mused muudavad meid, aga  
vähem murrangulisel  viisil. 
Mina uurin vaid kõige märki
mis  väärsemaid koge musi.“

Lisaks kitsendab potent
siaalse materjali hulka see, et 
inimesed ei pruugi ise mõista, 
et uue arusaama on esile kut
sunud just loome. Sündmuste 
harukordsuse põhjus võib 
teadustöö eestvedaja sõnul 
peituda ka selles, et osa inimesi 
ei pääse kunstile kergelt ligi. 
„Mida rohkem on kokkupuudet 
loomega, seda tõenäolisem on, 
et midagi kogetakse,“ arvab ta.

TEADUS KUNSTISAALIS

Uuringu tulemustest on inspiratsiooni saanud 
ka kunstnikud, kelle loomingut saab praegu 

vaadata Tartus.
„Sanatoorne atmosfäär“ on Belgia  kunstniku 

Bruno Goosse isikunäitus, kus heidetakse 
pilk  kunagiste tuberkuloosisanatooriumide 
 atmosfäärile, arhitektuurile ja tunnetele, mis 
 nendega seoses esile kerkivad.  Näitust saab Kogo 
galeriis vaadata 5. detsembrini.

„Tagasi“ on mitme kunstniku ühisnäitus, 
kus mõtiskletakse kultuuri retseptsiooni üle 

oma  loomepraktika vaatevinklist. Kaasatud on 
 kunstnikud Damien Beyrouthy, Dénes Farkas, 
Anna Guilló ja Pascal Navarro. Näitus on Tartu 
Kunstimajas avatud 13. detsembrini.

„Servale“ on prantsuse kunstniku Jean  Arnaud’ 
isikunäitus, mille keskmes on kaks puud: üks 
 Eestist ja teine Prantsusmaalt. Autor kujutab seda, 
kuidas eesti ja prantsuse kultuuri ja looduslugu 
omavahel põimuvad ning kuidas on kogutud lood 
puudest teda  mõjutanud. Näitus on Jakobi 2 
õppehoones  avatud 16. veebruarini. •

Teadusharude vaheline 
ühistegevus on kujunenud 
silmi avavaks kõigile  projekti 
asjaosalistele. Damien 
 Beyrouthy, kes tegeleb kunsti 
ja kunstiteadusega, on Bédard
Goulet’ sõnutsi hakanud oma 
loomet teise pilguga vaatama 
ja mõtlema retseptsioonisünd
mustele. „Selles projektis osale
mine ja püstitatud küsimustele 
mõtlemine on mõjutanud tema 
loometööd,“ lisab teadlane. 

Uurimuse käigus on koos
tööd tehtud veel mitme teise 
kunstni kuga. „Neid on see 
teema huvitanud, aga ka kohu
tanud, sest nad ei ole harjunud 
end kujutama vastuvõtja rollis,“ 
sõnab BérardGoulet.

KUNSTI MÕJU
Retseptsioonisündmusi uuriva 
projekti tulemusel on sündinud 
kolm näitust. See on Bédard
Goulet’ arvates hea viis, kuidas 
teadustööd avalikkusega 
jagada, sest erinevalt teadus
artiklitest, mille lugejaskond 
on piiratud, jõuab näitusele 
rohkem inimesi. 

Projekti eestvedaja loodab, 
et peale kunstihuviliste on 
tehtust kasu kõigile. „Kunst 
ja kultuurilised nähtused 
 mõjutavad meid ilma, et me 
sellest aru saaksime,“ ütleb 
Bédard Goulet. Ta lisab, et 
isegi kui muutus toimub ühes 
inimeses, mõjutab see ka teda 
ümbritsevaid. 

Kuigi esimesed tulemused 
on selgunud, retseptsiooni
sündmuste uurimine veel 
 jätkub. Möödunud kuul 
 toimusid muu hulgas neile 
keskendunud konverents ja 
doktorikool. •

UURIMINE ON KEERULINE, SEST INIMESED  
EI PRUUGI MÕISTA, ET UUE ARUSAAMA ON 
ESILE KUTSUNUD JUST LOOME.

35DETSEMBER 2020, NR 1134 DETSEMBER 2020, NR 11 #TEADUSTEADUS



USA valimised, võimumängud Venemaal ning Iisraeli ja Palestiina 
vahelised suhted on vaid mõni teema paljudest, mille on kõne alla 
võtnud Ringjoone-nimelise taskuhäälingu tegijad. Igal nädalal 
teeb umbes 30 üliõpilasest koosnev seltskond oma saadet. 
Millega on tegu?

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

Ü likooli juures tegutse
val üliõpilasorganisat
sioonil Rahvus vahe

liste Suhete Ring (RSR) on 
olnud Ringjoone taskuhääling 
juba nii kaua, et kui uurida 
selle praegustelt saatejuhtidelt, 
kuidas see Generaadios kõlanud 
otsesaatest välja kujunes, jäävad 
nad kimbatusse. „Kui kuju
tame ette ringjoont, siis sellel 
ei ole  algust ega lõppu,“ annab 
kujundliku vastuse Fred Gregor 
Rahuoja, teenides  sellega 
ära kaaslaste naerupahvaku. 
Fredi kõrval istuvad Ringjoone 
praegune juht  Helena Eglit ja 
toimetusega sügisel liitunud 
Solveig Joanna Niitra.

Kuidas te Ringjoonde 
 sattusite?

Fred: Enamvähem 
nii, nagu meil RSRi üldse 
 satutakse – tuleb sõber ja tirib 

kaasa. Minuga juhtus sama
moodi. Mu klassiõde, Ring
joone pikaaegne vaimne ema 
Laura Toomlaid võttis minul 
ja mu sõbral Hugol käest kinni 
ning ütles, et nii, nüüd teeme 
kurdidest saate. Pärast seda 
olen olnud väga suur Ringjoone 
entusiast. Alustasin aastal 2017 
ja nüüd on mul juba kolm aastat 
tugevat podcast ’i kogemust.

Helena: Minul oli sama
moodi. Kui astusin RSRi, 
siis teadsin, et tahan  raadioga 
tegeleda. Enne esimest saadet 
öeldi, et tulete ja räägite 
Zimbabwest ja Liibüast. Ma 
ei teadnud üldse, mis sealses 
sisepoliitikas toimub. Pidin ette 
valmistama, esimest korda raa
dios rääkima – üsna õudne, aga 
hea  karastus. Kui alles astud 
ülikooli, siis ei ole eriti palju 
julgust. Liitusin 2019. aastal.

Solveig: Mul oli hoopis 
teistmoodi. Ma ei tahtnud 
liituda – mõtlesin, et raadio ei 
ole minu teema, sest peab nii 
palju rääkima. Aga siis kuulasin 

ühte podcast ’i ja mulle väga 
meeldis. Tundsin, et see võiks 
olla arendav kogemus. Esimene 
podcast oli mul Koreast. Ma ei 
tea Koreast mitte midagi, nii et 
hämasin korralikult. 

Helena: Tunneme üksteist 
üdliselt väga hästi – oleme kõik 
sõbrad ning teame, millised on 
meie välispoliitilised eelistu
sed ja mida iga päev jälgime. 
Kui inimene niikuinii huvitub 
mingist teemast, siis ei ole palju 
ettevalmistusaega vaja. Saab 
öelda, et tule rääkima! 

Mida rääkimine rääkijale 
annab?

Fred: Mulle annab see 
tugevat naudingutunnet, sest 
mulle meeldib oma hääle kõla 
 kuulata. Ja teistelt provot
seerivaid küsimusi küsida. 
Kui  muidu saame õllelaua 
taga  kokku ja teeme nalja, siis 
raadio eetris natuke surgin 
sõpru, küsin, et kuule, miks sa 
nii arvad. See pakub pinget ja 
nõuab eneseväljendusoskust. 

Taskuhääling, millel ei 
ole algust ega lõppu
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Solveig: Mul aitab see 
õppida, mulle tohutult meeldib 
maailma asjade kohta teada 
saada. Minu jaoks on huvitav 
ettevalmistamisprotsess pluss 
see, et saan kuulata, mida kõike 
teised on ette valmistanud. 
See arendab ja pakub mulle 
naudingut.

Helena: Kordaksin 
 mõlemat. Ühest küljest võlub 
adrenaliin või naudingutunne. 
Kui alustasime Palestiina ja 
Iisraeli saadetega (sellest on 
saanud omamoodi sari – toim.), 
siis olime ette valmistanud ja 
arutades noogutasime kaasa, 
aga nüüd on meil kujunenud 
tugev enda arvamus. Vahepeal 
läheme nugade peale – tore 
on vaielda! Teisest küljest 
olen idealist ja tahan end hästi 
 kurssi viia enne rääkima asu
mist. See sunnib ka kaugemale 
vaatama – mida räägitakse 
väljaannetes üle maailma, mitte 
ainult Postimehes või ERRis.

