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Tasa sõuad, kaugele jõad
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uhu vaadata, kui
Nüüd, kus teadlased
kõikjal paistab
on end avalikkuse silmis
pimedus?
justkui t õestanud ja tava
Möödunud aasta pani
pärasest rohkem tähele
proovile suure osa inim
panu saanud, võiks neil olla
konnast. Koroonasse haiges
edaspidigi k ergem oma ideid
tunute arvu ja koroonast
tutvustada – ka neid, mis
räsitud majanduse kõrval
pole seotud koroonak riisi
räägiti ka koroonaväsimusest.
lahendamisega. Ajakirjas
Pandeemia tõttu kehtestatud
räägib avalikkusega suhtlemi
piirangud ja nakkuse hirmus
sest vastne a kadeemik, bio
elamine kurnasid inimesi iga
statistik Krista Fischer. Muu
pidi, ka vaimselt. Aasta lõpus
hulgas sõnab ta, et inimesed
ilmus aga siiski lootuskiir –
on tema arvates altid teadlaste
vaktsiin.
esitatud teavet usaldama.
MAARIT STEPANOV
Pole selge, kui kaua
Eestlasi peetakse aga
UT peatoimetaja
peame ootama, et saaksime
tagasihoidlikeks ja tihtipeale
harjumuspärase(ma) elu juur
kipumegi omaks võtma suhtu
de naasta. Lohutust võiks pak
mise, mida võib kirjeldada
kuda teadmine, et viirus pole suutnud elu s iiski
sõnadega „Mis nüüd mina …“. Samas teame ju,
seisma panna. See võiks teha rõõmu ka ülikooli
et ainuüksi meie ülikoolis on hulganisti helgeid
pere liikmetele, sest heitliku aasta kiuste said äsja
päid, kes ei jää Euroopa suurriikide teadlastele
ellu viidud kaks suurt muudatust: kehtima hakkas millegi poolest alla. Grandikeskuse hinnangul
uus karjäärimudel ja ülikool sai uue arengukava.
võiks kõikides TÜ valdkondades igal aastal olla
Viimatimainitu vaatab optimistlikult tulevikku ja vähemalt üks teadlane, kes saab Euroopa Teadus
on otsuste tegemisel kompassiks.
nõukogu uurimistoetuse.
Ajakirjas tutvustab uut arengukava arendus
Grandi saamiseks on kahtlemata vaja säravat
prorektor Erik Puura, kes toob muu hulgas
ideed. Heade mõtete tekkimiseks tuleb luua aga
esile, et koroonaviiruse levik pakkus ka õpetust.
soodne pinnas. Teinekord piisab näiteks sellest,
Läbielatu aitas ehk nii mõnelgi mõista, millist
kui võtta korraks aeg maha ja natuke rahuliku
kasu toovad probleemide lahendamisel teadus ja
malt kulgeda. Kas märkasite, et detsembri
rahvusvaheline koostöö.
v iimastel päevadel piilus pilvede vahelt päike? •

UN IV ER SITAS

Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri. Ilmub kord kuus. Tiraaž 1350 • Kontakt:

8

6

KOLUMN
Uus arengukava
aitab hoida silme ees ülikooli
eesmärke

30

8

34

12

38

PERSOON
Koroonaviirus keeras
Krista Fischeri elu pea peale
AKTUAALNE
Avaliku halduse
haridusest ei pruugi tööturul
piisata

18

16
18

AKTUAALNE
Uus karjäärimudel

AKTUAALNE
Eriolukorra ajal
päevikut pidanud inimeste
pihtimused panevad mõtlema

21

21

30

AKTUAALNE
Uus veebirakendus
teeb palgaläbirääkimised
lihtsamaks

TEADUS
Tulevikus võime jube
mõnekraadist külma pidada
pakaseks
TUDENGID
Eksamiks on
kergem valmistuda koos
õpingukaaslastega
REISIKIRI
Vahetusüliõpilase
muljed pandeemiaaegsest
Tartust

41

AJALUGU
Jakobi tänaval tehakse
arheoloogilisi kaevamisi

44

ESSEE
Digipädevuse
mõiste tundmine aitab
põgeneda abstraktsusest

46

ESSEE
Üliõpilaste
tagasisidest saab häid mõtteid

24

47

27

51

AKTUAALNE
Üliõpilased on
nördinud, et õigusteaduse
tudeerimine Tallinnas muutub
tasuliseks
AKTUAALNE
Euroopa
Teadusnõukogu grandid on
käegakatsutavas kauguses

Järelehüüded,
doktoritööd,
teated, stipendiumid
tunnustusavaldused,
õnnitlused
KEELENURK
Ülikooli terminid.
Teadmussiirdedoktorantuur

Ülikooli 18–102, 50090 Tartu; 737 5686, 5069 473; ajakiri@ut.ee; www.ajakiri.ut.ee.
Leia meid sotsiaalmeediast aadressil www.facebook.com/universitastartuensis, Instagramist
@unitartuajakiri. Vastutav väljaandja Viivika Eljand-Kärp, peatoimetaja Maarit

Stepanov, toimetaja Mari Eesmaa, praktikant Liina Ludvig, teabetoimetajad Kady Sõstar ja Triin Ree, keeletoimetajad
Külli Pärtel ja Merily Šmidt, korrektor Külli Pärtel, kaanefoto Andres Tennus, küljendaja Margus Evert, trükk Paar.
Universitas Tartuensise kujunduslahendused, kõik ajakirjas avaldatud artiklid jm tekstid ning fotod ja illustratsioonid on
autoriõigusega kaitstud teosed. Toimetus lubab neid kasutada ainult eelneval kokkuleppel koos viitega autorile ja Universitas
Tartuensisele. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kolleegium: Maaja Vadi (esimees),
Ivo Volt, Mart Noorma, Karin Kogermann, Villu Päärt, Indrek Treufeldt, Katrin Pajuste-Kuul ja Silja Madison.

38

3

Järgmine Universitas Tartuensis ilmub 5. veebruaril.
Ajakirja veebikodu asub aadressil ajakiri.ut.ee

UUDISED

JAANUAR 2021, NR 1

5

Üliõpilased lähevad haiglasse appi

Maurice Maeterlinck

NÄIDENDID (1889–1896)
Tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Maria Einman
ISBN 978-9949-03-485-7, 616 lk. Hind kirjastuse e-poes 15 €
Maurice Maeterlinck (1862–1949) on Belgia tuntuimaid näitekirjanikke, luuletajaid
ja mõtlejaid, keda peetakse sümbolistliku draama alusepanijaks. 1911. aastal sai ta
Nobeli kirjanduspreemia. Maeterlincki esimesed üheksa draamat erinevad tema
hilisemast loomingust pessimistlikult sünge õhkkonna ning omapärase dramaturgia,
tegelaste ja lavalise ruumi poolest. 19. sajandi lõpu selgepiirilise ja -mõttelise teatri
taustal tundusid vaikusel ja määramatusel põhinevad näidendid revolutsiooniliselt
uuenduslikud. Need mõjutasid ja inspireerisid mitmeid 20. sajandi teatri- ja kirjandusinimesi. Kogumik sisaldab Maria Einmani tõlkes näidendeid „Printsess Maleine”,
„Kutsumata külaline”, „Pimedad”, „Seitse printsessi”, „Pelléas ja Mélisande”, „Alladine
ja Palomides”, „Sees”, „Tintagiles’i surm” ja „Aglavaine ja Sélysette” ning Maeterlincki
esseed „Argipäevane traagika”. Väljaandele on lisatud tõlkija mahukas saatesõna.

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

Teaduskirjastus aastast 1632

liinilise meditsiini insti
tuut kutsus meditsiini
teaduste valdkonna üliõpilasi
läbima õendusõppe kiir kursust
ja a suma tööle kliinikumi
COVID-19 osakondadesse.
„Koroonaepideemia on
ähvardavalt laienemas. Kliinikum
ja kogu Eesti tervishoid vajavad
hädasti abikäsi. Suur puudus on
meditsiiniõdedest, kes oleksid
valmis COVID-19 osakondades
töötama,“ seisis kliinilise meditsiini instituudi juhataja professor
Joel Starkopfi üleskutses arstiüli
õpilastele.
Detsembri keskpaigaks oli
üleskutsele reageerinud 51
üliõpilast, neist kümmekond
alustas väljaõpet kohe, teine
kursus asus õppima 4. jaanuaril.
Väljaõpet tehakse kümne
liikmelistes rühmades ja seda
korraldab Tartu Tervishoiu
Kõrgkool. Starkopf tõi koolitaja valikut põhjendades esile
kõrgkooli standardse ja hea
tasemega õenduskoolituse.
Suur osa üliõpilasi asub tööle
nakkushaiguste osakonnas, kuid
nad liiguvad kliinikumi vajaduste
järgi ka teistesse osakonda
desse. „Esialgu on nende abi
vaja kuni kaks kuud, eks siis
näis, milline olukord on,“ lisas
Starkopf.
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ÜLESKUTSELE REAGEERIS ÜLE 50 ÜLIÕPILASE, KELLEST KÜMMEKOND
ALUSTAS VÄLJAÕPET TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLIS KOHE.

Arstiüliõpilasi on aga üle
Eesti COVID-19 osakondades
rohkemgi, sest nad on abiks nii
praktika raames kui ka praktika
väliselt.
Kliinilise meditsiini instituudi
üliõpilaskogu esimees Triin Olde
rääkis, et haiglasse appi minemine on suurepärane võimalus
omandada praktilisi oskusi,
tutvuda lähemalt haiglasüsteemi
ja huvi pakkuvate erialadega
ning teenida ülikooli ajal erialase
tööga lisaraha.
Starkopf rõhutas pöördumises arstiüliõpilastele, et haiglasse
appi tulles saavad nad praktiseerida õendustegevust ja haigete
põetamist, mis tuleb kindlasti
kasuks ka hariduslikust küljest,

eriti praeguse veebiõppe ajal.
Kaugõppe tõttu on COVID-19
osakondades praktika tegemine
või töötamine ainuke võimalus
reaalselt patsientidega kokku
puutuda. TÜ kliinikumi kriisi
juhtimismeeskonna otsusel võib
kliinikumis toimuda kontaktõpe
ainult juhul, kui see on otseselt
seotud koroonatõrjega. See
tähendab, et peetakse ainult
arstiteaduse neljanda kursuse
nakkushaiguste ja pulmono
loogia praktikume.
Ülikool on pannud
õppuritele südamele, et
nende peamine ülesanne on
omandada haridust ja koroonapatsientide abistamise kõrval ei
tohi õppetöö soiku jääda.

•
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Uus arengukava seab
sihte muutlikus maailmas

oodetavasti lõpeb
jõudnud uude ajajärku, kus
koroonakriis peagi
oleme mitme rahvusvahelise
ja kogu maailm
toetus- ja hindamissüsteemi
pöördub tagasi nn normaalsesse
geograafilises jaotuses viidud
ellu. Pandeemia ajast võiksime
Ida-Euroopast üle Põhja
kaasa võtta õppetunni: suuri
maade hulka. See tähendab,
üleilmseid probleeme saame
et järjest olulisemaks muutub
lahendada teaduse ja rahvus
koostöö Põhjamaade ja Lääne-
vahelise koostöö abil.
Euroopa ülikoolidega – selleks
Vahetult enne koroonakriisi
on Tartu Ülikool liitunud
puhkemist, 2019. aasta teises
Euroopa teadusülikoolide
pooles oli kogu maailmas
koostöövõrgustikega (The
üks peamisi aruteluteemasid
Guild, LERU, E
 NLIGHT,
kliimamuutused. See mure ei
Europaeum).
ERIK PUURA
ole kuhugi kadunud ja kerkib
Toetussüsteemide muutu
arengukava komisjoni esimees,
pärast pandeemia vaibumist
mine
tähendab, et ülikool peab
arendusprorektor
uuesti päevakorda. Eestil on
end üha rohkem rahastama
kliimaprobleemide lahenda
muudest konkurentsipõhistest
miseks kaks võimalust: võtta
allikatest, millest valdav osa
üle mujal juba välja töötatud ja läbi proovitud
toetab rakendusliku suunitlusega koostööd nii
lahendused või olla uuenduslik ja leida ise omale
ettevõtete kui ka avaliku sektoriga. Nendega
parim tee. Viimasel juhul avaneb võimalus
tehtav ühistöö pakub järjest suuremaid võima
suurendada siin välja töötatud tehnoloogiliste
lusi, mida tuleb kasutada parimal moel. Teadlane
lahenduste eksporti.
peaks suutma sektorite vajadused tugiüksuste
Keskkonnateadlik ülikool saab uute arengu
abiga üles leida ning algatada ja hoida selleks
suundade tekkele kaasa aidata – see eesmärk on
vajalikku teaduskoostööd.
läbivalt sees ülikooli uues, 2025. aastani kehtivas
Ilma kõrgtasemel teaduseta ei ole teadus
arengukavas. Keskendumine kliimamuutustega
põhist kvaliteetõpet. Püüame luua parimaid
kaasnevatele probleemidele ja teistele suurtele
võimalusi talentidele nii Eestist kui ka mujalt
üleilmsetele sõlmküsimustele on kui rong ning
maailmast. Ülikoolil tuleb pöörata erilist tähele
ülikool peaks olema vedurijuht, mitte jooksma
panu sellele, millised peaksid olema praeguste
viimasele vagunile järele.
noorte tulevikuoskused ja arenguvajadused
Teel on takistusi. Üks olulisemaid mõjureid
kiiresti muutuvas maailmas. Kui ülikooli eelmise
on tõsiasi, et Euroopa Liidu tõukefondidest saa
arenguk ava kehtivusajal oli fookuses ettevõt
dav toetus Eesti teadustaristule, tippkeskustele
likkus ja ettevõtliku ülikooli arendamine, siis
ja doktoriõppele väheneb. Eesti on oma arengus
nüüd peame samavõrd tähtsaks digioskusi,
KESKKONNATEADLIK ÜLIKOOL SAAB UUTE ARENGUSUUNDADE
TEKKELE KAASA AIDATA — SEE EESMÄRK ON LÄBIVALT SEES
ÜLIKOOLI UUES, 2025. AASTANI KEHTIVAS ARENGUKAVAS.
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l oomingulisust, kriitilist mõtlemist, õpioskusi
ning enesejuhtimis- ja koostööoskusi. Üli
õpilaste terviklik ülikoolikogemus ei koosne
ainult õppetööst. Igaühe isiklik areng saab toi
muda siis, kui ta osaleb mitmesugustes organi
satsioonides ja ettevõtmistes. Üha suurema
kaalu omandavad seejuures e-õpe ja õpiränne.
Kiiresti muutuv keskkond nõuab elukestva õppe
järjest suureneva vajaduse rahuldamist.
Ühiskonnas on olnud palju juttu ka eesti keele
ja kultuuri säilimisest ning arenemisest. On
tunnetatud ohtu, justkui muutuks ülikool üha
rohkem ingliskeelseks ning seetõttu võiks hävida
meie oma keel ja kultuur. Eestikeelne ülikool
on Eesti lahutamatu osa ning suur väärtus kogu
maailmale. Ülikoolil on kohustus ja missioon
hoida ning arendada eesti keelt, haridust, kul
tuuri ja pärandit. See roll on igavikuline, tähtajaliste arengukavade ülene.
Hiljuti senati poolt vastu võetud keele ja
rahvusvahelistumise põhimõtted on ülikoolile
suuniseks, kuidas täita jätkuvalt ja tugevalt
rahvusülikooli rolli ning samal ajal arendada
rahvusvahelist ülikooli.
Ülikooli tugevus ja konkurentsivõimelisus
on ülisuures sõltuvuses riigi toest. Viimasel
ajal palju jutuks olnud eraraha võimalik kaasa
mine õppemaksudena ei ole välja mõeldud
mitte ü liõpilaste koorimiseks, vaid selle taga on
tõdemus, et praegu kavandatud riiklik rahas
tus ei võimalda tagada õpetamise head
k valiteeti. Riiklik eesmärk peaks olema
kasvatada kõrghariduse rahastust
sihiga 1 ,5% SKP-st, toetades
eria lade mitmekesist arengut.
Seejuures ei tohi ligipääs
kõrgharidusele halveneda ega
muutuda ebavõrdseks. Ka
teaduse rahastamise kohta
on öeldud, et 1% SKP-st võib
jääda ajutiseks ja järgmistel
aastatel taas kahaneda.
Loomulikult on kõik
omavahel seotud – nii avalik
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kui ka erasektor soovivad, et ülikoolis tehtaks
kõrgetasemelist teadust ja koolitataks v ajalike
oskustega inimesi. Sellest saaks riik otsest kasu
ning ühiskond ja majandus areneksid. Kui
ülikooli töötajatele ei ole tagatud head töökesk
konda ja konkurentsivõimelisi töötingimusi, jääb
see vaid loosungiks.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et ülikool on olnud
ning on edaspidi – ka kestva üleilmastumise
tingimustes – eesti keele, kultuuri ja pärandi
hoidja ja arendaja. Ülikool tagab teadusel põhi
neva eestikeelse hariduse omandamise. Samal
ajal on Tartu Ülikoolil rahvusvahelises võrdluses
viimase 10–15 aasta jooksul läinud hästi. Nii on
see olnud eelkõige tänu meie teadustöö heale
kvaliteedile, suurele mahule ja silmapaistvale
viidatavusele, kuid pidevalt on ülespoole liiku
nud ka hinnangud ülikooli õppe kvaliteedile,
mainele, ettevõtluskoostööle ja ülikoolile kui
tööandjale.
Akadeemilise kogukonna, tugiüksuste ja
üliõpilaste kaasabil valminud uus arengukava
püüab ette näha tulevikuküsimusi. Valmimis
järgus olevas arengukava rakenduskavas
pannakse selleks kirja ka konkreetsed eesmärgid
ja tegevussuunad. •
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Krista Fischer:
matemaatika on ilus
Kui koroonaviirus levima hakkas, polnud biostatistik Krista Fischeril
plaanis selle uurimisega lähemalt tegeleda. Ent juhuse tõttu on
saanud sellest teema, mis saadab teda päevast päeva, ja Fischerist
PERSOON

on saanud üks neist, kes aitab Vabariigi Valitsusel viirusega seotud
otsuseid langetada.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

K

MATEMAATIKA VÕI BIOLOOGIA?
NOORENA KAHE ERIALA VAHEL
VALIMA PIDANUD KRISTA FISCHER
ON BIOSTATISTIKUNA ÜHENDANUD
OMA TÖÖS KAKS KIRGE.

ui küsida matemaatilise
statistika professorilt
ja biostatistika vanem
teadurilt Krista F
 ischerilt, kas
ta on koroonakriisi jooksul
täitnud teadlase, poliitiku või
kommunikatsioonijuhi rolli,
vastab ta kõhklemata: „Olen
hea meelega statistik. Ma olen
ikkagi ekspert – statistika
ekspert, ka teadlane – ning
sellel taustal saan anda nõu ja
suhelda.“
Fischerile tundub, et üldiselt
tema nõuandeid soovitakse,
kuid ta on kohanud ka skepti
lisust, sest statistilistes mude
lites, millega ta tegeleb, on
palju ebamäärasust. „Kui me
prognoosime tulevikku, siis on
määramatuse komponent väga
tugevalt sees. Me ei saa kuidagi
garanteerida, et juhtub just see,
mida mudel näitab. Jääb või
malus, et asjad lähevad teisiti
põhjustel, mida me ei suuda

ette näha,“ selgitab Fischer ja
lisab, et ükski teadlane ei ole
võimeline pakkuma must
valget tõde. „Räägime sellest,
et andmed toetavad üht või
teist teooriat. Reaalsus on see,
et andmed võivad toetada ka
mitut teooriat.“
Koroonakriisi sattus Fischer
lahendama mikrobioloog
ja viroloog Irja Lutsari ette
panekul. Nimelt oli Lutsar
eelmise kevade hakul Fische
rile helistanud ja palunud abi
statistil iste mudelitega. „Seni
olin eeldanud, et keegi kusagil
juba tegeleb mudelitega ja mina
võin jätkata oma tavapärast
tegevust,“ tunnistab Fischer.

aidata. Nii sattuski ta juhtima
koroonav iirusega seotud
statistil iste mudelite loomist.
ÄHVARDAVAD RISKID
Et põhiteemaks sai k oroona,
jäid Fischeri tavapärased
uurimisteemad tagaplaanile.
Ta mainib, et ühele möödu
nud aasta jaanuaris alustatud
teadusartiklile pole ta siiani
saanud punkti panna. „Minu
põhiteema on, kuidas prog
noosida paremini riske, mis
mõjutavad inimese eluiga,“
kirjeldab Fischer. Teda köidab
prognooside tegemine inimeste
käitumise ja geenide põhjal, et
mõista, millised terviseriskid

TEADLASED EI SAA GARANTEERIDA, ET
JUHTUB JUST SEE, MIDA MUDEL NÄITAB.
ASJAD VÕIVAD MINNA TEISITI.

Lisaks pöördus tema poole
veel teisigi inimesi ning näi
teks statistik Jaak Sõnajalg ja
füüsik Mario Kadastik lubasid
teda mudelite koostamisel

neid ohustavad. Selle uuri
miseks on ta kasutanud näiteks
geenivaramu andmeid. „Mind
huvitab, kuidas saada õigeid
riskihinnanguid. Tahaksin

10
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i nimesele öelda, milliste hai
guste suhtes on tal suurem risk
ja milliste suhtes väiksem. Pan
nes geneetilise info kokku selle
ga, mida me veel teame – kui
vana ta on, kui palju ta kaalub,
kas ta suitsetab –, saamegi riski
teada,“ selgitab ta.
Kui inimene on ülek aalul ine, siis on tal suurem d ia-
beedir isk. Võttes arvesse ka
geneetilisi eelsoodumusi, saab
vaadelda, kui palju mõjutab
suhkurtõvesse haigestumist
kehakaal, kui palju pärilikkus
materjal. Teadmiste põhjal on
võimalik anda soovitusi, kuidas
diabeeti vältida. Sellise perso
naalse lähenemise tavapäraseks
muutumisele oleme Fischeri
sõnutsi juba väga lähedal.
Kuivõrd Eesti inimesed
üldse arvudesse usuvad?
„Ma arvan, et väga paljud
usuvad,“ vastab Fischer, kuid
l isab, et vajakajäämisi on
statistil ises kirjaoskuses. Ta
tunneb aga head meelt selle
üle, et koroonak riisis on rahvas
suutnud teadlastega kaasa
mõelda ning avalikkusel ja
poliitikutel on suur huvi arve
mõista.

JAANUAR 2021, NR 1

kõik ongi hästi lihtne,“ muheleb
ta. Et keerulist infot võima
likult mõistetavalt edastada,
võtab Fischer appi visuaalsed
lahendused – graafikud. Neid
koostades jälgib ta, et arvu
liste näitajate paigutus aitaks
jutustada kindlat lugu. „On vaja
mõelda, kuidas edastada oma
sõnum väga lihtsalt ja lühidalt,
aga samas ausalt. Teinekord
saab seda edasi anda ilusa jooni
sena, kus ma näitan, millised on
trendid ja milline on prognoos,
ning kus lisaks selgitan, miks
see prognoos on selline.“
ÜKS MUDEL EI TOIMI
Kui koroonaviiruse leviku
prognoosimisega mullu märtsis
algust tehti, oli teavet viiruse
kohta sedavõrd vähe, et seda
tuli otsida maailma eri nurka
dest. „Päris alguses pidasin nõu
Soome statistikutega, kellel olid
nakkushaiguste analüüsimi
sel märksa paremad ja pika
ajalisemad kogemused kui meil
siin Eestis.“ Fischeri sõnul on
põhjanaabritel aastakümnete
jooksul välja kujunenud oma
meetodid ja esiti kavatseski ta
koostada statistilisi mudeleid

SEE ON ISEGI NATUKE HIRMUTAV, ET
PEAN OLEMA ETTEVAATLIK JA MÕTLEMA,
ET MU SÕNUM JÕUAB PALJUDE INIMESTENI.

„Parem on otsuseid teha ikkagi
andmetele tuginedes kui liht
salt kõhutunde või emotsiooni
najal,“ tõdeb statistik.
Selleks, et avalikkus arvudest
aru saaks, tuleb Fischeril need
n-ö inimkeelde tõlkida, ja see
on tema sõnutsi üsna suur töö.
„Kui väga keeruline asi väga
lihtsaks teha, siis tundub, et

nende eeskujul. Ent Mario
K adastiku mõjutusel asusid nad
siiski otsima oma teed. A
 lguses
tekitas see ebakindlust.
„Kartsin, et äkki me ei tee
asju õigesti, aga soomlased
teevad. Lõpuks jõudis mulle ko
hale, et tegelikult ei tee me va
lesti – idee on sama ja me saame
sama tulemuse. A
 lustame

lihtsalt natukene erinevast
punktist.“ Miks ei saa teadlased
üle maailma kasutada koroona
ga seotu prognoosimiseks üht ja
sama statistilist mudelit?
Fischer vastab, et seda on
proovitud. „Näiteks Haiguste
Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskus teeb mudeleid kõikide
Euroopa riikide jaoks. Nad
proovivadki kõikidele riikidele
teha samasuguse lähenemisvii
siga mudeleid, aga neil mudeli
tel jääb puudu täpsusest – need
näitavad küll üldist trendi,
aga kui oleme oma mudeleid
võrrelnud, siis selgub, et meie
omad on täpsemad,“ jätkab
teadlane. Ta selgitab, et mudelis
võib mängida rolli muu hulgas
see, milliste kriteeriumide järgi
inimesi haiglasse võetakse –
sisend mõjutab tulemust.
„Oleme koroonaajal teinud
kogu aeg mudeleid, kus on
mitu stsenaariumi, ja osa neist
läheb täide,“ ütleb Fischer. Kas
täide on läinud ka kõige hul
lemad? „Ei ole,“ vastab ta. Ent
samamoodi pole täide läinud
teadlaste kõige optimistlikum
ennustus – sügisel püsis lootus,
et nakatumisi jääb vähemaks,
kuid detsembri keskpaigas on
näha hoopis midagi muud. „Aga
nakatumiste arvu kasv siiski
aeglustus.“
Detsembri algul valiti Krista
Fischer akadeemikuks. Kui sel
lest juttu teha, poetab ta tagasi
hoidlikult muheledes: „Läks nii,
jah.“ Ta sõnab, et Eesti Teaduste
Akadeemia liikmeks olemine
on pannud teda mõtlema, et
igal tema s õnal on suur mõju.
„See on isegi natuke hirmutav,
et pean olema ettevaatlik ja
mõtlema, et mu sõnum jõuab
paljude i nimesteni,“ ütleb ta.
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KRISTA FISCHERI SÕNUL TASUB SÕNUMITE EDASTAMISEKS
KASUTADA GRAAFIKUID, SEST AINULT ARVUDE JA VALEMITEGA
ON KEERULINE SÕNUMIT EDASI ANDA.