Nugade peale minekust.   
Kas te tülli ka lähete?

Fred: Ei, ma seda küll ei 
ütleks, aga muidugi tõlgendus
vabadus säilib. 

(Naeravad.)
Fred: Kindlasti sõltuvad 

kõigi noad sellest, mis kellelegi 
tuttav on. Kui räägime Iisraeli
Palestiina konfliktist – keegi 
tutvub näiteks LähisIda allika
tega, teine vaatab pigem anglo
ameerika allikaid –, siis ei saagi 
sealt muud välja tulla, kui et 
mõnel on piltlikult öeldes nuga 
käes. Neis allikates on juba eos 
vastakad arvamused. Lõpuks 
oleme aga ikkagi ühes stuudios, 
sõbrad – kellelgi juukseid peast 
välja ei kitku.

See tähendab, et erimeelsu
sed tekivad eri allikate info 
põhjal?

Fred: Tahaksin oletada, et 
loeme subjektiivselt eri allikaid. 

Enne saadet loome küll ühise 
teaberuumi, kus jagame seda, 
mida oleme läbi vaadanud.

Viimase aasta jooksul ei ole 
ma aga tihti neid asju vaada
nud, mida teised on jaganud – 
kui mul on mingite regioonide 
kohta välja kujunenud kindlad 
teabeallikad, siis pigem lähtun 
neist. Võibolla suurendan 
justkui teadlikult teabe eba
võrdsust enda ja teiste vahel, et 
raadioruumis kontrastsem olla. 
Ma ei saa tõsikindlalt väita, et 
kõigil on erinev arusaam, aga 
hea meelega loodaksin seda. 

Lõppude lõpuks oleme kõik 
tudengid, elame Tartus, oleme 
sama vanad ja küllalt sarnase 
haridustaustaga. Ükskõik, 
kui palju vaidlusi kisume, 
demograafi liste näitude poolest 
on meil üsna sama arvamus.

VASAKULT: FRED GREGOR 
RAHUOJA, HELENA EGLIT JA 

SOLVEIG JOANNA NIITRA

TUDENGID
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TUDENG KÜSIB

Mida teha, et erivajadusega üliõpilasel oleks hea õppida?

SILLE SEPMANN
erivajadustega üliõpilaste nõustaja

Kui üliõpilasel on erivajadus, tasub tal  esimese 
asjana pöörduda nõustamiskeskusesse 

ja leppida kokku kohtumisaeg erivajadustega 
üliõpilaste nõustajaga. Nõustamisel arutatakse, 
milliseid raskusi üliõpilane oma erivajaduse tõttu 
kogeb, millised on tema eesmärgid ja varasem 
õpikogemus.

Kui selgub, et raskusi saab leevendada mõist
like kohanduste abil, paneb nõustaja kokku 
sellekohased soovitused ja saadab need üliõpi
lase nõusolekul õppejõududele. Kohanduste 
soovitami sel lähtutakse konkreetse üliõpilase 
raskustest, nii et kahe sama diagnoosiga üliõpilase 
kohta antud soovitused ei pruugi olla sama
sugused. Soovituste põhjal saavad õppejõud 
mõelda, kuidas oma ainet erivajadusega üliõpilase 
järgi kohandada. 

Nõustamisel käimine ei kohusta üliõpilast 
 kohandusi küsima ega õppejõududele oma 
erivajadust avaldama. Küll aga on õppejõududel 
lihtsam, kui nad saavad erivajadusega üliõpilasest 
oma aines teada võimalikult vara. 

Aegajalt võib kokku puutuda eksiarvamusega, 
et kohanduste tegemine tähendab muudatusi õpi
väljundites või erivajadusega üliõpilase kergemat 
läbisaamist eksamil. Nii see ei ole. Kohandada 
saab õpikeskkonda või ainekorraldust, aga õpi
väljundid jäävad samaks.

15. detsembril algab registreerimine kevad
semestri ainetesse. Kui üliõpilane tunneb õppi
misel erivajadusega seotud raskusi ja soovib uuel 
semestril oma õpikeskkonda kohandada, tasub 
võtta nõu pidamiseks aegsasti ühendust. Kohan
duste saamiseks tuleb üliõpilasel oma erivajadust 
tõendada, kuid tõendi puudumine ei ole takistus 
nõustamisele tulekuks. Kui tarvis, saab nõustaja 
selgitada ka erivajaduse tõendamise võimalusi. •

Kellele te seda saadet teete? 
Kes on teie sihtrühm?

Fred: Endale.
(Naeravad.)

Kas teate oma kuulajate kohta 
midagi täpsemalt? Kes nad 
on?

Helena: Keskmine  kuulaja 
on meievanune, umbes 
20–30aastane. Vahepeal tuleb 
sekka 60aastaseid – ma arvan, 
et kellegi vanaisad.

Fred: Minu vanaisa, jah!
Helena: Ja mehednaised on 

pooleks.

Millist tagasisidet kuulajatelt 
saate?

Helena: Eelmisel aastal 
tegime näiteks Kanada valimis
test saate ja seda jagas Kanada 
saatkond oma Facebooki lehel. 
Seal üks õppejõud kommen
teeris, tema suhtumine oli 
positiivne. Mõnikord olen enda 
pereliikmetelt ka tagasisidet 
saanud – just faktikorrektsuse 
pärast ...

Solveig: Minu isal on 
näiteks arvamus, et mida sa 
ikka räägid, kui ei ole ekspert. 
Arvan, et tema meie saateid 
ei kuula. Tema jaoks on hästi 
oluline, et räägiks oma ala 

asjatundja, sest siis ta tunneb, 
et saab päriselt targemaks. Ma 
arvan aga, et see on üks äärmus 
ja enamjaolt on kuulajad meie 
vastu sõbralikud.

Fred: Mina ei ole õnneks 
 rafineeritud teadmistega 
inimestelt tagasisidet saanud. 
Ühelt poolt on kergendus
tunne, aga teisalt tundub, et 
tagasiside mõjuks konstruktiiv
selt saate tegemise ja teadmiste 
kogumisele kui sellisele. Olen 
sel teemal rohkem rääkinud 
sõpradega, kes tunnustavad, 
et lahe värk. Kuulavad isegi! 
Mõtlen, et võin ju seda saa
det küll teha, aga kas keegi 
peale RSRi leiab selle pasliku 
kuulata ... Ühtpidi üritame teha 
spetsiifilisi saateid, rääkida 
ikkagi kindlast välispoliitilisest 
suhtest, mis ei pruugi sobida 
pühapäevasele  kodukoris tajale 
taustaks. Aga näiteks olen 
 saanud tagasisidet, et see, 
et tegeleme nii spetsiifiliste 
 asjadega, ongi lahe.

Mis on teie arvates olnud seni 
parim saade?

Helena: Kõige parem on 
olnud ja head tagasisidet on 
saanud USA valimiste saade, 

mis valmis umbes kuu aega 
enne valimiste algust. See oli 
hästi argumenteeritud: inime
sed, kes rääkisid, olid natuke 
vastandlikul positsioonil, ja 
seda oli huvitav kuulata.

Fred: Olen Heleniga nõus. 
USA saade – pika ja tugeva 
töö vili. Subjektiivselt olen 
Iisraeli ja Palestiina sarja fänn. 
Selle tegemine on kogu aeg 
teadmisi süvendanud ja see 
muutub loomulikumaks – oled 
selles inforuumis, tuled kohale 
ja räägid. Mulle tundub, et 
meie argumendid muutuvad 
selgemaks, hakkame selgemini 
üksteise seisukohti nägema.

Räägite küllalt teravatel 
teemadel. Kas te vastu näppe 
ka olete saanud või on keegi 
öelnud, et kuulge, võtke see 
saade maha?

Fred ja Helena: Mkm!
Fred: Arvan, et me pole 

vastu näppe saanud sellepärast, 
et saadet ei kuulata. 

(Naeravad.)
Fred: Kui keegi leiab, et 

 oleme esindanud väära posit
siooni vääral kujul, siis küllap 
see inimene on oma elus – ma 
ei tea küll, kuidas – hakkama 
saanud ilma Ringjoont kuula
mata.