HINDEKS „VÄGA HEA“
Koroonaviirus on kestnud justkui kaks semestrit
– esimene oli möödunud kevadel, teine sügisel.
Millised hinded paneksite valitsuse tegevusele?

V

äga keeruline öelda. Ma arvan, et kevadel ei reageeri
tud kindlasti liiga vähe – reageerimine oli jõuline ja
efektiivne. Tagantjärele tarkusena võime öelda, et mõni
piirang oleks võinud ära jääda või varem lõppeda – oleksime
võinud eriolukorra varem lõpetada. Aga hindeks paneksin
sellele kevadisele reaktsioonile kui mitte A, siis B.
Sügisel, teise laine alguses, oleks pidanud võib-olla varem
reageerima. Osa inimeste arvates on sügisel lastud arvudel
liiga muretult kasvada. Teistpidi näeme, et sellel, et elu on toiminud, on kindlasti suur väärtus. Sügise kohta on raske hinnet
panna, sest me oleme praegu seisus, kus haiglad tulevad
toime ja asjalood on paremad kui meie naabritel Leedus või
Lätis*. Kui suudaks, et jääkski nii, siis oleks hästi.
* Vestlus Krista Fischeriga toimus detsembri keskpaigas.

•

„Sõnum peab olema tasa
kaalukas. Iga hetk võib tulla
mõni ajakirjanik, kes paneb
selle oma loo pealkirjaks, ja see
ei pruugi olla päris see, mida ma
mõtlen.“
Kuid vastutuse kõrval näeb
Fischer ka võimalusi. „Saan
aidata arendada statistilist
kirjaoskust ning rõhutada
matemaatilise statistika ja

matemaatilise mõtlemise oluli
sust ühiskonnas.“
Ühe murena näeb ta seda,
et Eesti koolides on vähe häid
matemaatikaõpetajaid. Ta ütleb
naljatlevalt, et kui ükski teadus
asutus talle tööd ei pakuks,
siis võiks ta olla mõnes koolis
õpetajaks, sest matemaatika
õpetamine meeldib talle väga.
„Matemaatika on ilus. Sel on
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väga selge loogika ja on huvitav,
kuidas inimesed sellest mõtle
vad ja kuidas mina saan neid
aidata seda kõike näha.“ Ta
soovib, et matemaatika juurde
jõuaks rohkem inimesi.
„Matemaatikal on suur
tähtsus väga paljudes teadus
harudes – ilma selleta ei oleks
tänapäevasel kujul füüsikat,
aga ka meditsiini areng ei oleks
olnud selline, nagu on,“ jätkab
Fischer. Ta lisab, et matemaati
ka on oluline ka teistes valdkon
dades – kas või keeleteaduses.
„Olen tudengitele öelnud,
et kui nad on erialaks valinud
matemaatika või statistika, siis
tegelikult ei ole nad oma eriala
veel valinud. Nad peaksid mõt
lema sellele, mis neid veel huvi
tab. Kui nad kahtlevad kahe
eriala vahel, siis võivad nad
need ühendada. Matemaatika
on keel ja selleks, et olla kasulik
matemaatikuna, on väga tihti
vaja veel midagi juurde õppida,“
ütleb Fischer.
Kahe huviala ühendamise
kogemus on tal endalgi olemas.
„Lapsepõlves olin ise dilemma
ees: kas tulla õppima matemaa
tikat või bioloogiat. Bioloogia
huvitas mind väga ja olin
veendunud, et minust saab just
bioloog.“ Kooli lõpus otsustas
ta siiski matemaatikaõpingute
kasuks, lootes siduda seda
bioloogiaga. Nii ongi läinud.
„Seetõttu ütlen, et kui tahad
matemaatikuks saada, ei pea
huvi pakkuma ainuüksi mate
maatika. Väga palju potentsiaali
on neil, kel on laialdased huvid
ja kes soovivad ennast arendada
mitmel alal.“ •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
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Avaliku halduse 
eriala lõpetanutele
napib töökohti
Üksnes avaliku halduse haridust eeldavaid ametikohti on vähe.
Töötajatelt oodatakse lisaks arusaamale riigi toimimisest ka
põhjalikke teadmisi muudest valdkondadest.

KATRIN PIHL
OSKA uuringujuht

SIIM KRUSELL
OSKA vanemanalüütik

N

ii selgus Kutsekoja
OSKA uuringust
avaliku halduse
tuleviku tööjõu- ja oskuste
vajaduse kohta. Aastani 2027
väheneb hõive uuritud avaliku
halduse ametialadel ligikaudu
4%, st umbes 1000 inimese
võrra. Uuringus a nalüüsiti
riigia sutuste, kohalike oma
valitsuste, a metiühing ute,
ettevõtjate ja tööandjate
organisatsioonide ning kutseja huvikaitse organisatsiooni
de tööjõu- ja oskuste vajadust.
Uuritud ametialad olid
näiteks riigiasutustes või
kohalikes omavalitsustes
töötavad keskkonna-, põllu
majandus-, välis- ja julgeoleku
poliitika ning teiste elualade

spetsialistid, aga ka tipp- ja
keskastmejuhid.
Töökohtade arvu kahane
mist on oodata avaliku halduse
tugiteenuste pakkujate seas,
näiteks raamatupidamis- ja
personalitöötajatel, ning
ehituse ja maakorralduse eest
vastutajatel. Vähesel määral
kahaneb avaliku halduse
õiguse, rahanduse, maksun
duse ja statistika, põllumajan
duse ja maaelu ning majan
duse, transpordi ja energeetika
töökohtade arv.
Avaliku halduse töökohti
tuleb aga juurde tööhõive
valdkonda, näiteks Sotsiaal
ministeeriumisse ja Töötu
kassasse, samuti sotsiaal
valdkonda ning tervishoidu
arendavatele spetsialistidele
(nt teenusedisainerid ning
sotsiaaltöö ja hoolekande
tegijad) ning IT- ja andme
kaitsetöötajatele. Vähesel mää
ral suureneb avaliku halduse

hõive kommunikatsiooni ning
välis- ja julgeolekupoliitika
ametites.
Lähiaastatel on avalikus
halduses üks suurimaid
ülesandeid uute tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeteenuste
väljatöötamine ning olemas
olevate teeuste arendamine
rahvastikutrendide järgi.
Kuna inimesed on aina
vähem seotud ühe geograafi
lise piirkonnaga ja riigi tulud
vähenevad võrreldes teenuste
ülalpidamiseks vajaminevate
kuludega, seistakse k üsimuse
ees, kuidas hoida sellises
olukorras ka tulevikus avalike
teenuste kvaliteeti ja tagada
nende rahastamist.
PEAGI KADUVAD
TÖÖKOHAD
Tehnoloogia areng võimaldab
tööjõuvajadust vähendada
ja suunata seda suuremat
lisaväärtust loovate ülesannete
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täitmiseks. Näiteks a sendab
tehnoloogia järk-järgult tehni
list laadi tööd a ndmete töötle
misel ja analüüsil, samuti
seires ja kontrollim isel. Lähi
aastatel on oodata satelliitseire

eeliseid, ja eriti eelistavad
kohalikud omavalitsused
erialase, näiteks sotsiaaltöö või
keskkonnaharidusega kandi
daate. Selge nõudlus ainult
avaliku halduse hariduse järele

HOOLIMATA TEHNOLOOGILISTEST
TÄIUSTUSTEST EI ASENDA IT-LAHENDUSED
LOOVAT MÕTLEMIST.

kasutuse hüppelist kasvu
põllumajanduses, samuti
tehisintellekti suuremat kasu
tamist põllumajandustoetuste
taotlemisel. Ent hoolimata
tehnoloogilistest täiustustest
ei asenda IT-lahendused loovat
mõtlemist, näiteks seadusloomes, ega vahetut inim
kontakti personaliseeritud
teenuste puhul.
Valdavalt leidsid tööandjad,
et avaliku halduse haridus ei
pruugi anda värbamisel teiste
kandidaatidega võrreldes

on suhteliselt vähestel ameti
kohtadel – neil, mis eeldavad
suure pildi nägemist, näiteks
strateegianõunikel ja arengu
kavasid koostavatel spetsia
listidel. Seetõttu on avaliku
halduse õppimine kasulik
spetsialistidele ja juhtidele,
et täiendada magistriõppes
oma töökogemusest saadud
teadmisi.
Tööandjad näevad avaliku
halduse teadmisi lisaväärtu
sena, kui on olemas ka muu
eriala teadmised. Ainuüksi
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avaliku halduse hariduse
omandanutele ei pruugi jaguda
erialast tööd.
Lisaks mingi kitsa eriala
teadmistele peab avaliku
halduse töötajatel olema ka
komplekt põhiteadmistest ja
-oskustest, mis on vajalikud
ning omased riigisektori tööta
jatele, olenemata ametikohast
või tegevusvaldkonnast.
Need on näiteks teadmised
poliitika k ujundamise prot
sessidest, riigi struktuurist
ja selle üldistest toime
mehhanismidest, avaliku
halduse eetikast ning korrupt
siooniennetusest.
Üha rohkem on vaja ka
teadmisi teenuste d isainist,
Euroopa Liidust, õigusest,
k überturvalisusest ning
a ndmeanalüüsist.
Seejuures pole oluline ainult
kvantitatiivsete andmete
a nalüüs, vaid ka kvalitatiivne – see tähendab, et

OSKA avaliku halduse uuringus analüüsitud alavaldkonnad

Uuringus
analüüsiti:
25 000
hõivatut

Uuringus ei
analüüsitud:
107 000
hõivatut

Välissuhted

Organisatsioonide
(nt Eesti Muinsuskaitse
Selts, Eesti Rahvuskultuuri
Fond) tegevus

Riigikaitse

Tuletõrje- ja
päästeteenistus

Avalik haldus
ning majandusja sotsiaalpoliitika
juhtimine

Ametiühingute
tegevus

Kutseorganisatsioonide
tegevus

Haiglad

Haridus
ja kultuur

Sport ja
noorsootöö

Kohustuslik
sotsiaalkindlustus

Ettevõtjate ja tööandjate
organisatsioonide tegevus

Õiguskaitse
ja kohtud

Avalik korrakaitse
ja julgeolekuteenistused

JOONISED: OSKA ANALÜÜS
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Avaliku halduse valdkonna töötajate kasvava vajadusega teadmised ja oskused

Teenuste
disain

Andmeanalüüsioskus

Üldteadmised
riigi ja ühiskonna
toimimisest

Inglise, vene ja
prantsuse keele
oskus

a nalüüsimiseks kasutatakse
lisaks numbrilisele andmes
tikule ka näiteks igapäeva
suhtluse käigus kogutud
kogemusi ja teavet. Teenuste
d isainim isel ja arendamisel
on sageli võtmetä htsusega
just kvalitat iivsed andmed ja
nende analüüsi oskus.
VÄHEM ÕPPEKOHTI
ÜLIÕPILASTELE
Et paljud tööd muutuvad
projektipõhiseks, kasvab
projektijuhtimisoskuste täht
sus, sealjuures näiteks eelarve
koostamine, aja- ja enese
juhtimine, administreerimine
ning ressursside juhtimine.
Aina olulisemaks muutuvad
ka koostöö- ja suhtlemisoskus,
sealhulgas head läbirääkimis
oskused, oskus teha kompro
misse, juhtida konflikte ning
kaasata partnereid. Üleilmas
tumise tingimustes ja rahvus
vahelise koostöö tihenedes
on ilmne konkurentsieelis
tööturul ka võõrkeelte oskus –
lisaks inglise ja vene keelele
on vajalik prantsuse keel, eriti
välisteenistuses.

Põhiteadmised
õigusest

Projektijuhtimisoskus

Uuringus analüüsiti õppe
kavu, mille lõpetajad võiksid
pärast lõpetamist ühe peamise
töökohana asuda tööle avaliku
halduse valdkonda. Kõikide
analüüsitud õppekavade kohta
kasutati katusnimetust avaliku
halduse haridus, mida antakse
kolmes ülikoolis: Tartu Üli
koolis, Tallinna Ülikoolis ja
Tallinna Tehnikaülikoolis.
Ülikoolidele on uuringu
aruandes tehtud ettepanek
pöörata senisest enam tähele
panu eelnimetatud kasvava
vajadusega erialaste ja üld
oskuste õpetamisele, seal
hulgas tehnoloogia, arengu
ja innovatsiooniga seotud
oskustele. Oluline on ka hoida
järjepidevat ja süsteemset
kontakti vilistlastega, kellelt
võib saada teada, mida õppe
kavades muuta, et õpe vastaks
paremini tööturu olukorrale ja
tööandjate ootustele.
Ülikoolid võiksid õpet
pakkuda senisest rohkem kas
moodulitena või muus lühe
mas vormis, samal ajal aren
dades süsteemsemalt vald
kondlikku täienduskoolitust.

Kuna õppureid on rohkem kui
erialaseid töökohti, võiksid
ülikoolid kaaluda võimalust
kehtestada bakalaureuse- ja
magistriõppe eestikeelsete
õppekavade jaoks vastuvõtu
kvoot 20 üliõpilast õppekava
kohta, et hoida ühtlast eriala
õppe kvaliteeti ning nõudlust
õppe lõpetajate järele tööturul.
ÕPE 30-AASTASTELE
JA VANEMATELE
Uuringus analüüsiti avaliku
halduse, rahvusvaheliste
suhete, riigiteaduste ja polito
loogia õppekavasid. Viimase
viie aasta jooksul on vähene
nud eelkõige bakalaureuse
õppe lõpetajate arv, samal ajal
kui magistriõppe lõpetajate
arv on mõnevõrra kasvanud.
2019/2020. õppeaastal oli
iga kolmas avaliku halduse
haridust omandav üliõpilane
välispäritolu.
Kõige rohkem oli
2019/2020. õppeaastal avaliku
halduse hariduse õppekavu
just TÜ-s, mida eristas teistest
ülikoolidest magistriõppe
kavade arvukus.

AKTUAALNE

JAANUAR 2021, NR 1

Uuringus analüüsiti ü heksat
õppekava, kus on olnud lõpe
tajaid viimasel kolmel aastal.
Need olid d emokraatia ja
valitsemine, Euroopa Liidu –
Venemaa uuringud, Euroopa
õpingud, Kesk- ja Ida-Euroopa,
Venemaa ja Euraasia uuringud,
muutuste juhtimine ühis
konnas, politoloogia, rahvus
vahelised suhted ja regiooni
uuringud, riigiteadused ning
ühiskonna ja infoprotsesside
analüüs.
TÜ-s on avaliku halduse
õppekavade alusel vastu
võetud üliõpilaste arv
märkimisväärselt kasvanud:
2019/2 020. õppeaastal võeti
vastu ligikaudu sada üliõpilast
rohkem kui 2015/2016. õppe
aastal ning see puudutab just
magistriastet.
Siiski ei omanda TÜ-s
avaliku halduse haridust teiste
ülikoolidega võrreldes silma
paistvalt enam üliõpilasi.
Suure osa nende arvu kasvust
moodustavad välisüliõpilased:

viie aastaga suurenes nende
hulk ligikaudu 140 võrra.
Samuti on kõigi ü likoolide
magistriõppes tähelepanuväärselt palju Eesti päritolu
vähemalt 30-aastaseid
ü liõpi lasi, kes pigem
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Kõiki ülikoolilõpetajaid
pole uue tööjõuna määrat
letud, n äiteks ei asu enamik
välisü liõpilasi Eestis tööle
ning suur osa täiskasvanud
õppijatest juba töötab vald
konnas.

KONKURENTSIEELIS ON VÕÕRKEELTE OSKUS.
LISAKS INGLISE JA VENE KEELELE ON VAJALIK
KA PRANTSUSE KEEL.

täiendavad oma olemasolevaid
teadmisi ja oskusi kui omanda
vad uut eriala.
TÜ-s moodustavad 30aastased ja vanemad õppijad
avaliku halduse haridust
omandavatest magistriõppe
üliõpilastest poole.
Lähiaastatel oodatakse
avaliku halduse valdkonda
uue tööjõuna umbes 120
avaliku halduse haridusega
kõrgkoolilõpetajat, viimase
kolme aasta keskmisena on
Eestis selle haridusega lõpeta
nuid aga 150.

.

Keskmiselt on igal a astal
asunud avaliku halduse
v aldkonda tööle 70 lõpetanut.
Vaid kolmandik kõigist
sellealase hariduse omanda
nutest (lõpetanud alates aas
tast 2006) töötavad avalikus
halduses.
OSKA avaliku halduse
uuringus analüüsiti riigi
asutuste, kohalike oma
valitsuste, ametiühingute,
ettevõtjate ja tööandjate
orga n isatsioonide ning 
kutse- ja huvikaitse organi
satsioonide tööjõu- ja oskuste
vajadust aas
tani 2027 ning
esitati haridus
süsteemile
ettepanekud,
kuidas seda täita.
Avalikus sektoris
töötab kokku
umbes 132 000
inimest, kellest
OSKA avaliku
halduse uurin
gus analüüsiti
25 000. Uuringu
t ulemustega
saab tutvuda
veebilehel oska.
kutsekoda.ee/
field/avalikhaldus. •
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Avalik konkurss

PhD

Uus karjäärimudel
on paindlikum
Uue aasta algul jõustus TÜ akadeemilise töötaja karjäärimudel,
mille eesmärk on muu hulgas anda noortele edukatele teadlastele
kindlus, et neil on ülikoolis väga head karjäärivõimalused.

LIINA LUDVIG
UT praktikant

Ü

likoolis on juba
mõnda aega arutletud
uue karjäärimudeli
üle. Nüüd on jõutud ümber
korraldusteni, mille eesmärk on
säilitada akadeemilise töötaja
kindlustunne ja motivatsioon
kogu karjääri vältel. Kõik pole
siiski veel lõpuni selge – ees
on ootamas arutelud tenuuri
professuuriga seonduvate
põhimõtete üle.
Seoses uue kõrgharidus
seadusega on muudatus
tehtud akadeemiliste tööta
jate ametinimetustes. Senini
on õppejõududel olnud viis
ametikohta – õpetaja, assistent,
lektor, dotsent ja professor –
ning teadustöötajatel neli –
nooremteadur, teadur, vanem
teadur ja juhtivteadur. Uue
neljaastmelise struktuuri järgi
on ametikohti kokku seitse.
Esimesel astmel on õpetaja,
nooremlektor ja nooremteadur,

teisel lektor ja teadur, kolman
dal kaasprofessor ja neljandal
professor. Kõiki neid hõlmab
edaspidi ühtne termin akadeemiline töötaja.
Professori, lektori ja õpe
taja ametikohtadel ei muutu
midagi ei ametinimetuses ega
-nõuetes. Muudatused puudu
tavad praeguseid assistente,
nooremteadureid, teadureid,
vanemteadureid, dotsente ja
juhtivteadureid.
NÕUDED MUUTUVAD
Mõne ameti puhul tehakse
muudatus kvalifikatsiooni
nõuetes. Siiani on noorem
teadurina töötamiseks
olnud vaja magistrikraadi
või sellele vastavat erialast
ettevalmistust. Käesolevast
aastast peab nooremteadur
aga olema immatrikuleeri
tud TÜ doktoriõppesse. Kui
tähtajatu töölepinguga noorem
teadur doktoriõppesse ei astu,
siis l eping lõpetatakse või
pakutakse võimaluse korral
muud tööd.

Doktorikraadi nõutakse
edaspidi ka teaduritelt. Doktori
kraadita teaduril on väitekirja
kaitsmiseks aega viis aastat
pärast TÜ uute ametijuhendite
jõustumist. Kui doktorik raadi
selle aja j ooksul ei omandata,
lõpetatakse teaduri tööleping
või pakutakse võimaluse korral
muud tööd.
Assistendi ametikoht kaota
takse ja praegustest assistenti
dest saavad tööülesannete alusel
kas nooremlektorid või õpeta
jad. Assistendiks võib endiselt
nimetada meditsiiniteaduste
valdkonna töötajat, kes täidab
õpetaja kohustusi. Õpetaja
ametikohal tehaksegi peamiselt
õppetööd, nooremlektoril lasub
lisaks õppetööle teadustöö
kohustus. Mõlema ülesanne on
ühiskondliku tegevuse raames
ka oma eriala populariseerida.
Juhtivteaduri ametikoht
muutub professori ametikohaks
ning dotsentidest ja vanemtea
duritest saavad kaasprofessorid.
Kaasprofessori ülesanded on
ametijuhendis sõnastatud

Nooremteadur

Teadur

Nooremlektor

Lektor

Kaasprofessor

Õpetaja

Professor

Emeriitprofessor

Edutamise
võimalus

ÜLIKOOLI KARJÄÄRIREDELIL ON VÕIMALIK TÕUSTA KA EDUTAMISE TEEL.

p iisavalt laialt ning need hõlma
vad nii seniste dotsentide kui
ka vanemteadurite ülesandeid.
Täpsemad ülesanded tuleb
kokku leppida tööplaanis.
EDUTAMINE
Siiani on kõrgemale ameti
kohale töötajaid valitud a valikul
konkursil ja selline korraldus
jääb kõikidel a stmetel alles
ka edaspidi. „Avatud rahvus
vaheline konkurss ameti
kohtade täitmiseks on orga
nisatsiooni arengu ja taseme
hoidmise seisukohast väga
oluline,“ kommenteeris TÜ
personaliosakonna juhataja
Kristi Kuningas.
Teine võimalus ülikooli
sees karjääriredelil tõusta on
edutamine. See on võimalik
olukordades, kus on näha,
et organisatsioonis on oma
teadusvaldkonnas väga tugev
kandidaat olemas ning avalik
konkurss lisaväärtust ei anna.
„Edutamine annab andekale
oma töösse panustavale teadla
sele kindluse, et teatud tingi
muste täitmisel on võimalik
tõusta kõrgemale kohale,“ ütles
Kuningas.
Edutada saab teise ja
kolmanda astme akadeemi
lisi töötajaid ehk teadureid ja
lektoreid kaasprofessoriks ning
kaasprofessoreid professoriks.

Esimese astme ametikohti saab
tulevikus täita vanaviisi vaid
avaliku konkursi kaudu.
Edutamiseks peab töötaja
täitma kõrgema ametikoha
nõuded, mida hinnatakse
atesteerimise käigus. Kõrge
male ametipostile asumise
soovi peab töötaja atesteerimise
eel ise esitama. Ekspertidest
koosnev komisjon hindab, kas
vajalikud nõuded on täidetud,
ja otsuse langetab valiv kogu.
Lektori ja teaduri edutamisel
kaasprofessoriks on valiv kogu
valdkonna nõukogu, kaas
professori edutamise professo
riks otsustab senat.
JUHTIDE HINNANG
Edutam isel muutub oluliseks
see, kuidas hindab töötaja
tulemusi struktuuriü ksuse
juht. Praegu on atesteerim is
komisjonid toonud esile, et
sageli jääb neil juhtide h innang
saamata. Põhjused on erinevad,
aga oma osa on juht ide suurel
töökoormusel. Kristi Kuningas
soovitab h innangute koostami
sel kaasata ka töör ühmade ju
hid ja teised vahetud töökorral
dajad. „Uue korralduse käigus
ilmneb paratamatult nüansse,
mida põhimõtete koostamisel
ette näha ei osatud,“ märkis ta.
Seega võib arvata, et töökorda
täpsustatakse aja jooksul veel.

Kindel on aga see, et edutami
sel on nõuded mõnevõrra suu
remad kui avalikul konkursil.
Kandideerimisnõuded töö
tavad välja TÜ neli valdkonda.
Seejärel arutab neid rektoraat,
kus dekaanid saavad täpsema
ülevaate teiste valdkondade
ettepanekutest. „Edutamine
on uus ja oluline aspekt üli
kooli akadeemiliste töötajate
karjääriteel, seega on mõistlik
võtta nende nõuete kehtesta
misel aega võimalikult laial
dasteks aruteludeks,“ märkis
Kuningas.
Nõuded ei muutu ilmselt
ühesuguseks, vaid põhine
vad iga valdkonna eripäradel.
Valdkondade edutamisnõuded
peavad olema aga kooskõlas.
„Ei oleks ju õige, kui ühe
valdkonna nõuded oleks
märkimisväärselt rangemad kui
teise valdkonna omad, seega on
ühisosa ja tasakaalu otsimine
väga vajalik,“ ütles Kuningas.
Nõuded kehtestatakse
senatis akadeemiliste töötajate
ametijuhendite lisana ja kui
arutelud on lõppenud, l äheb
õigusakt ka üleülikoolilisele
kooskõlastusringile. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee. Karjäärimudeliga seotud küsimustele leiad
vastuseid ka siseveebist.