Kui palju tunnete, et piirate 
end ise teemade käsitle
misel ehk rakendate enese
tsensuuri?

Fred: Mina küll mitte! 
Mulle on peamine see, et 
sõnad valguksid huule pealt 
ja vuntsi alt välja. Olen isegi 
esitanud vastuolulisi väiteid, 
mida võibolla ei peaks tegema. 
Ringjoone reklaamimiseks 
olen teinud ka mitu videot, mis 

on sõna  otseses mõttes üsna 
rumalad just selleks, et äratada 
tähele panu. Tunnen, et noore 
inimesena võin endale niisugu
seid lollusi lubada. 

Noorena saab katsetada.
Fred: Jah, aga ma ei taha 

öelda, et tulge Ringjoonde 
ja hakake rumalusi rääkima. 
See on aga koht, kus ennast 
 proovile panna. 

Solveig: Me ei ole ministrid, 
kelle puhul on küsitav, kas nad 
peaksid sellist juttu suust välja 
ajama.

Helena: Viide?!
(Naeravad.)

Kas saated on neutraalsed? 
Või olete ikkagi subjektiivsed?

Helena: Kindlasti oleme! 
Mulle meeldib, et inimesed 
avaldavad enda arvamust. 
 Uudistest saan lugeda konflik
tide kohta, aga mis peitub 
nende taga ja mida inimesed 
arvavad, see on kõige ägedam.

Fred: Kui lähme kolmekesi 
saadet tegema, siis me ei saa 
taotleda absoluutset objektiiv
sust, et kallis kuulaja, nüüd sa 
tead sellest sündmusest kõike! 

Solveig: Ja kui inimene 
tunneb, et saade ei ole piisav, 
motiveerime teda ehk ise edasi 
uurima.

Eestis ei ole välispoliitikast 
kuigi palju saateid. Kas 
 näiteks Raadio 2 ei ole veel 
 teile ettepanekut teinud, et 
tulge tehke saadet?

Fred: Kahjuks ei ole.
Helena: Tegelikult on isegi 

hea, et me ei ole ühegi plat
vormiga seotud, sest siis saame 
rääkida vabalt ja nii, nagu 
 tahame. Muidu tekiksid tea
tavad kohustused ja peaksime 
end mõnes mõttes tsenseerima.

Fred: Või mingit kindlat 
vaadet esindama. •

Loe täispikka intervjuud 
veebist: www.ajakiri.ut.ee.
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RENÉ VÄRK
õigusteaduskonna 
rahvusvahelise õiguse dotsent

L endasin eelmise aasta 
novembris Malisse, et 
alustada sõjalise õigus

nõunikuna aastast teenistust 
Ühinenud Rahvaste Organi
satsiooni rahu operatsioonil 

 MINUSMA (The United 
Nations Multidimensional 
 Integrated Stabilization 
 Mission in Mali). 

Täna päevane Mali  sündis 
1960. aasta septembris  pärast 
Prantsuse kolonialismi lõppu. 
Sealne iseseisvusaeg on 
enamasti olnud poliitiliselt ja 
 majanduslikult ebastabiilne 
ning sellesse on mahtunud 

mitu riigipööret ja ülestõusu. 
2020. aasta märtsis toimusid 
parlamendivalimised, mis 
tugevdasid manipuleerimise 
kaudu presidendi võimuhaaret. 
Aprillist hakkas poliitiline olu
kord pingestuma ning juunis 
algasid demonstratsioonid, 
mis tõid kaasa ka vägivaldsed 
kokku põrked meeleavaldajate 
ja korrakaitsejõudude vahel. 

Kaksteist kuud  
rahuvalvajate ridades

Mis saaks olla parem, kui ühendada teooria ja praktika? Mind 
on pikalt huvitanud relvakonfliktide jaoks loodud sõjapidamise 
reeglid. Kuna maailmas on selliseid konflikte palju, tuleb neid 
reegleid seal ka järgida.

Kõik päädis augustis riigi
pöördega, mil sõjaväelased 
kukutasid presidendi ja võtsid 
võimu enda kätte.

Juhtusin olema riigi pöörde 
ajal pealinnas Bamakos. Kõndi
sime mööda tänavat, kui äkki 
hakkasid inimesed ärevalt 
telefone uurima ja raadiot 
kuulama. Sõjavägi oli linna 
sisenenud. Taandusime oma 
majutuskohta, mille läheduses 
algas mõni aeg hiljem tulista
mine. Nägime aknast, kuidas 
sõjaväelased hõivasid raadio ja 
telemaja. Kesköö paiku astus 
president tagasi ja ajutine 
sõjaväelaste komitee võttis 
riigi juhtimise üle. Lennujaam 
suleti, mistõttu pidin ootama 
peaaegu nädala, et Eestisse 
puhkusele lennata.

NELI ÜLESTÕUSU
Võimuvõitlus Bamakos ei ole 
riigi ainuke murekoht. Mali 
riigi piir kulgeb kikilipsu
kujuliselt ning riigi lõuna ja 
põhjaosa vahel on pikalt olnud 
vastasseis. Lõunas elavad 
negriidsed hõimud ning sinna 
on kogunenud poliitiline ja 
majanduslik võim. Põhjas on 
rohkem tuareege ja araablasi, 
kes on välimuselt, kultuuriliselt 
ja sotsiaalselt teistsugused. Kui 
lõunaosas on inimesed tegele
nud rohkem põlluharimise ja 
karjakasvatusega, siis põhjas on 
rahvale olnud omane nomaad
lus ehk rändav eluviis.

Tuareegid on pikalt tund
nud, et keskvõim ei hooli 
nende eripäradest ega soovi 

neid kaasata riigi valitse misse. 
Nii ei ole üllatav, et Mali 
põhjaosas on levinud oma
riikluse mõtted ja tuareegide 
eest vedamisel on toimunud 
neli ülestõusu, neist viimane 
2012. aastal (seda loetakse 
ka Mali kodusõja alguseks – 
toim.). Üles tõusnud  haarasid 
Põhja Mali enda kontrolli alla 

ja kuulutasid välja iseseisva 
riigi.  Järgmisel aastal sekkus 
Mali palvel  Prantsusmaa ning 
hiljem algatati MINUSMA, 
et stabili seerida olukorda ja 
leida konfliktile rahumeelne 
lahendus.

Ülesanne on keeruline, 
sest pooli, põhjuseid, soove, 
probleeme ja piirkondlikke eri
pärasid on palju. Oma osa lisab 
geograafia. Mali on pindalalt 
umbes sama suur kui Iirimaa, 
Saksamaa, Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriik kokku. 
Põhja Malis on vahemaad suu
red ja liikumist raskendavad nii 
ebaturvaline keskkond, loodus
likud takistused kui ka puuduv 
või kehvas seisukorras taristu. 
Relvastatud rühmitustel on 
ohtralt ruumi, kus tegutseda, 
ning rahvusvahelised relvajõud 
ei jõua igale poole.

MINUSMA on tegevusala 
PõhjaMalis jaganud neljaks 
sektoriks. Mina teenisin ida
sektoris, mille keskus on Gao. 

Baas on nagu väike linnake, 
kus on olemas kõik vajalik, et 
töötada ja elada, kuigi erilisi 
mugavusi ei ole. Eestlasele oli 
proovikivi korraliku interneti
ühenduse puudumine. Liiva
tormi ajal oli elamine tolmu 
täis ja satelliiditaldrikud läksid 
mõneks ajaks paigast, mistõttu 
oli välismaailmaga ühendust 

saada veel raskem. Minu 
ülesanne oli tagada, et sõjalised 
operatsioonid planeeritaks 
ja korraldataks missioonile 
antud mandaadi, jõukasutus
reeglite ja rahvusvahelise 
õiguse järgi. Selleks tuli osaleda 
pidevalt staabikoosolekutel, 
suhelda maastikul tegutsevate 
 üksustega, teha koolitusi jne. 
Püüdsin igal võimalusel baasist 
väljuda ja osaleda  patrullides 
või luureretkedel, et olla 
kursis reaalse eluga ja kohtuda 
 kohalike inimestega.

KIREV SELTSKOND
Üksused ja staabiliikmed 
pärinesid peaaegu 30 riigist, 
kusjuures peale sõjaväelaste on 
ÜRO rahuoperatsioonidel ka 
politseinikud ja tsiviiltöötajad. 
Rahvusvaheline töökesk
kond on põnev, aga keeruline. 
 Inimesed toovad kaasa oma 
arusaama ja kogemuse ning 
mõnikord on selles kirevas 
seltskonnas väga keeruline 

NÄGIME AKNAST, KUIDAS SÕJAVÄELASED 
HÕIVASID RAADIO- JA TELEMAJA. KESKÖÖ 
PAIKU ASTUS PRESIDENT TAGASI.
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 ühise seisukohani jõuda. Vahe
peal tundsin, nagu jookseks 
peaga vastu seina. Üks ei 
soovinud õppida teise kogemu
sest, teine ei tahtnud kasutada 
elementaarseid elektroonilisi 
lahendusi (paberi majandus 
oli muljetavaldav), kolmas ei 
saanud võõrkeelest aru.

Idasektor on üks ohtliku
maid piirkondi ja Malis on 
terro rismi kõrval palju kuri
tegevust. Röövimised, pant
vangide võtmised ja tapmised 
ei üllata enam kedagi. Osati on 
kuritegevust tagant tõuganud 
toidu ja tööstuskaupade hinna
tõus, mida on põhjustanud 
piiride sulgemine koroonavii
ruse ja naaberriikide sanktsioo
nide tõttu. Mõjuvõimu pärast 
võitlevad erinevad relvastatud 
rühmitused. Lisaks tuareegi
dest ülestõusnutele tegutseb 
idasektoris mh kohalik Islami
riigi haru. Kui vaadata kaardil 
eri mõjupiirkondi, on näha, et 
relvastatud rühmitused on Gao 
justkui ümber piiranud. Gaost 
kümmekond kilomeetrit eemal 
märkasin suurt Islamiriigi 
lipuks värvitud liiklusmärki.

Hukkunud sinikiivrite ehk 
rahuvalvajate arvu ja hävinud 
tehnika põhjal on MINUSMA 
kujunenud kõige ohtlikumaks 
ÜRO rahuoperatsiooniks. 
 Liikusime ringi ainult relvasta
tult ja soomustatud maasturi
tega, mis kaaluvad üle nelja 
tonni ja mille juhtimiseks on 
vaja Eestis omandada veoauto 
juhtimisõigus. Lisaks tuleb 
Malis sooritada eksam, et saada 
MINUSMA juhiluba, mis tuleb 
enne sellise auto käivitamist 
registreerida.

Elu rahuoperatsiooni ajal 
on siiski omajagu rutiinne 

ja  vaheldust on raske leida. 
 Kabinet ja majutus on lähes
tikku, viie minuti kaugusel. 
Baasis on pood, paar kohvikut, 
jõusaal, spordiväljakud jms. 

Koroonaviiruse saabumisel 
kehtestati ranged piirangud, 
mistõttu olid meelelahutus
kohad mitu kuud suletud, 
aga õnneks sai korraldada 
grilli õhtuid. Väga paljud 
hakkasid jalutama või jooksma 
mööd a  baasi sisemist peri
meetrit –  minagi ei ole kunagi 
varem  teinud sporti nii palju 
kui Malis. Jooksmas käisin 
vara hommikuti, kui oli veel 
jahe, mis tähendab seal alla 
 30kraadist sooja.

KASINAD TINGIMUSED
Malilased on sõbralikud ja nae
ratavad hoolimata raskest elust 
palju. Suhtumine ellu ja töösse 
on teistsugune kui meil, aga nad 
ei ole tüütult peale tükkivad. 
Keskmine inimene elab väga 
tagasi hoidlikult: majad ja täna
vad on räämas, autod ja mootor
rattad tossavad hirmsasti, prügi 
tekitatakse hulgaliselt. 

Idasektor on umbes  nelja 
Eesti suurune peamiselt pool
kõrbeline regioon, kus elab 
hajutatult üle poole miljoni 
inimese. Suurematest asulatest 
kaugenedes muutub liikumine 
vaevaliseks ja sadakonna kilo
meetri läbimiseks võib  kuluda 
pool päeva. Umbes 1200 kilo
meetri pikkune bussireis Gaost 
Bamakosse võtab suurel maan
teel kuni kolm päeva. Kohalike 
peamine liikumisvahend on 
mootorratas, mille juhtimiseks 
ei ole väidetavalt luba vaja.

Malis olevat kolm aasta
aega – jahe, kuum ja vihmane –, 
aga tundus, et seal ainult sajab 

ja on kuum või väga kuum. 
Päevane temperatuur on 
varjus 35–50 kraadi, seega on 
 konditsioneer hädavajalik – 
ilma selleta ei pea kaua vastu ei 
kontoris ega majutusasutuses. 
Mõnele meeldis oma kabinetis 
konditsioneer põhja keerata ja 
tekitada omamoodi külmkapp, 
kus sain mitu korda nohu ja 
kähiseva kurgu.

Kui sadas, siis üldjuhul 
võimsalt. Enamasti kallas õhtul 
ja pärast vihma võis maa pinnal 
olla 15–20 cm vett, mis kadus 
meie baasis hommikuks tänu 
drenaažile. Mujal tekkisid 
vihma perioodil väikesed 
järved, osa teedest muutus 

läbimatuks ja mõni piirkond 
lõigati muust maa ilmast 
ära. Vihmaperioodi lõpus 
 saabuvad konnad ja loendama
tutest putukatest koosnevad 
sitikavaibad, mis katavad 
valgustid ja seinad.

OHT JALANÕUDES
Loodus võib olla ka ohtlik. 
Hooajati on skorpione, kes 
võivad leida tee tuppa või 
jalatsi tesse. Paljud rahuvalva
jad said salvata isegi voodis, 
mõni jättis sinna elu. Kontrolli
sin oma jalatseid iga kord enne 
jalga  panemist, veendumaks, 
et mõni ebameeldiv tegelane 
pole end sinna sisse seadnud. 
Teine oht on sääskede toodud 
malaaria. 

Aasta Malis andis 
suurepärase võimaluse 
rakendada teoreetilisi 
teadmisi sõja    pida 
misest praktikas. 
Rahu operatsioon 
näitas, et päris elu 
on märksa keeruli
sem, kui seda on ette 
kujutanud sõjapidamisreeglite 
koostajad. Kõiki võimalikke 
olukordi ei saagi muidugi ette 
näha. Maastikul tuleb olla 
operatiivne ja innovaatiline, et 
leida eri olukordadele lahen
dused. Loodan, et kogemus 
sinikiivrina annab hea väljundi 

ka õppe ja teadustööle. Malile 
jääb konflikti lahendamisel 
soovida ainult edu. •

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

RELVASTATUD RÜHMITUSED ON GAO 
JUSTKUI ÜMBER PIIRANUD.

MÕNDA BUSSI JA VEOKIT 

KOORMATAKSE NII, ET PÕHI KÄIB 

PEAAEGU VASTU MAAD.

NALJAHAMBAD ÜTLEVAD, ET 

MALI RAHVUSLIND ON TUULES 

LENDLEV MUST KILEKOTT.

MALI
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Elektrooniliste eksamite  
head ja vead

MARGE VAIKJÄRV
TÜÜE, projektijuht

N agu iga  hindamise 
puhul, tuleb ka 
 e hindamise juures 

vaadata nii sisu kui ka  vormi. 
Sisu osas soovitas õppe pro
rektor juba kevadel  koostada 
sellised küsimused, et spikerda
mine oleks eba mõistlik või 
lausa  võimatu. Selliselt lähene
des kontrollitakse vähem fakti
teadmisi ja rohkem infotöötlus
oskusi.

Infotöötlusoskuste kontrolli
mise hea näide on arstiteaduse 
õpetamisel kasutatava eõppe 
platvormi AMBOSS testid. 
Sealses tüüpülesandes kirjelda
takse haigusjuhtu ja küsitakse 
näiteks esmavaliku ravimi 

 sagedasemaid kõrval toimeid. 
Üliõpilane peab kirjelduse 
 põhjal ära tundma kõige tõe
näolisema haigus seisundi ning 
teadma, milline on esmavaliku 
ravi ja mis on selle kõrval
toimed. Faktide kontrollimise 
asemel nõutakse seoste märka
mist. 

Kõige levinum e hindamise 
meetod on ilmselt valik vastus
tega küsimustik, kuid see 
eeldab, et küsimused on paigu
tatud kindlasse vormi. Mõelda 
tuleb sellele, mitut küsimust 
korraga kuvada, kas ja kui palju 

Kevadel, kui eksameid ei saanud koroonaviiruse puhangu tõttu tavapärasel moel 
 auditooriumis korraldada, tõusis esile e-hindamine. Tähelepanu pöörati sellele, milline 
veebi platvorm valida ja kuidas küsimusi vormida. Kõige teravamaks ja aeganõudvamaks 
kujunes akadeemilise petturluse ennetamise meetmete kavandamine. Ühtäkki olid nii 
üliõpilased, õppejõud kui ka programmijuhid veendunud, et e-hindamisel hakatakse 
spikerdama. Õpiväljundite hindamine muutus justkui teisejärguliseks.
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võib üliõpilane küsimuste vahel 
liikuda, kas vastuseid saab 
muuta ja milline on ajapiirang.