GRAAFIK: MARGUS EVERT
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Päevikud peegeldavad
eriolukorras
hakkamasaamist
pikk teekond“, kus teise maailmasõja ajal jooksis laps hommikuti
vaatama, kas maailm on veel alles. Mina vaatan piltlikult öeldes
samuti, kas maailm on veel alles. Alles ta on, aga iga päevaga
läheb olukord kõhedust tekitavamaks küll.“

kultuuriteooria kaasprofessor

N

ii kirjeldas oma meele
olu eriolukorra teise
nädala alguses Eesti
väikelinnas elav 38-aastane
naine, ühe algkooli- ja ühe
lasteaiaealise lapse ema.
Tema päevik on üks Eesti
K irjandusmuuseumi eluloo
kogusse laekunud ülestähen
dustest.
Möödunud aasta märtsis
kutsusid Eesti Kultuuriloo
line Arhiiv ja Ühendus Eesti
Elulood kõiki huvitatuid üles
pidama eriolukorra päevikut.
Üleskutse ajendil on siiani
kokku saadud 64 päevikut,
mida hoitakse Eesti Kirjandus
muuseumi elulookogudes.
Eriolukorra päevikute
kogumine sai alguse TÜ
elulookirjutuse kursuselt,

kus üliõpilastel paluti tavatu
aja kohta ülestähendusi teha.
Ettevõtmine läks hästi käima
ja selle pinnalt tekkis mõte
kirjandusmuuseum is välja
kuulutada avalik päevikute
kogumise aktsioon. See toetub
muuseumi aastakümnete
pikkusele elulugude kogumise

traditsioonile, mille eesmärk
on koguda ja säilitada ajaloolist
ja kultuurilist mälu ning väär
tustada üksikisiku elukogemust
kultuuri ja ajaloo osana.
Kogumisaktsiooni teine ees
märk on pakkuda omamoodi
tuge eriolukorraga hakkama
saamisel: nii elulookirjutuse

„TÄNA MIDAGI ERILIST EI JUHTUNUD: ÕPPISIN, OLIN ARVUTIS,
MAGASIN, SÕIN... JA MUUD EI JUHTUNUDKI. SEE ON MUL JUBA
TAVALINE RUTIIN. UUT ON NII PALJU, ET OLEN HAKANUD
RAADIOST KOROONAUUDISEID KUULAMA. PEAB KURSIS OLEMA.“
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ELULOOVÕISTLUSE „ERIOLUKORRA PÄEVIKUD“ ÜKS VÕITJATEST OLI ILLUSTRATSIOONI AUTOR ANU SOOJÄRV.

„Mulle meenub Ilon Wiklandi autobiograafiline lasteraamat „Pikk-
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valdkonnas kui ka k liinilises
psühholoogias peetakse
päevikupidamist efektiivseks
ajaloosündmuste ja ühiskond
like muutuste analüüsimise
ning nendega toimetuleku
vahendiks. Päevikupidamine
aitab elukogemust struktu
reerida ja analüüsida. Samuti
on toetav mõju elukogemuse
loostamisel, eriti mikro
narratiivide vormis, mida just
päevikuformaat hästi võimal
dab. Päevikud pakuvad hinda
matut uurimismaterjali selle
kohta, milline oli eriolukorra
argikogemus, millised olid
põhilised probleemid ja kuidas
nendega toime tuldi.
Oluline on silmas pidada
ka seda, et päevikud on elu
kogemuse vahendused, mida
mõjutavad näiteks temaatilised
ja stilistilised valikud ning
loostamise ja minaloome stra
teegiad. Päeviku-uurija jaoks
on need ehk kõige tähtsamad
jooned, mida analüüsida.
ERIOLUKORRA
ERIKOGEMUS
Laekunud materjalist ligikaudu
70% on naiste ja 30% meeste
päevikud. Geograafiliselt on
hästi esindatud Tartu, Tallinn

ning saared, veidi vähem kirju
tasid ka välismaal viibinud
eestlased.
Päevikute põhilised teemad
hõlmavad igapäevaelu muutusi
ja nendega toimetulekut, töö
ja haridusega seotud asju, ohte
ja hirme ning eriolukorrast
tingitud probleeme, mille
hulgas tõuseb ülekaalukalt esile
sotsiaalne isolatsioon. Vähemal
määral sisaldavad päevikud
hinnanguid eriolukorra korral
dusele ning riigi ja omavalitsuse
toele või selle puudumisele.
Kirjutatakse ka sellest, milline
on muutuste laiem mõju ja mil
lisel viisil võiks need mõjutada
maailma toimimist tervikuna.
Muu hulgas räägitakse tarbimis
kultuuri taandumise ja planeedi
tervise paranemise võimalusest.
Igapäevaelus kogetud
muutused jagatakse sageli
headeks ja halbadeks. Nega
tiivsena kogetakse näiteks
liikumispiiranguid ja piira
tud suhtlemisvõimalusi,
kodukontori puhul töö ja
koduse elu segunemist, ka
koduõpet, sealhulgas raskusi
vajaliku õpitoe pakkumisel
lastele. Eriti naiste päevikutes
kurdetakse majapidamistööde
suurema mahu, mõningal

 ääral ka toidu- ja t arbem
kaupade ning teenuste, näi
teks korralise arstiabi kätte
saadavuse üle.
Positiivses võtmes kirjuta
takse sellest, et rohkem on
v iibitud looduses. Kiidetakse, et
kaugtööd ja kodutöid saab ühil
dada, samuti tuntakse rõõmu
aja kokkuhoiu üle, sest tööle- ja
kojusõit on ära jäänud. Head
meelt valmistab ka tihedam
suhtlus pereliikmetega ning
võimalus võtta aega mõneks
hobiks, milleks varem pole
olnud mahti, näiteks käsitööks
ja aias askeldamiseks.
SUHTLEMISVAEGUS
JA -PUUDUS
Huvitaval kombel ei paigutu
töökoha kaotus ja sissetulekute
vähenemine üheselt miinuspoolele. Neis muutustes
nähakse ka võimalust aeg maha
võtta ja uusi sihte seada. Töö
teemal kirjutatakse sotsiaalse
isolatsiooni tundest, mis on
põhjustatud tavapärase töö
rutiini kadumisest. „Kontorisse
ei tohi üldse enam minna.
M ingi r utiini säilitamiseks
tulen hommikul siiski kontori
ukseni ja siis lähen koju tagasi,“
k irjutas üks 40. aastates mees.

Koolikogemust on päevi
kutes nii tekstilisel kui ka
visuaalsel kujul hästi esindanud
alg- ja põhikooli-, samuti güm
naasiumi- ja ülikooliõppurid.
Põhikooliõpilased kirjutavad
motivatsioonipuudusest ja
suhtlemisvaegusest. Vähem
mainitakse, et ülesanded
käivad üle jõu. Üks põhikooli
vanema astme poiss kirjutas
18. märtsil: „E-koolis teen nii,
nagu oskan, jätan ühe asja poo
leli, sest mõte on koos.“ Päev
hiljem lisas ta: „Kuidagi tujutu
on olla. Parema meelega olek
sin koolis. … Suhtlen Discordis
ja sõbrad ütlevad ka, et on vist
hullud, sest tahavad kooli.“
RÕHUV SOTSIAALNE
ISOLATSIOON
Selgelt tõuseb esile sotsiaalse
isolatsiooni teema, mis on
tähtis tegur tööülesannete
täitmisel, kuid veelgi suuremal
määral mõjutab õppimist. Sot
siaalne isolatsioon oma eri tah
kudes on eriolukorra päevikuis
kõige tugevamalt ja läbivamalt
esile tulnud probleemide ring,
mis puudutab nii viiruseohust
ja eriolukorrast tingitud maa
ilma- ja ümbritseva keskkonna
muutuste taju kui ka konkreet
seid vaimse tervise muresid.
Muutuste olemuslik mõõde
tuleb hästi esile lasteaiaõpeta
jana töötava naise sissek andes:
„… vabadus suhelda, minna
ja olla on piiratud. Vabadus
k atsuda, hingata on hirmutav.
Mõte, mida tulevik toob …, on
ebaselge.“
Sotsiaalse isolatsiooni tund
mise põhjusena mainitakse
eelkõige piiratud suhtlemis
võimalusi. S amuti tuuakse esile
liikumisvabadust üldiselt ja
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„TÄNA ON VIIMANE PÄEV
VAHEAJAST, SEEGA PEAN
HOMME SAATMA PÄEVIKU ÄRA
JA MA EI TEA, KAS SEE ON LÕPP
VÕI MITTE, AGA NOH... VAATAB."

seda, et puudub võimalus üksi
olla. „Mis on üldse põhjus,
milleks elada, kui lõpus on
lihtsalt hajumine, ja sama hästi
võiks ka kohe mitte olla?“ kir
jutas 30-ndates naine 4. mail,
viidates otse meeleoluhäire
ohule. „See tunne tuleb sageli
jälle peale, see on depressiooni
sümptom. … Olen viimasel ajal
närvilisem ja vähem rõõmsam.
Mis siin tahtagi, kui olen kodus
istunud nii kaua. Eriolukord.“
Päevikutes pakutakse välja
viise sotsiaalse isolatsiooniga
toimetulekuks ja leiutatakse
uusi suhtlemisviise, näiteks
loetakse vanemaealisele sugu
lasele regulaarselt telefoni teel
ette, korraldatakse Skype’ipidusid või seatakse korter
majade akendele temaatilisi
väljapanekuid.
Nii kirjutas 60. eluaastates
naine oma päevikus: „Otsin
üles tütre lapsepõlvest pärit
suure karumõmmi. Asetan
aknalauale, tõstan mõmmil
ühe käpa tervituseks. Avas
tan vastasmaja aknail mitu
väiksemat mõmmit. Kas keegi
märkab vaadata kolmanda
korruse aknasse? Tänavad on
inimtühjad.“
Laiema sotsiaalse nähtusena
tuleb isolatsiooni temaatika

esile Saaremaalt pärit inimes
tel ja ka neil, kel on saartel
perekonnaliikmeid. Nende
jaoks ei ole isolatsioon üksnes
sotsiaalne, vaid – nagu illust
reerib järgnev näide – puudu
tab ka igapäevaelu korraldust.
„Sadamas tulevad bussi relvas
tatud politseinikud ja mind sea
takse fakti ette, et tuleb valida,
kas jääda Hiiumaale insuldist
taastuvat ema ja 80-aastast isa
hooldama või lähen koju (Tal
linnasse) laste eest hoolitsema.“
ÜHISKONNA MURED
ÜKSIKISIKU KAUDU
Eriolukorra päevikud ja mäles
tused on väärtuslik uurimis
materjal, mis annab võimaluse
juhtida ühiskonna tähelepanu
esilekerkinud probleemidele
üksikisiku argikogemuse tasan
dil ning pakkuda välja võima
likke lahendusi ja toimetuleku
strateegiaid.
Eesti Kirjandusmuuseum
ootab koroona-aja päevikuid
ja ülestähendusi. Päevikuid ja
mälestusi saab saata aadressil
galerii.kirmus.ee/elulood/lisaenda-elulugu või paberil Eesti
Kirjandusmuuseumi. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
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Sooline palgalõhe viib
soolise pensionilõheni
Sooline palgalõhe põhjustab rikkuselõhet ja see omakorda
viib tulevikus ebavõrdsete pensionideni, selgus Tartu Ülikooli
ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste detsembris lõppenud
uurimisprojektist „Meeste-naiste sissetulek ja rikkus“ („InWeGe –
Income, Wealth, Gender“).
MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

P

rojekti juht, TÜ majan
duse modelleerimise
õppetooli juhataja Jaan
Masso rääkis, et kui naistel
on madalamad palgad, siis
tõenäoliselt nad ka säästavad
meestest vähem ning nende
pensionivarad on väiksemad,
mistõttu kandub praegune
palga- ja rikkuselõhe teravalt
pensioniikka.
Teiste riikide uuringud on
näidanud, et suur osa palga
lõhest on seotud ettevõtete
tegevusalaga. Masso selgitas,
et väga edukates kõrge tootlik
kus- ja palgatasemega ettevõte
tes töötab vähem naisi ning
sellised hiigelsuured ettevõtted
nagu Google ja Facebook
mängivad palkade ebavõrdsuse
kujundamisel olulist rolli.
Mitmetes Eestit puuduta
vates uuringutes, mida projekti
käigus tehti, kasutati kõigi Eesti
ettevõtete palgaandmeid alates

2006. aastast. Infot ettevõtete
kohta saadi näiteks äriregistrist
ning palkade kohta Maksu- ja
Tolliameti registrist. Masso
sõnul avalikku sektorit selles
uuringus ei käsitletud, kuid
on teada, et seal on sooline
palgalõhe väiksem.
Palgaerinevust meeste
kasuks võib täheldada
kõigis valdkondades.
Nagu öeldud, töötab kõrget
palka maksvates ettevõtetes
töötab vähem naisi.
„Suure tootlikkusega,
innovaatilistes ja välisosalu
sega ettevõtetes töötavad
inimesed võidavad
palgas, kuid naised
siiski vähem kui me
hed,“ märkis ta. „See sõltub
palgaläbirääkimise oskusest.“
Eestis tuleneb umbes kol
mandik soolisest palgalõhest
ettevõttesisestest teguritest, st
ettevõtte sees ei maksta mees
tele ja naistele õiglaselt võrdset
palka.
Uuriti ka kaugemat mine
vikku, vaadates tööuuringu

andmeid aastani 1989, mil
turumajandus oli Eestis alles
tekkimas. Järeldati, et sooline
palgalõhe on ajaloolist päritolu.