Et vältida tähelepanu 
 hajumist, soovitatakse küsimusi 
kuvada ühekaupa, kuid arves
tada tuleb ka infotehnoloogilist 
võimekust. Aeglase interneti
ühenduse korral võib lehe
külgede vahetamine olla liiga 
aeganõudev ja raisata eksami 
tegemiseks antud aega.  Kuldne 
kesktee on ilmselt kuvada 
korraga vähem küsimusi. See 
vähendaks vajadust lehekülgede 
vahel liikuda või küsimustikku 
ülesalla kerida.

Plaan arsti teaduse lõpu
eksamil küsimuste vahel 
liikumist  piirata tekitas kevadel 
üliõpilastes palju pahameelt. 
 Paberil eksamitööd tehes saab 
ühe küsimuse juurest teise 
 juurde minna vabas järjekorras.

Eksamil kasuta takse sageli 
strateegiat, et esmalt vasta
takse kergemana tunduva
tele küsimus tele ja seejärel 
 minnakse keerukamate juurde. 
Seega eeldaks küsimuste vahel 
liikumise piiramine õppijatelt 
tava pärasest erineva eksami
strateegia omandamist. Arsti
teaduse lõpueksamil kasutati 
osalist piirangut: küsimused 
kuvati teemaplokkidena, mis 
võimaldas liikuda ühes pundis 
olnud küsimuste vahel, kuid 
mitte eri teemade vahel. Et 
takistada spikerdamist, kuvati 
küsimusi juhuslikus järje korras.

„Esimene mõte on ikka 
õige!“ kuulsin sageli oma 
õppejõududelt enne eksamit. 

Selle mõttega põhjendati 
kevadel ka juba antud vastuste 
muutmise piiramist. Tuleb aga 
meeles pidada, et õppejõudude 
tähelepanekud õigete  vastuste 
valeks parandamise kohta 
põhinevad olukordadel, kus 
õiget vastust on saanud paberilt 
lugeda. Õppejõul on vastuseid 
kontrollides võimatu teada, 
kas mahakriipsutatud variant 
oli eksaminandile esimesena 
pähe tulnud mõte ning mis oli 
vastuse muutmise põhjus.

MÕJU SOORITUSELE
Uuringute järgi võib  vastuste 
muutmist mõjutada mitu 
tegurit, sealhulgas vastaja sugu, 
enesekindlus, keskmine hinne 
ja esitatud küsimuste keerukus. 
Üldiselt on täheldatud, et kui 
vastuseid on lubatud  muuta, 
saavad õppijad paremaid  
tulemusi. 

Veel tekitab küsimusi aja
piirang. Mida rangem see on, 
seda väiksem on tõenäosus, 
et üliõpilane jõuab kasutada 
kõrvalist abi. Samas põhjustab 
karm ajapiirang lisapinget.

Hirm selle ees, et küsimu
si ei jõua läbi vaadata, võib 
sooritust takistada, isegi kui 
materjal on hästi omandatud. 
Loomulikult aitab ajapii
rang luua võrdseid tingimusi 
kõiki dele õppijatele, kuid ka 

siin on vaja leida tasakaal, et 
mitte  seada aeglasemaid ja oma 
 otsustes eba kindlamaid üliõpi
lasi ebasoodsa masse olukorda.

Kõik mainitud e hindamise 
tahud peavad sobituma õpi
väljunditega. Näiteks kui 
väljund on omandada oskus 
langetada otsuseid pingelises 
olukorras ja vähese info põhjal, 
võib range ajapiiranguga 
eksam, kus küsimuste vahel 
 liikuda ja vastuseid muuta 
ei saa, olla asjakohane. Kui 
eesmärk on kontrollida seoste 
loomise võimekust, ei ole 
kirjeldatud piirangud ilmselt 
tähtsad.

Ehindamine on palju 
nüansi rikkam, kui esialgu 
 näida võib. Tuleks läbi mõelda, 
milline võiks eksami ülesehitus 
olla, et see aitaks õpiväljundite 
saavutamist võimalikult hästi 
kontrollida. •

Allikaviidetega artiklit saab 
 lugeda aadressil  ajakiri.ut.ee.

Sel sügissemestril on TÜÜE 
keskendunud sellele, et tutvus
tada ülikooliperele väljundi
põhise õppe olemust. Võtame 
luubi alla väljundipõhisuse ja 
selle rakendusvõimalused, üldpä
devuste arendamise, hindamise 
ning tagasiside. 

Lisainfot saab aadressil  
www.tyye.ut.ee/opivaljund.

HIRM SELLE EES, ET KÜSIMUSI EI JÕUA LÄBI 
VAADATA, VÕIB SOORITUST TAKISTADA, 
ISEGI KUI MATERJAL ON HÄSTI OMANDATUD.

HALB INTERNETIÜHENDUS  
VÕIB RAISATA EKSAMI 
TEGEMISEKS ANTUD AEGA.
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TARTU ÜLIKOOLI TEENETEMÄRKIDE KAVALERID 
2020. AASTAL

JOHAN SKYTTE MEDAL
Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi 
president

TARTU ÜLIKOOLI SUUR 
MEDAL
Toomas Haldma, majandus
arvestuse professor, majandus
teaduskond
Raul-Allan Kiivet, tervishoiu
korralduse professor, pere
meditsiini ja rahvatervishoiu 
instituut
Andres Merits, uurijaprofessor, 
tehnoloogiainstituut
Olev Must, psühhomeetria 
vanemteadur, haridusteaduste 
instituut

TARTU ÜLIKOOLI TÄNUTÄHT
Peeter Einola, eesti ühiskonna
tegelane Kanadas
Veljo Ipits, ASi Salvest nõukogu 
esimees
Mart Koldits, RÜ 100. aasta
päevale  pühendatud valgusmän
gu „Tartu vaim“ lavastaja
Tõnis Leht, ETV saatesarja 
„Rahvusülikooli sajand“ toime
taja
Jan Palmowski, Euroopa teadus
ülikoolide võrgustiku The Guild 
peasekretär
Andres Tenusaar, RÜ  
100. aasta päevale  pühendatud 
valgusmängu „Tartu vaim“ 
kunstnik ja animaator
Pärt Uusberg, RÜ 100. aasta
päevale pühendatud suurvormi 
segakoorile ja sümfooniaorkest
rile „… ja tuule laeval valgusest 
on aerud…“ autor
Ardo Ran Varres, rahvusülikooli 
100. aastapäevale  pühendatud 
valgusmängu „Tartu vaim“ 
helilooja

TARTU ÜLIKOOLI MEDAL
Alan Altraja, pulmonoloogia 
professor, kliinilise meditsiini 
instituut
Indrek Aus, otorinolarüngo
loogia assistent, kliinilise medit
siini instituut
Raul Eamets, sotsiaalteaduste 
valdkonna dekaan, makro
ökonoomika professor, 
majandus teaduskond
Ülo Langel, molekulaarse bio
tehnoloogia professor, tehno
loogiainstituut
Martin Noorkõiv, meedia ja 
kommunikatsiooni doktoriõppe 
üliõpilane
Renate Pajusalu, üldkeele
teaduse professor, eesti ja 
üldkeeleteaduse instituut
Ando Pehme, kahevõitlus
alade didaktika dotsent, 
 sporditeaduste ja füsioteraapia 
instituut
Lehti Pilt, haridustehnoloogia 
peaspetsialist, õppeosakond
Bakhtier Rasulov, taimebio
loogia vanemteadur, 
tehnoloogia instituut
Jüri Roosaare,  emeriitdotsent, 
loodus ja täppisteaduste vald
kond
Hannes Tomusk, inimese 
anatoomia assistent, bio ja 
siirdemeditsiini instituut
Oivi Uibo, lastegastroentero
loogia dotsent, kliinilise medit
siini instituut
Aune Valk, õppeprorektor
Heili Varendi, lastehaiguste dot
sent, kliinilise meditsiini instituut

TARTU ÜLIKOOLI AUMÄRK
Allan Aksiim, magistriõppekava 
„Muutuste juhtimine ühis
konnas“ üliõpilane