Nimelt
oli see
1989. aas
tal ligi 40% ehk suurim
Nõukogude Liidus
ja kogu idablokis. Eurostati
2018. aasta andmete põhjal
oli sooline palgalõhe Eestis
22,7% (Eurostat: S tatistics
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 xplained, 2020) – küll
E
varasemast palju väiksem, aga
siiski Euroopa Liidu suurim.
Palgalõhe kahanemise
ühe põhjusena nimetas Jaan
Masso hariduse väärtustamist.
Haridustase oli ka varem nais
tel kõrgem kui meestel, kuid
tööturul seda ei hinnatud.
Nüüd peetakse haridust olu
lisemaks ja see on aidanud ka
soolist palgalõhet vähendada,
kuid siiani on säilinud tradit
siooniline arusaam „meeste- ja
naistetöödest“.
Masso sõnul kipuvad tradit
sioonilised soorollid olema
püsivad ja põlvkonniti edasi
kanduma. „Põllumajandus on
ajalooliselt tuginenud rohkem
adrale kui kõplale – teisisõnu
on olnud rohkem meeste kui
naiste tööpõld – ja sama
moodi on mehed tänapäevalgi
ühiskonnas rohkem väärtus
tatud ametikohtadel. Üllatav,
aga tuhandete aastate tagune
minevik mõjutab praegusi
soorolle,“ ütles ta.
PAREMAD PALGA
LÄBIRÄÄKIMISED
Masso nimetas veel kujund
likku klaaslae probleemi:
naistel saabub karjääri tipp
meestest varem ja kõrgemale
nad murda ei suuda. Eriti raske
on juhtivale kohale pääseda
lastega naistel, kes töötavad
välisettevõtetes või ekspordile
keskendunud ettevõtetes –
selliste ettevõtete juhid peavad
töökohustuste tõttu palju
reisima ja see on lastega naiste
jaoks keerulisem.
Naised vahetavad rohkem
töökohti ega tööta pikalt ühes
ettevõttes – ka see on seotud
laste saamisega ja suurendab
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Kolmas osa hõlmab
pensioniprognoosi. Selles
ennustatakse pensioni suurust
praeguse meeste ja naiste
palkade jaotuse alusel, eeldu
sel, et tööle asutakse kohe ja
lapsi ei ole. Muid lisatingimusi
peale teise pensionisamba pole
arvesse võetud. Pensioniprog
noosi tehes vaadati, milline on
tulevane pensionide erinevus,
arvestades praegust palga
lõhet. Selgus, et tulevikus võib
praegune palkade erinevus
tähendada pensionide 10%
erinevust.
„Kui võtta veel arvesse, et
mehed on rohkem investee
rinud kolmandasse pensioni
sambasse ja naised on teatud
aja lastega kodus, on tegelik
pensionide vahe suurem,“
täpsustas Liis Roosaar.

ON OODATA, ET KA EESTIS JA MUJAL IDA-EUROOPAS HAKKAB SOOLINE
PENSIONILÕHE KASVAMA.

palgalõhet. Palgalõhe puudu
tab ka lastetuid naisi, aga siiski
harvem.
„Seepärast on olulised
poliitilised meetmed, näiteks
lastehoiu kindlusta m ine,“
ütles Masso. Tema sõnul pole
olemas üht ja ainsat poliitika
meedet, mis probleemi lahen
daks, vaid tuleb kombineerida
eri võimalusi.
Uurimisprojekti käigus
on koostöös Statistikaametiga
valminud ka palku võrdlev
veebirakendus, mis 
tä iendab senist veebilehel
ametipalk.stat.ee pakutavat
rakendust. Kasutaja saab
vaadata eri ametialade kesk
mist ja mediaanpalka eri maa
kondades ning neid andmeid
võrrelda.
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Nii on võimalik palga
läbirääkimistesse asuda
teadlikumalt. Veebiarenduse
koordinaator Liis Roosaar tõi
näiteks, et rakenduses oleva
tele andmetele saab tugineda
vestlusel tööandjaga ning
lähtudes maakonnas või Eestis
samal ametikohal makstavast
keskmisest palgast on võima
lik küsida ka omale õiglast
palka.
„Palgad ei ole meil avali
kud ja omavahel neist ka väga
ei räägita, mistõttu ongi hea
rakendusele tugineda,“ ütles
Roosaar.
Rakendus arvestab ka
palkade ja majanduse kasvu –
neli korda aastas uuendatakse
palgaandmeid ja tehakse arvu
tused uuesti läbi.

Teine osa rakendusest on
palgaprognoos, kus mineviku
andmete põhjal ennustatakse
palgakasvu 2030. aastani.
Nii saavad alles ametiala
valivad noored vaadata, kas
huvipakkuva ameti palgakasv
on nende jaoks rahuldav, selgi
tas Roosaar.

PAREM PENSIONI
PROGNOOS
Koostöös Sotsiaalkindlustus
ametiga täiendati a meti
pensionik alkulaatorit.
Arvut usse saab lisada senise
tööelu jooksul kogunenud
kindlustusosakud ja muud
pensioni arvutamiseks vajali
kud andmed, et näha, kuidas

NAISED VAHETAVAD ROHKEM TÖÖKOHTI
EGA TÖÖTA PIKALT ÜHES ETTEVÕTTES. KA
SEE SUURENDAB PALGALÕHET.

Lisaks on ametite juures
hinnang, kas seda ametiala
võiks ees oodata arvutiseeri
mine ja kas üle 50-aastaseid
töötajaid on suhteliselt palju
või vähe. S elline info peaks
andma aimu, kas sellesse
ametisse on vaja uusi inimesi
või mitte.

varem tehtud otsused mõjuta
vad t ulevast pensioni.
Karjääripöördeid
k avandades võib täiendatud
kalkulaatori abiga uurida,
k uidas muudab pensioni
ajutine osalise või poole
teistkordse koormusega
töötamine.
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„Rakendusest saadud
andmete põhjal on töötajal
võimalik valmistuda paremini
palgaläbirääkimisteks, kuid
õiglase palga maksmine heade
oskustega inimesele peaks
olema ka tööandja huvides,“
ütles projektijuht Jaan Masso.
„Küsimus on majanduslikus
tõhususes ja peale tööandja
peaks sellest olema huvitatud
ka riik,“ lisas ta.
Masso viitas USA-s tehtud
uuringule, millest selgus, et
neljandik majanduskasvust
on tulnud segregatsiooni ja
diskrim ineerimise vähen
damise tulemusel – st tänu
sellele, et inimesi võetakse
tööle oskuste põhjal.
Niisiis soovitab Masso töö
andjatel panna ettevõtte sees
tähele naiste ja meeste palkade
erinevusi.
Meeste ja naiste sissetuleku
ja rikkuse uurimisprojektis
analüüsiti eraldi pensionide,
pensionivarade ja laiemalt
rikkuse ebavõrdsust nii Eestis
kui ka teistes Euroopa r iikides.
Kui Lääne-Euroopas on
sooline pensionilõhe üldjuhul
seotud soolise palgalõhega,
siis Ida-Euroopas see nii
ei ole, kuid see on suuresti
seotud a sjaoluga, et siin mindi
jooksvalt rahastatud pensioni
süsteemilt kolmesambalisele
pensionisüsteemile üle suhte
liselt hilja.
Seepärast on oodata, et
sooline pensionilõhe hakkab
ka meil kasvama. •
KASUTATUD
ALLIKAS
Eurostat: Statistics 
Explained. (2020).
Palk ja tööjõuk ulud.
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Õigusteaduse
üliõpilased seisavad
vastu tasulisele õppele

r ahalisse seisu, mis ei võimalda
enam jätkata õpetamist senises
mahus ilma lisavahendeid
kaasamata, mistõttu on vaja
suurendada ka üliõpilaskonna
panust õppekulude hüvitamisse.
Tavits kinnitas oma pöördu
mises, et teaduskonna ülesanne
on välja töötada lahendused,
mis võimaldaks osakoormusega
üliõpilastele pakkuda tasuta või
vähendatud tasuga õppekohti ja
tagada sedasi sujuvam üleminek
tasulisele õppele.

Novembri lõpus otsustas ülikooli senat õigusteaduskonna nõukogu
ettepanekul, et alates järgmisest õppeaastast on õigusteaduse
magistriastme sessioonõpe osalise koormusega ja seega tasuline.
Üliõpilased peavad otsust ebaõiglaseks.

mari.eesmaa@ut.ee

K

ui veel sel õppeaastal
saab õigusteadust
magistriastmel õppida
täiskoormusega tasuta nii stat
sionaarses kui ka sessioonõppes

ALATES UUEST ÕPPEAASTAST
EI SAA ENAM TALLINNAS
TASUTA ÕPPIDA ÕIGUSTEADUSE
MAGISTRIASTMES.

ja nii Tartus kui ka Tallinnas,
siis sügisel alustavad sessioon
õppes vaid osakoormusega
rühmad, mis on tasulised.
Uuest õppeaastast säilib
tasuta õppimise võimalus vaid
Tartus täiskoormusel õppivatele
üliõpilastele, õpperühmas on
39 tasuta kohta. Sessioonõpet

eelistavad üliõpilased saavad
valida ülikoolilinna ja pealinna
vahel, neis õpperühmades on
vastavalt 30 ja 70 kohta. Õppe
maks on 1700 eurot semestris.
Õigusteaduskonna direktor
Gaabriel Tavits kirjutas oma
pöördumises üliõpilastele,
et teaduskond on jõudnud

FOTO: ANDRES TENNUS

MARI EESMAA
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ÜLIÕPILASED
SEISAVAD VASTU
Üliõpilaskonda aga pahandab
sessioonõppe tasuliseks muutmine ja oktoobris koguti õppemaksu kehtestamise vastu
300 õigusteaduskonna üliõpi
lase allkirjad. Tallinna osakon
nas kolmandat aastat õppivad
bakalaureuseüliõpilased
Katariina Kuum, Maris Neeno
ja Marijell Niinepuu on õppe
maksu kehtestamise otsusele
südikalt vastu. Nad mõistavad,
et ülikooli rahakotil on piirid ja
et keerulises majanduslikus olu
korras tuleb eelarvet koomale
tõmmata, kuid panevad pahaks,
et otsusest teavitati üliõpilas
konda alles novembris. Kõige
valusamalt puudutabki see
praeguseid kolmanda kursuse
bakalaureuseüliõpilasi, kes olid
arvestanud võimalusega jätkata
magistriõpinguid Tallinnas
sessioonõppes tasuta.
„Kui otsus oleks teatavaks
tehtud aasta või kaks varem,
oleks üliõpilased saanud hakata

õpinguteks aegsasti raha kogu
ma või teha mõne teise eriala,
näiteks majanduse või psühho
loogia magistriastme eeldus
aineid, et kandideerida hoopis
sinna, kus on veel tasuta õpe,“
rääkis Maris Neeno. „Nüüd on
see võimalus meilt ära võetud,
sest järele jäänud ühe semestriga
neid aineid läbida oleks utoopi
line.“
Õigusteadukonna direktor
Gaabriel Tavits ei nõustu
sellega, et etteteatamise aeg oli
liiga lühike. Tema sõnul on osa
koormusega sessioonõppe üle
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Gaabriel Tavits ja asedirektor
Age Värv ning õigusteaduse
bakalaureuse- ja magistriõppe
programmijuht Mari-Liis
Lipstok.
Aune Valk tõi koosolekul
esile, et pole ühtegi teist õppe
kava, mille alusel õpetataks
kahes kohas tasuta nii päeva- kui
ka sessioonõppes. Raul Eamets
lisas, et Tallinnas on võrreldes
muu Eestiga märksa suuremad
palgad. Need argumendid
võiksid ülikooli seisukohalt
õigustada õppe tasuliseks muut
mist Tallinnas.