Laura Altin, geograafia 
 doktorant
Reelika Alunurm, majandus
teaduse doktorant
Ene Anijalg, sisehaiguste 
propedeutika assistent, kliinilise 
meditsiini instituut
Jaan Aruväli, vaneminsener, 
ökoloogia ja maateaduste 
instituut
Hendrik Ehrpais, insener, Tartu 
observatoorium
Ilona Faustova, molekulaar
bioloogia vanemteadur, 
tehnoloogia instituut
Peeter Haavik, majahoidja, 
kinnisvaraosakond
Merit Hallap, logopeedia 
 assis tent (2019. aastani), haridus
teaduste instituut
Merli Ilves, geograafia magistri
õppe 2020. aasta lõpetanu
Sulev Iva, lõunaeesti keele ja 
kultuuri lektor, eesti ja üldkeele
teaduse instituut
Julius Juurmaa, arstiteaduse 
doktoriõppe üliõpilane, radio
loogia arstresident
Argo Jõeleht, geoloogia 
vanemteadur, ökoloogia ja maa
teaduste instituut
Priit Jõers, üldise ja mikroobi
biokeemia dotsent, molekulaar 
ja rakubioloogia instituut
Peeter Jäme, majahoidja, kinnis
varaosakond
Allen Kaasik, molekulaarse 
toksikoloogia professor, farma
koloogia vanemteadur, bio ja 
siirdemeditsiini instituut
Karoliina Kalda, näitusevald
konna spetsialist, muuseum
Kaire Kallak, sekretärinfo
spetsialist, grandikeskus
Maarja Kalma, liikumislabori 
spetsialist, sporditeaduste ja 

füsioteraapia instituut
Uku Kangur, informaatika 
 magistriõppe üliõpilane
Juri Karjagin, anestesioloogia 
ja intensiivravi dotsent, kliinilise 
meditsiini instituut
Heili Kasuk, füüsikalise keemia 
lektor, keemia instituut
Toivo Kikkas, ajaloo doktorant
Tatjana Koor, turismimajanduse 
assistent, Pärnu kolledž
Tiia Krass, inglise keele algõpe
tuse õpetaja, haridusteaduste 
instituut
Eerik Kurs, kippermehaanik, 
merelaeva Aurelie ja sisevee
laeva Emili 007 kapten, Eesti 
mereinstituut
Joanna Kurvits, magistriõppe
kava „Muutuste juhtimine 
ühiskonnas“ üliõpilane
Andres Kuusk, teaduslik nõus
taja, Tartu observatoorium
Eha Käige, sekretär, kliinilise 
meditsiini instituut
Aitel Käpp, turundus ja 
kommu nikatsioonijuht, ettevõt
lus ja innovatsioonikeskus
Meelis Käärik, tõenäosus
teooria dotsent, matemaatika ja 
statistika instituut
Kalmer Lauk, teadus ja 
arendus  tegevuse analüütik, 
grandikeskus
Laurits Leedjärv, vanemteadur, 
Tartu observatoorium
Helina Leppik, sekretär, kliinilise 
meditsiini instituut
Anneli Lorenz, ettevõtluse 
assistent, majandusteaduskond
Maria Murumaa- Mengel, 
 sotsiaalmeedia lektor, 
ühiskonna teaduste instituut
Marko Mägi, linnuökoloogia 
 teadur, ökoloogia ja maa
teaduste instituut
Reedik Mägi,  bioinformaatika 
juhtivteadur, genoomika 
 instituut

Anu Noorma, rakendusliku 
kaugseire juhtivteadur, Tartu 
observatoorium
Aime Pahverk, ihtüoloogilise 
materjali koguja, Eesti mere
instituut
Jüri Paljak, elektrikremondi
tööline, kinnisvaraosakond
Sirje Pihlap, matemaatika didak
tika assistent, matemaatika ja 
statistika instituut
Olev Salum, ortopeedilise 
stomatoloogia lektor, hamba
arstiteaduse instituut
Elo-Hanna Seljamaa, eesti ja 
võrdleva rahvaluule vanem
teadur, kultuuriteaduste instituut
Esta Sikkal, didaktika ja  praktika 
õpetaja, haridusteaduste 
 instituut
Margret Sisask, juhiabi, õppe
korralduse spetsialist, ökoloogia 
ja maateaduste instituut
Anton Solbaja, majahoidja, 
kinnisvaraosakond
Mihkel Solvak, tehnoloogia
uuringute vanemteadur, 
Johan Skytte poliitikauuringute 
 instituut
Allan Zirk, elurikkuse digi
arhiivide töörühma pea
spetsialist,  loodusmuuseum ja 
botaanika aed
Ingrit Zolotov, raamatukogu 
juhataja, Narva kolledž
Peep Talving, kirurgiliste haigus
te professor, kliinilise meditsiini 
instituut
Aile Tamm, materjaliteaduse 
vanemteadur, füüsika instituut
Maria Tamm, koordinaator, 
humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna dekanaat
Tarmo Tamm, materjaliteaduse 
vanemteadur, tehnoloogia
instituut
Dorel Tamm-Klaos,  dekanaadi 
juhataja, sotsiaalteaduste vald
kond

Peeter Tenjes, vanemteadur, 
Tartu observatoorium
Mai Toom, projekti teemajuht 
(2020. aastani), psühholoogia 
instituut
Enda Trubok, eesti keele 
 assistent, Narva kolledž
Kenneth Tuul, keemik, keemia 
instituut; spetsialist, füüsika 
instituut
Neeme Tõnisson, meditsiini
geneetika vanemteadur, genoo
mika instituut
Ilmar Uduste, andmeteaduse 
magistriõppe üliõpilane
Aune Unt, teleajakirjanduse 
õpetaja, ühiskonnateaduste 
instituut
Anneli Uusküla, epidemio loogia 
professor, peremeditsiini ja 
rahvatervishoiu instituut
Sille Vahtra, lastekliiniku metoo
dik, kliinilise meditsiini instituut
Marge Vaikjärv, arstiteaduse 
bakalaureuse ja magistriõppe 
integreeritud õppe 2020. aasta 
lõpetanu
Madis Vasser, informaatika 
doktoriõppe üliõpilane
Aimar Ventsel, etnoloogia 
vanemteadur, kultuuriteaduste 
instituut
Kerstin Vestel, haridusinnovat
siooni magistriõppe üliõpilane
Norman Vester, majandus
teaduse bakalaureuseõppe 
üliõpilane
Marili Vihmann, ettevõtluse ning 
tehnoloogia juhtimise magistri
õppe üliõpilane

„100  SEMES T RIT TARTU 
 ÜLIKOOLIS“ TEENETEMÄRK
Malle Ernits, raamatukogu
Toivo Hinrikus, farmaatsia 
instituut
Jüri Jegorov, õigusteaduskond
Kalle Kaarli, matemaatika ja 
statistika instituut
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Edvitar Leibur, hambaarsti
teaduse instituut
Madis Noppel, füüsika instituut
Sirje Olmre, rahandusosakond
Kalju Paju, bio ja siirde  
medit siini instituut
Jüri Parik, molekulaar ja raku
bioloogia instituut
Mare Peedimaa, Johan Skytte 
poliitikauuringute instituut

Miia Rannikmäe, ökoloogia ja 
maateaduse instituut
Silvia Russak, hambaarsti
teaduse instituut
Maie Ruus, õigusteaduskond
Mare Saag, hambaarstiteaduse 
instituut
Väino Sammelselg, keemia 
instituut
Ljudmila Savihhina, bio ja 

siirde meditsiini instituut
Jüri Sepp, majandusteaduskond
Juta Sikk, majandusteaduskond
Vladimir Šor, keemia instituut
Illi Tarmu, ökoloogia ja maa
teaduse instituut
Väino Vaske, psühholoogia 
instituut
Henn Voolaid, füüsika instituut
Eevi Vider, kinnisvaraosakond

TUNNUSTUSAVALDUSED

TÜ tünukirja pälvisid 70. sünni
päeval humanitaar teaduste ja 
kunstide  valdkonna kultuuri
semiootika professor  PEETER 
TOROP ning  füüsika instituudi 
materjaliteaduse osakonna 
spetsialist  ALEKSEI  
TREŠTŠALOV; 65.  sünnipäeval 
maailma keelte ja  kultuuride   

kolledži inglise keele  õpetaja 
LIINA SOOBIK ning 
 sotsiaalteaduste valdkonna 
 juhtimise professor MAAJA 
VADI; 60. sünnipäeval  
õigus teaduskonna raamatu kogu 
kliendi teenindaja   
MAIRE  RANNO; 50. sünni
päeval  füüsika instituudi füüsika  

hariduse  osakonna kooli
füüsika keskuse juhataja KAIDO 
 REIVELT;  
tänukirja pälvisid  ülikooli 
õigus nõunik ALIIS LIIN, 
 rahvus vahelise koostöö juht 
KRISTI KERGE ning teadus  
ja arendustegevuse nõunik 
 KATRIN PAJUSTE-KUUL.

STIPENDIUMID

KOLME REKTORI 
STIPENDIUMI KONKURSS 
– 2000 euro suurune stipen
dium. Stipendiumile saavad 
kandideerida Tartu Ülikooli, 
Läti Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli 
täiskoormusel õppivad üliõpi
lased, sh välisüliõpilased, kes 
õpivad sel õppeaastal vastavas 
ülikoolis nii sügis kui ka kevad
semestril ning kes valdavad üht 
Balti riikide keelt C1tasemel 
ja teisi vähemalt A2tasemel. 
 Taotluse esitamise tähtpäev on  
11.  jaanuar 2021.

Lisateave ja nõuded:  
maailmakeeled.ut.ee/et/ 
scholarship/estlatlit.

JURI LOTMANI STIPENDIUM 
– kaks vähemalt 600eurost 
stipendiumi.  Stipendiumile 
 saavad kandideerida  Tartu 
Ülikooli magistrandid ja dokto
randid, kes jätkavad oma 
uurimis töös Juri Lotmani ja 
tema koolkonna filoloogia  
ja semiootikatraditsioone. 
Stipendiumi taotlemiseks võib 
esitada originaalseid trükis 

ilmunud või trükki antud 
uurimis töid –  teaduslikke artik
leid või artikliseeriaid, kaitstud 
bakalaureuse või magistritöid 
ja spetsiaalselt stipendiumi
konkursi jaoks kirjutatud töid –, 
mis on valminud viimase kahe 
aasta jooksul alates nende 
esitamise kuupäevast. Taotluse 
esitamise tähtpäev on  
15. jaanuar 2021. 

Lisateave ja nõuded: flfi.ut.ee/
et/semiootikaosakond/ 
jurilotmanistipendium.

DOKTORITÖÖD

3. detsembril kell 10.00 kaitseb 
MARIANNE LEPPIK meedia 
ja kommunikatsiooni erialal 

doktoritööd „The segmen
ted integration and mediated 
transnationalism of Estonian 

Russianspeaking populations“ 
(„Eesti venekeelse elanikkonna 
segmenteeritud integratsioon 

ja vahendatud hargmaisus“). 
Kaitsmine toimub videosilla 
kaudu.  
Juhendaja prof Triin  Vihalemm, 
oponent Koen  Leurs (Utrechti 
Ülikool,  Holland).

3. detsembril kell 12.15 kaitseb 
EVELI OTSING filosoofia eri
alal doktoritööd „Tree species 
effects on fungal richness and 
community structure“ („Puu
liikide mõju seente liigirikku
sele ja liigilisele koosseisule“). 
Kaitsmine toimub Lai 40–218 
ja videosilla kaudu.   
Juhendaja Leho Tedersoo, 
oponent prof Tarja Lehto (Ida
Soome Ülikool).

3. detsembril kell 16.15 kaitseb 
JUHAN HELLERMA filosoofia 
erialal doktoritööd „Mapping 
Time: Analysis of Contem
porary Theories of Historical 
Temporality“ („Uurides aega: 
ajaloolise ajalisuse tänapäevas
te käsituste analüüs“).  
Kaitsmine toimub Jakobi 2–336 
ja videosilla kaudu.  
Juhendajad teadur Jaanus 
Sooväli, prof Marek Tamm 
(Tallinna  Ülikool) ja prof 
Ethan Kleinberg  (Wesleyani 
Ülikool, USA), oponent Helge 
 Jordheim (Oslo Ülikool, 
 Norra).

8. detsembril kell 13.15 
kaitseb SIIM-KAAREL SEPP 
taimeökoloogia ja ökofüsio
loogia erialal doktoritööd 
„Soil eukaryotic community 
responses to land use and host 
identity“ („Eukarüootse mulla
elustiku seos maa kasutuse 
muutuse ning peremeestaime 
identiteediga“).  
Kaitsmine toimub Lai 40–218 

ja videosilla kaudu.  
Juhendajad Maarja Öpik ja 
prof Martin Zobel, oponent 
prof Marcel van der Heijden 
 (Zürichi Ülikool, Šveits).

10. detsembril kell 
16.15  kaitseb KERTTU 
 PALGINÕMM ajaloo erialal 
doktoritööd „Pracht und 
Luxus zwischen Brügge und 
Reval: Retabel des Marienal
tares der Bruderschaft der 
Revaler Schwarzenhäupter 
des Meisters der Legende der 
Hl. Lucia“ („Hiilgus ja luksus 
Brugges ja Tallinnas: Püha Lucia 
legendi meistri Mustpeade 
vennaskonna Maarja altari 
retaabel“).  
Kaitsmine toimub TÜ  senati 
saalis ja videosilla kaudu. 
Juhendajad prof Anti Selart 
ja prof Barbara Welzel 
 (Dortmundi Tehnikaülikool, 
Saksamaa), oponendid prof 
Iris Wenderholm (Hamburgi 
 Ülikool, Saksamaa) ja Anu 
Mänd (Tallinna Ülikool).

14. detsembril kell 14.00 
kaitseb TEELE KASEPALU 
arstiteaduse erialal doktori
tööd „Effects of remote 
ischaemic preconditioning on 
organ damage and acylcarni
tines’ metabolism in vascular 
surgery“(„Kaugisheemilise 
eelkohastamise mõju elundi
kahjustusele ja atsüülkarni
tiinide ainevahetusele vere
soontekirurgias“). Kaitsmine 
toimub Ravila 19–1006 või 
videosilla kaud. Juhendajad 
prof Jaak Kals, prof Urmas 
Lepner, prof Mihkel  Zilmer 
ja prof Joel Starkopf, opo
nent Anne Lejay  (Strasbourgi 
Ülikool,  Prantsusmaa).

14. detsembril kell 12.00 
kaitseb ALEXANDRA 
 MILYAKINA semiootika ja 
kultuuriteooria erialal doktori
tööd „Digitalization of Literary 
Education in the Context of 
Cultural Autocommunication“ 
(„Kirjandusõpetuse digitali
seerimine kultuurilise auto
kommunikatsiooni konteks
tis“).  
Kaitsmine toimub TÜ senati 
saalis.  
Juhendajad prof Peeter Torop 
ja teadur Maarja Ojamaa, opo
nendid prof Raine Koskimaa 
(Jyväskylä Ülikool, Soome) 
ja prof Piret Viires (Tallinna 
Ülikool).

14. detsembril kell 14.15  
kaitseb LIIVO NIGLAS  
etnoloogia erialal doktoritööd 
„Videokaameraga Siberis: 
vaatlev dokumen taalfilm kui 
audiovisuaalne etnograafia“.  
Kaitsmine toimub TÜ  senati 
saalis.  
Juhendaja prof Art Leete, 
oponendid Pille Runnel (ERM) 
ja Toomas Gross (Helsingi 
Ülikool, Soome).

15. detsembril kell 11.15  
kaitseb MARI PENT   
botaanika ja mükoloogia 
erialal doktoritööd „Bacterial 
communities associated with 
fungal  fruit bodies“ („Seente 
viljakehadega seotud bakteri
kooslused“).  
Kaitsmine toimub Lai 40–218 
ja videosilla kaudu.  
 Juhendajad  Mohammad 
Bahram (TÜ, Rootsi Põllu
majandus ülikool) ja Kadri 
 Põldmaa, oponent Sari 
 Timonen (Helsingi Ülikool, 
Soome).
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ÜLIKOOLI LEMMIKSÕNAD. NÄOL

Sõna näol on meile tulnud toortõlkena vene 
keelest (в виде) ja eesti keeles on see 

tihti peale ülearune, sest ta on astunud  teiste, 
meile omaste sõnade ja vormide asemele.

Selle asemel võiks kasutada mõnda käänet: 
karu leidis korteri näol uue eluaseme > karu 
leidis uueks eluasemeks korteri. Mõnikord võib 
olla kasu teistest kaassõnadest: karu leidis 
endale uued sõbrad näriliste näol > karu leidis 
endale uued sõbrad näriliste hulgast. 