KUI OTSUS OLEKS TEATAVAKS TEHTUD AASTA
VÕI KAKS VAREM, OLEKS ÜLIÕPILASED
SAANUD HAKATA AEGSASTI RAHA KOGUMA.

arutatud juba paar aastat ning
otsustuskogudes on olnud ka
üliõpilaste esindajad, mistõttu
eeldati, et info jõuab ka teiste
üliõpilasteni.
TALLINLASED KUI
KÕNDIVAD RAHAKOTID
Selleks et mõista paremini
ülikooli otsuse tagamaid ja
selgitada üliõpilaste vaate
nurka, korraldati 9. novembril
kohtumine, kus osalesid peale
Kuuma, Neeno ja Niinepuu ka
üliõpilaste esindaja õigusteadus
konna nõukogus Mats Volberg,
üliõpilaskonna esimees Karl
Lembit Laane ning ülikooli
esindajatena õppeprorektor
Aune Valk, s otsiaalteaduste
valdkonna dekaan Raul Eamets,
õigusteaduskonna direktor

Üliõpilased ei ole sellega
aga nõus. Nad tõdesid küll
koosolekul, et paljud tudengid
töötavad juba õpingute ajal, eriti
magistriastmes, kuid mitte alati
erialasel töökohal. „Eeldatakse,
et me oleme kõrgepalgalised,“
ütles üliõpilane Maris Neeno.
„Nii see ei ole.“
Üliõpilane Katariina Kuum
lisas, et on vale eeldada, nagu
oleks kõik Tallinnas õppijad
sealtsamast pärit ja seega
maksejõulised. „Oli solvav, et
Eamets kõnetas koosolekul
meid kui kõndivaid rahakotte,“
sõnas ta.
Kuum selgitas, et Tallinna
tullakse õppima Eesti eri
paigust ja õpingute kõrvalt
töötatakse selleks, et katta oma
elamiskulud, mis on Tallinnas
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samuti suuremad kui mujal
Eestis.
„Kui üliõpilane ei ole Tallin
nast pärit, siis ei näe ma põhjust,
miks ta ei võiks Tartus õ ppida,“
märkis Eamets hilisemas
kommentaaris UT ajakirjale.
„Elamine oleks palju odavam ja
lisaks saaks tasuta õppida.“
EBAKINDLUS
STIPENDIUMIDEGA
Et tasulisele õppele üleminek
oleks sujuvam, on ülikool teinud
ettepaneku luua stipendiumiga
õppekohad. Õigusteaduskonna
direktor Gaabriel Tavits
kinnitas, et töö stipendiumide
loomise nimel käib ja ühel või
teisel viisil need tulevad, kuid
konkreetset eelnõu veel menet
luses ei ole. Ka seda, millal saab
selgeks, mitu stipendiumikohta
luuakse ja kui suures ulatuses
need õppemaksu katavad, Tavits
praegu veel öelda ei osanud.
Lahtiseid küsimusi on veelgi:
kas sujuvamat üleminekut või
maldavad stipendiumid luuakse
vaid järgmiseks õppeaastaks või
saavad neile loota ka nooremad
üliõpilased? Tavitsa sõnul kaalu
takse mõlemat võimalust. Ta
lisas, et aruteludesse kaasatakse
ka üliõpilasi ning nende ideed
ja ettepanekud uue süsteemi
kujundamisel on oodatud.
Tavits pidas tõenäoliseks, et
süsteem saab paika selle aasta
esimeste kuude jooksul.
Üliõpilane Maris Neeno
sõnas koosolekul, et kui üliõpi
lastel on võimalus valida, kas
maksta õppe eest või töötada
koos ülikooliga lisainvesteerin
gute leidmise nimel, siis ilmselt
on populaarsem teine variant.
See aga ei taga neile kindlust,
et pärast raha otsimisele aja
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kulutamist just nemad stipen
diaatideks saavad.
Õppeprorektor Aune Valk
nõustus, et isiklikku kindlust
sellisel juhul ei ole, sest see
oleks vabatahtlik töö, mis teeks
olukorda paremaks kõigi jaoks.
„Kui tahta isiklikku kasu, peaks
rääkima mõne tööandjaga, kes
oleks valmis sinu õppemaksu
kinni maksma,“ sõnas ta.
Küll aga on õppeprorektor
kohtumisel endise haridus- ja
teadusministri Mailis Repsiga
tõstatanud suuliselt õppelaenu
korra muutmise teema – et
oleks võimalik taotleda õppe
laenu, mis kataks õppemaksu.
Praegu on õppelaenu maksi
mummäär 2500 eurot õppeaastas, mis aga ei vasta aasta
sele õppetasule, kui see on
1700 eurot semestris ehk
3400 eurot aastas nagu looda
vas õigusteaduse magistriastme
sessioonõppes. Seni sisulisema
aruteluni jõutud ei ole. Valk

 inisteerium üle vaadata ka
m
õppelaenu ja -toetuse määrad
ning tingimused.
Üliõpilane Maris Neeno
toonitas, et praegune õigus
teadusõppega tehtud käik on
ohu märk ka teistele erialadele.
Järgmisest õppeaastast muutub
tasuliseks veel „Infotehnoloogia
mitteinformaatikutele“ ja
psühholoogia erialal lisandub
tasuta bakalaureuseõppekavale
tasuline osakoormusega õppe
kava.
Dekaan Raul Eamets nentis,
et suure tõenäosusega ootab
tasuliseks muutumine ees ena
mikku s otsiaalteaduste vald
konna sessioonõppe magistri
kavasid. Ta lisas, et praegugi
toimub valdkonnas magistriõpe
tsükliõppe vormis, et arvestada
töötavate üliõpilastega.
Eamets selgitas magistriõppe
tasuliseks minemist sellega, et
kõrghariduse rahastamine lähi
aastatel oluliselt ei muutu.

VÕRRELGE ÜLIKOOLI PALGAMÄÄRASID
ERASEKTORIS MAKSTAVATE PALKADEGA
JA TE MÕISTATE MEIE MURET.

arvas, et kui ajapikku kasvab
tasuliste õppekavade hulk, siis
kasvab ka nõudlus õppelaenu
järele, praegu võetakse seda aga
võrdlemisi vähe.
Haridus- ja Teadusminis
teerium tunnistas õppelaenu
probleemi, nentides, et ülikoolides on õppekavu, kus
õppemaks on kõrgem kui
õppelaenu määr. Ministeeriumi
andmetel on õppelaenu taotle
jaid olnud viimastel aastatel
umbes 4% üliõpilaskonnast.
Kui õppelaenu järele
tekib suurem nõudlus, lubab

„Kui riik panustaks vajaliku
1,5% SKP-st, siis ei oleks
põhjust eraraha lisaks kaasata,“
põhjendas ta muudatuse vaja
likkust. Ta lisas, et ülikool
konkureerib töötajate palkami
sel erasektoriga.
„Võrrelge ülikooli
palgamäärasid erasektoris
makstavate palkadega, näi
teks õigus- või äriharidusega
inimestel, ja te mõistate meie
muret.“ •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
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ERC GRANDI TOEL ÕNNESTUS
TEADLASTEL TEHA FOTO
MUSTAST AUGUST. PILDIL
ON KUJUTATUD KUNSTNIKU
NÄGEMUS SELLEST.

Teadlased võiksid
agaramalt taotleda
hinnatud grante
Igal aastal jagab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) miljardeid
eurosid uurimistoetusi. Aastate jooksul on neist osa saanud ka
Eesti teadlased, kuid teiste riikidega võrreldes on meil taotlejaid
INNOVATSIOON

olnud pigem vähe. Grandikeskuse andmed näitavad aga, et TÜ
teadlaste hulgas oleks paljutõotavaid taotlejaid küll.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

G

randikeskuse juhataja
Taivo Raud ütleb, et
viimastel aastatel on
T Ü-sse tulnud keskmiselt
üks ERC grant aastas. Ühes

k olleegi, projektitaotluste
kirjutaja Eveli Kuusega on nad
arutanud, et tulevikus võiks
igal aastal olla kõikides TÜ
valdkondades vähemalt üks
grandisaaja. Ent unistus saab
reaalsuseks vaid siis, kui teadla
sed senisest aktiivsemalt ERC
grante taotlevad.

Sellest aastast alates jagab
ERC teadlastele uurimistoetusi
programmi „Euroopa horisont“
raames, mis kestab 2027. aasta
lõpuni. Programmi kogueel
arve küündib üle 95 miljardi
euro, ERC osa on sellest 16,1
miljardit eurot. Seega on ERC
üks suurimaid alusuuringute
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r ahastajaid Euroopas. „Need
toetused on Euroopa tasandil
väga olulised ja nende vastu
tuntakse suurt huvi. Konku
rents on tihe ja kui õnnestub
grant saada, siis see on väga
suur, lausa märgiline asi,“ ütleb
Taivo Raud. ERC grant annab
teadlase karjäärile tugeva
tõuke – ühest küljest lisab see
tuntust, teisest küljest aitab
teha süvenenult teadustööd,
sest toetussumma jääb tavaliselt
1,5–2,5 miljoni euro vahele.
Toetust saab taotleda eri
kategooriates, mis on seotud
rahaküsija akadeemilise kar
jääriga. „On alustava teadlase
grant (ingl starting grant), välja
kujunenud teadlase grant (ingl
consolidator grant) ja kogenud
teadlase grant (ingl advanced
grant). Lisaks on veel sünergiagrandid (ingl synergy grant), mis
on loodud selleks, et tipptead
lased saaksid teha koostööd,“
loetleb Raud.
Eraldi arendustoetust
saab küsida ka selleks, et
kommertsialiseerida mõnd
projekti käigus tekkinud
uuenduslikku tehnoloogiat või
meetodit.
KÕNETAV TEEMA
Eveli Kuuse täpsustab, et alus
tavateks teadlasteks loetakse
neid, kel on doktoritöö kaits
misest möödunud kaks kuni
seitse aastat, väljakujunenute
alla kuuluvad need, kes on
kaitsnud töö kuni 12 aasta eest.
Ülejäänuid loetakse kogenud
teadlasteks.
Teadlase uurimisteema
taotlust esitades rolli ei mängi,
sest ERC toetab kõiki teadus
valdkondi. „Teemad peavad
kõnetama rahvusvahelisi
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kolleege. P
 rojekti mõju peab
olema rahvusvaheline, projekt
peab viima uurimissuunda
märkimisväärselt edasi või
käsitlema mõnda uut meeto
dit,“ ütleb Raud. Kuuse lisab,
et edukaks osutuvad enamasti
ambitsioonikad, aga ka suure
potentsiaaliga ideed.

vastavalt kolm ja kaks ideed.
Soomes esitati 2018. aastal 225
taotlust ja aasta hiljem 270 ning
neist olid edukad vastavalt 23 ja
20. (ERC Statistics, 2020)
Grandikeskuse esindajate
sõnul on Eesti tagasihoidlikel
arvudel mitu põhjust. Raud
toob esile, et arvude järgi on

KONKURENTS ON TIHE JA KUI T
 OETUS
ÕNNESTUB SAADA, SIIS SEE ON VÄGA
SUUR, LAUSA MÄRGILINE ASI.

Esitatud ideid hindavad
teised teadlased, kes on oma
valdkonna tippeksperdid ja kes
annavad taotlejale tagasisidet
igal juhul – k a siis, kui projekt
rahastust ei saa.
Kuigi ERC rahastatuse toel
on pildistatud näiteks musta
auku, siis ei tähenda see siiski,
et humanitaar- või sotsiaal
teadused jääksid varju – Eestis
sai esimesena ERC stardig randi
õigusteadlane Lauri Mälksoo,
kes võttis uurimise alla Vene
maa ja rahvusvahelise õiguse.
Mälksoo sõnutsi võimaldas
uurimistoetus teha tal asju,
mida ta muidu poleks saanud,
näiteks korraldada T
 allinnas
Euroopa R ahvusvahelise
Õiguse Ühingu (ESIL)
uurimisfoorumi.
„Sellest ajast pärineb ka
minu seni mõjukaim teadustöö,
2015. aastal ilmunud mono
graafia „Russian A
 pproaches to
International Law“,“ kommen
teerib Mälksoo.
Eesti teadlased pole ERC
grante paraku siiski liiga agaralt
taotlenud. Andmed näitavad,
et 2018. aastal sooviti toetust
saada 22 projektile ja2019.
aastal 45-le. Edukaks osutusid

rohkem edukaid taotlejaid
suurtes riikides, kus on ka palju
teadlasi, näiteks Suurbritan
nias, Saksamaal ja Prantsus
maal. „Kui aga vaadata ka gran
tide arvu teadlaskonna kohta,
siis on pingerea eesotsas veel
sellised riigid nagu Holland,
Taani, Šveits ja Iisrael,“ lisab ta.
„Ida-Euroopa riikidel on
suhteliselt tagasihoidlikud
tulemused. See tuleneb paljuski
teadussüsteemi tasemest.
Ida-Euroopas on tingimused
olnud pikka aega kehvemad,
et siin maailma tipptasemel
teadusuuringuid algatada ja
arendada,“ sõnab Raud.
Ta rõhutab siiski, et p alju on
taotlejate endi teha. „Millegi
pärast hoiavad meie t eadlased
ennast ka ise tagasi.
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Kui v aatame, kes on ERC
grandi saajad läbi aastate, ja
võrdleme nende bibliomeetri
lisi näitajaid TÜ teadlaste
omadega, siis näeme, et meil
on tegelikult suur hulk neid,
kes võiksid olla täiesti konku
rentsivõimelised või on isegi
üle ERC grandisaajate taseme,“
ütleb Raud. Ta arvab, et üheks
põhjuseks võib olla eestlaslik
tagasihoidlikkus ja suhtumine,
et „mis nüüd mina“.
SUUREM VÕIMALUS
Eveli Kuuse lisab, et mõned
noorteadlased ei tihka taotleda,
sest arvavad, et väljakujunenud
teadlase kategoorias on neil
suurem šanss. „Reaalsus on
aga see, et noortele teadlas
tele mõeldud grante antakse
igal aastal välja rohkem.
Mida nooremad, seda palju
lubavamad, ja teisalt on
nende teadusideed riskialti
mad – need ei ole veel rahvus
vahelisest võrgustikust niivõrd
läbi filtreeritud,“ ütleb ta.
Veel üheks toetuse taotlemisest hoidumise põhjuseks
peetakse tõika, et t eadlastel
pole selleks lihtsalt aega,
sest taotlemine on lisatöö.
Grandikeskuse esindajad

s elgitavad, et protsessi lihtsus
tamiseks pakub keskus
m itmeid teenuseid.
„Neile, kes mõtlevad, et
võiks kandideerida, on grandi
keskus arendanud välja digi
taalse tööriista. Kui minna
ülikooli siseveebi, siis seal on
selline rubriik nagu „Minu
rahastusvõimalused“,“ kirjel
dab Raud. Neid võimalusi
uudistades on võimalik avada
rakendus, mis aitab määrata,
millist tüüpi ERC grandile
võiks kandideerida. Niisamuti
avaneb teadlasele selle kaudu
võimalus vaadata, kus ta oma
bibliomeetriliste näitajatega
teiste grandisaajatega võrreldes
paikneb.
Grandikeskuses kohapeal
on võimalik tutvuda edukate
ERC taotlustega. Soovi korral
pakutakse ka personaalset
nõustamist ja teisi taotluse kir
jutamisega seotud teenuseid.
Kõige rohkem vajatakse
abi taotluse ülesehitamisel,
sest puuduvad konkreetsed
nõuded, mis ütleksid, kuidas
seda peaks tegema. Kindel on
vaid see, et esimeses taotlus
voorus peab idee mahtuma
viiele lehek üljele. „Üles
ehitus peab t ulenema enda