Samuti võib näol vahel asendada 
mõttekriipsuga: karu kutsus jänese näol külla 
oma parima sõbra > karu kutsus külla oma 
parima sõbra – jänese. Mõttekriips ei lase 
tekkida muljel, nagu oleks karu parim sõber 
tulnud külla jänese näo peal. Kõige tihedamini 
käib näol lauses kokku teise liiase sõnaga 

tegu: karu näol on tegu imetajaga. Mõlemast 
ebavajalikust sõnast saab lahti väga lihtsasti –  
kumbki lausepool tuleb jätta nimetavasse 
käändesse ja liita tegusõna olema vajaliku 
vormiga. Selle tulemusena saab lause palju 
eestipärasem ja seda on hõlpsam lugeda: karu 
on imetaja. Sama mustri järgi saab lihtsustada 
ka eitavaid ja minevikus lauseid: karu näol ei 
ole tegemist kalaga > karu ei ole kala või karu 
näol ei olnud tegu vargaga > karu ei olnud 
varas.

Näol on väljend, mida on lauses lihtne 
 märgata ja ära parandada. Kui juba korra 
endale ette kujutada, et karu näo peal toimub 
midagi mingi imetajaga või et karu nägu teeb 
tegemist imetajaga, siis aitab see edaspidi 
sellest sõnast hoiduda. •

SEEKORDSE KEELENURGA KIRJUTAS TÕLKEÕPETUSE TEISE AASTA MAGISTRANT KÄTRIIN PRUUL, KELLELE KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI ANNAB 
ÕIGUS- JA HALDUSKEELE LOENGUID.

PEETER TOROP 70

28. novembril tähistab oma  
70. sünnipäeva  kultuuri  
semiootika professor ja kaua
aegne filosoofia ja semiootika 
instituudi juhataja Peeter Torop.

Teaduse ja ühiskonna muutu
misega kerkib esile küsimus, 
milline on humanitaarteaduste 
roll ja tulevik. Milline on humani
taarteadlase ideaal, mille poole 
püüelda? 

Et nendele küsimustele vas
tata, tuleks kirjeldada muster
humanitaarteadlast. Kui võtta 
aluseks näiteks kolm omadust, 
siis esimene neist oleks haritus 
ehk avar ja sügav arusaamine. 
Teiseks iseloomustab sellist 
teadlast eetilisus, millega hoida 
akadeemilise suhtlusruumi 
kvaliteeti. Kolmandaks on 
ta õpetaja, kes toetab oma 
õpilasi ja  kolleege teel suurema 
mõistmise poole. Just selliste 

omadustega ongi Peeter Torop, 
kes annab eeskuju kogu Tartu 
Ülikooli akadeemilisele perele.

Eri uurimisvaldkondades on 
Toropi haare muljetavaldav – 
see küündib vene kirjandusest 
ja Dostojevski uuringutest 
tõlketeooriani, kultuurimälust 
ja autokommunikatsioonist 
semiootilise analüüsi meetodite 
edendamiseni. 

Rahvusvahelist tuntust on 
Peeter Torop kogunud  esmalt 
tõlketeoorias totaaltõlke 

 mõistega, mis kirjeldab kogu 
kultuuri olemuslikult tõlkelisena. 

Toropi teooria praktiline 
väljund on tema loodud trans
meedia uurimisrühm semiootika 
osakonna juures. Selle rühma 
tehtud eõppekeskkonnad 
aitavad klassiruumis  mõtestada 
klassi kalisi kultuuritekste ja 
 nende põhjal loodud linateoseid. 

Tartu semiootika koolkonnal 
on vedanud, et siin on säilinud 
põlvkondlik järjepidevus. Ta 
on rakendanud Juri Lotmani 
semiootika põhimõisteid keel, 
tekst ja semiosfäär kui meetodit, 
nähes neis kultuurianalüüsi eri 
tasandeid. Toropi juhendamisel 
on kasvanud mitu põlvkonda 
Eesti kultuuritegijaid ja teadlasi.

Aitäh, Peeter, ja palju õnne 
sünnipäevaks!

Kolleegid ja õpilased 
 semiootika osakonnast
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MÕNNITLUSED

75ANU TÜÜR, 
meditsiinilise biokeemia 

õppekorralduse spetsialist – 
9. detsember; TOIVO LEIGER, 
loodus ja täppisteaduste 
valdkonna emeriitprofessor – 
23. detsember

70EVE REILJAN, 
teaduskoordinaator – 

8. detsember

65UNO HÄMARIK, 
diferentsiaal ja 

integraalvõrrandite dotsent – 
19. detsember

60MARGUS LEMBER, 
meditsiiniteaduste 

valdkonna dekaan – 
12. detsember

55PEEP TALVING, 
kirurgiliste haiguste 

professor – 14. detsember

50PIRE TERAS, 
eesti ja soomeugri 

keeleteaduse magistriõppe 
programmijuht – 
13. detsember; KELLI 
SANDER, referent –  
16. detsember

45LIINA JOLLER-
VAHTER, 

ökoinnovatsiooni noorem
teadur – 13. detsember; 

KAIDO SILLAR, keemilise 
füüsika teadur – 14. detsem
ber; AVE SARAPUU, kolloid 
ja keskkonnakeemia vanem
teadur – 21. detsember;
ALIIS LIIN, õigusnõunik – 
29. detsember

40MERIKE VELLEND, 
 õppekorralduse 

spetsialist – 6. detsember;
KRISTINA MUHHINA , 
demokraatia ja valitsemise 
magistriõppekava    
programmi juht –  
11. det sember; KESSY 
ABARENKOV, elurikkuse 
informaatika vanemteadur – 
18. detsember
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Aune Valk, 
õppeprorektor
Koroonaaeg on 

toonud ülikoolile ja 
õppimisele kaasa nii halbu kui 

ka häid asju. Oleme aru saanud, 
kui väärtuslik on silmast silma 
kokkusaamine. Mulle endale 
oli kevadise kogemuse juures 
kõige raskem just eraldatus 

inimestest. Koosolekuid, tööd ja 
infovahetust oli palju, aga koosolemist 

vähe. Ja see ongi minu jõulusoov: vähem 
koosolekuid ja rohkem koosolemist! Loodan 
väga, et saame seda luksust endale lubada.

Joanna Kurvits, võrgustiku 
„Ole rohkem“ tegevjuht 

Möödaminev aasta on olnud  raske. 
Uus ja tundmatu viirus on lisaks  

füüsilise tervise ohustamisele toonud 
kaasa palju stressi ja ärevust, mis on koor

maks meie vaimsele tervisele. Soovin, et 
terve ülikoolipere jõulud mööduksid puhates ja 

õnnelikult. Ole rohkem terve! 

Juko-Mart Kõlar, 
Viljandi kultuuri-

akadeemia direktor
Sel aastal tõdesime, et 

keegi ei suuda ootamatusi 
vältida ja nendega seotud 

raskuste eest kõrvale põigata. 
Kevadel selgus, et virtu aalne 

ühendatus, mis meie elu niivõrd 
mugavaks teeb, ei 
ole ikkagi see. Vajame 

vahetut suhtlust, ükstei
sega päriselt koos olemist. 

Seega soovin, et igaüks 
leiaks jõuluajal võimaluse veeta 

aega oma lähedastega, kogeda 
jõulude tõelist tähendust ja koguda 

koosolemisest jõudu uueks aastaks, 
mis on loodetavasti täis üksnes toredaid 

väljakutseid. Rahulikke ja rõõmsaid jõule!

Alexandra 
 Milyakina,  
semiootika noorem-
teadur
Ma soovin, et kõik hoiaksid 
kinni sellest, mida nad 
armastavad ja eriliseks peavad, 
hoolimata teiste arvamusest.  
See on ainus asi, mis loeb. 

Martin Noorkõiv, 
meedia ja kommuni-
katsiooni doktorant
2020. aasta on olnud 
 raske. Eelmistest jõuludest tun
dub olevat möödas palju rohkem 
aega kui vaid üks aasta. Pandeemia 
on seganud (ülikooli)elu pea igast 
küljest. Ent meie ülikool on näinud kõike: 
sõdu, haigusi, nälga, erinevaid riigikordi. 
Oleme kõik üle elanud, sest 
tõeotsingutel on läbi aegade 
olnud eriline koht inimhinges.
Tartus on aastasadu püsinud üks 
akadeemiline pühakoht, pakkumas 
uudishimulikele hingedele kaitsvat 
varjualust maailma muutuste lõhkuvate 
lainete eest. Rasketel aegadel on eriti oluline 
seda märgata, väärtustada ja hoida. Hoidkem 
üksteist ja hoidkem oma ülikooli.