BIBLIOMEETRILISTE NÄITAJATE POOLEST ON TÜ TEADLASTE SEAS
PALJU NEID, KES VÕIKSID ERC GRANDI SAADA. SEEPÄRAST JULGUSTAB
GRANDIKESKUS TEADLASI OMA TAOTLUSI KINDLASTI SAATMA.
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t eadusloogikast,“ ütleb Eveli
Kuuse. Kui teadlane pääseb
teise taotlusvooru, saab ta oma
ideed tutvustada juba 15 lehe
küljel. Kolmandasse ja viima
sesse vooru jõudjad esitlevad
plaane ekspertidest koosneva
komisjoni ees suuliselt.
Kui grandi taotlemine ei
õnnestu ja teadlane oma ideega
teise vooru ei pääse, võidakse
tal piirata järgmisel ühel-kahel
aastal ERC grandi taotlemist.
See ei tähenda aga, et sama
ideed ei võiks tulevikus uuesti
esitada – Raud rõhutab, et uut
taotlusvõimalust oodates saab
näiteks Eesti Teadusagentuurilt
küsida rahalist tuge oma kava
täiendamiseks.
Praegune aeg, kui ringiliiku
mist on varasemast vähem, võib
sobida hästi selleks, et ideed
läbi mõelda ja kirja panna, usub
Raud. Esimesed tähtajad täna
vuste ERC grantide taotlemi
seks on juba kevadel. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
KASUTATUD ALLIKAS
European Research Council
(2020). Statistics. Kasutatud
17.12.2020
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Tuleviku kliimat
ennustatakse
mudelitega
Kliima muutub üha soojemaks, kuid muutused ei ole ühtlased,
vaid varieeruvad, mistõttu ainsad võimalikud vahendid tuleviku
kliimamuutuste ennustamiseks on kliimamudelid.
TEADUS
MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

T

artu observatooriumi
atmosfääri kaugseire
vanemteadur Erko
Jakobson otsib kliimamudelite
abil vastuseid küsimustele,
kui kõrgele temperatuur Maal
tulevikus küündib. Muud
vahendid, näiteks pelgalt
minevikuandmed, ei anna tema
sõnul usaldusväärseid tulemusi
ning nende põhjal ei saa teha
pikaajalisi ennustusi. S eevastu
k liimamudelid annavad vastu
seid ka kümnete ja sadade
aastate kaugusel oleva tuleviku
kohta.
Kliimamudelites matkitakse
oluliste kliimategurite koos
toimet. Arvesse võetakse seda,
kuidas levivad Päikese kiirgus
ja Maalt lähtuv soojuskiirgus,
mis sõltub kasvuhoonegaaside
kontsentratsioonist.

Kui mudelile on vajalikud
parameetrid ette antud, arvu
tab see, mis juhtub järgmise
kuue tunni p ärast. Seejärel
seab mudel enda algandme
teks needsamad kuue tunni
järel saadud tulemused ja
arvutab nende põhjal, mis
järgmisena juhtub. Jakobson
selgitab, et niimoodi jõuab

a rvutusvõimaluste kasvuga.
Mudelite täpsust saab hinnata,
kui võrrelda neid mõõtmis
andmetega ja omavahel. „Kui
mudeli tulemused kattuvad
mõõtmisandmetega, siis on
tulemus üsna hea ning võib eel
dada, et seda mudelit saab kasu
tada ka tuleviku prognoosimisel,“ räägib Jakobson.

KUI RIIKIDE ROHELEPPED HAKKAVAD
TOIMIMA, SIIS KASVUHOONEGAASIDE
HEITKOGUS VÄHENEB.

mudel enam-vähem realistlike
t ulemusteni. Kuid mida kliima
mudeliga p eale hakata?
Mudelitesse saab algand
meid sisestada üha uuesti, näi
teks lisada kasvuhoonegaaside
heitkoguse muutused, misjärel
saab kliimamudelis arvutusi
üha korrata. Kliimamudeleid
on tehtud juba aastak ümneid
ning need arenevad koos

Mudelite täpsust hinna
takse eri parameetrite kaupa.
See tähendab, et kui näiteks
temperatuure on võimalik
mudelite abil üsna täpselt
ennustada, siis sademetega
on see raskem, sest väga väike
muutus võib tulemuses tekitada
väga suure erinevuse.
Jakobson veetis möödunud
akadeemilise aasta USA

ERKO JAKOBSONI UURIMUSE PÕHJAL SELGUS, ET ARKTIKA KLIIMA MÕJUTAB EESTI OMA 3–5%.

atmosf ääriuuringute keskuses
(National Center for Atmos
pheric Reasearch ehk NCAR),
kus ta analüüsis superarvuti
abil kliimamudeleid.
„Ameeriklaste mudeli
CESM-LE põhjal arvutatud
kliima andmebaasi tulemused
Eesti ala kohta kattusid ülla
tavalt hästi Eesti tegeliku olu
korraga,“ ütleb ta. „Tempera
tuurimaksimumide erinevused
olid alla ühe Celsiuse kraadi,
mis on väga hea tulemus.“
MUDELI TULEMUSED
ON MUUTUVAD
Nagu eespool öeldud, võib
tuleviku prognoosimiseks
mudelisse sisestada muu hulgas
ka kasvuhoonegaaside taseme.
Kui inimkond muudab oma
käitumist keskkonnasäästliku
maks, võib see kliimamudelite

tulemuste täpsust vähendada.
„Kliima seisukohast on see
muidugi positiivne,“ m
 ärgib
Jakobson.
Teisisõnu, kui keskkonna
reostus väheneb, muutuvad ka
kliimaprognoosid rõõmustava
maks, ent see ei pruugi ühtida
kliimamudeli varem arvutatud
tulemustega.
Jakobsoni kasutatav mudel
lähtub kõige negatiivsemast
prognoosist, kui jätkub süsi
nikupõhine elu ja riikide kehv
kliimakoostöö. Ta avaldab aga
lootust, et kui riikide rohe
lepped hakkavad paremini
toimima ning vesinikutehno
loogia areneb, siis kasvuhoone
gaaside heitkogus väheneb.
Kliimamudeli koostamine
käib kahes osas: arvutamise
ja tulemuste analüüsimise
teel. Arvutusteks on vaja

supera rvutit, sest ükski tavaarvuti ei suuda nii suure
mahulisi arvutusi teha.
Jakobson selgitab, et isegi
superarvutil kulub selleks kuid,
mõnikord lausa aastaid. Lisaks
suurele arvutusmahule on ka
andmete maht ülisuur – ainu
üksi temperatuuriandmete
hulk on üle 30 terabaidi.
EESTIS LÄHEB ILM
KUUMAKS
USA-s oli Jakobsoni ees
märk uurida Arktika jääk atte
vähenem isega kaasneva
k liimamuutuse mõju Lääne
mere piirkonna kliimale. Ta
selgitab, et Arktikas toimuv
keskmisest suurem kliima
muutus võib tähendada ka
negatiivseid seoseid – kui seal
kliima soojeneb, siis siin kohati
jahtub. J akobsoni uurimuse
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sellises olukorras, kus ainuüksi
miinuskraadid tähendavad
pakast, sest soojenemise trend
on päris tugev,“ räägib
Jakobson.

Niisiis tuleb Eestis kliima
muutuste mõjuga paratamatult
kohaneda. Jakobson sõnas, et
inimesele on see lihtsam kui
taimedele.

ET PIDURDADA KLIIMAMUUTUSI, PEAB
HÄÄLETADES SUNDIMA POLIITIKUID OMA
OTSUSTES KLIIMAMÕJUGA ARVESTAMA.

Kliimasoojenemisega ei
kaasne ainult temperatuuri
tõus, vaid ka sagedasemad tor
mid, sest soojemas on rohkem
energiat. Samuti on oodata
sademete muutusi. Jakobsonil
on plaan uurida kliimamuu
tuste mõju põudadele – need
võivad muutuda pikemaks ja
sagedamaks, mis omakorda
mõjub halvasti taimestikule.
Ta lisas, et sademete maht ei
pruugi seejuures väiksemaks
jääda, küll aga võivad muutuda
pikemaks sadudevahelised
pausid. Põudade seost kliima
muutustega Jakobson alles
hakkab uurima, seega on kind
laid järeldusi veel vara teha.

FOTO: ERAKOGU

põhjal selgus, et Arktika kliima
mõjutab Eesti oma 3–5%, mis
on võrreldes tavapärase kliima
varieeruvusega liiga väike
määr. Seega leidis Jakobson
küll statistiliselt usaldus
väärseid seoseid Arktika ja
Eesti kliima vahel, kuid kliima
muutuste praktiliseks ennus
tamiseks jääb sellest siiski
väheks.
Küll aga teab Jakobson väita,
et kliimaprognoos Eesti aladel
on üsna hirmutav. „Prognoosi
järgi peaks minema palju sooje
maks, et mitte öelda kuumaks,“
sõnab ta. Esimesena hakkame
tunda saama kuumalaineid –
nende sagedus ja maksimum
temperatuurid kasvavad. Pik
kadest külmaperioodidest saab
haruldus, kuid päris ära need
siiski ei kao. Eelmise aasta talve
kohta ütlesid paljud, et seda
polnudki. Jakobsoni sõnul võib
selline talv juba mõnekümne
aasta pärast olla tavaline.
„Lugesin äsja uudist, kus
öeldi, et tuleb seitse kraadi
pakast. Võib-olla olemegi varsti
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JAKOBSON VEETIS MÖÖDUNUD AKADEEMILISE AASTA USA
ATMOSFÄÄRIUURINGUTE KESKUSES, UURIDES KLIIMAMUDELEID.

„Kui üks tamm on elanud
aastasadu ühel kohal, aga
talle ei jätku enam vett, siis ta
kuivab paratamatult ära,“ ütleb
ta. Järsud muutused ei saabu
mõistagi üleöö, kuid näiteks
Eestis kasvatatavad viljasordid
hakkavad Jakobsoni sõnul tasa
pisi muutuma. Metsad saavad
loodetavasti kliimamuutuste
kiuste hakkama.
Kuid muutustega kohanemi
sest ei pääse ka inimesed.
Jakobson soovitab maju ehita
des või renoveerides mõelda
jahutamise peale ega soovita
maja lõunapoolsele küljele teha
suuri aknaid. „Ruumi jahuta
miseks ühe kraadi võrra kulub
neli korda rohkem energiat kui
soojendamiseks ühe kraadi
võrra,“ teab ta.
JÄÄAEG EI OLEKS
ENAM NII KÜLM
Praegused kliimamuutused
on peamiselt inimtekkelised,
kuid oma osa on ka kliima
loomulikul varieeruvusel,
arvab Jakobson. Mõne sajandi
taguse väikese jääaja (ligi
kaudu 14.–19. sajandini) tekitas
Päikese aktiivsuse nõrgene
mine. Jakobson selgitas, et
alates 19. sajandil alanud
tööstusrevolutsioonist kuni
praeguseni on CO2 heitkoguse
kasv olnud niivõrd suur, et isegi
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kui Päikese energia väheneks
taas sama palju kui väikesel
jääajal, oleksime kliima mõttes
tagasi enam-vähem 50–100
aasta taguses ajas ja seega väike
jääaeg sellisel kujul korduda ei
saaks. Pikad, 14 000-aastased
jääajatsüklid mõjutavad Maad
aga sellegipoolest.
Kas kliimasoojenemist on
enam võimalik tagasi pöörata?
„Isegi kui on, siis minu silmad
seda ei näe,“ sõnab Jakobson.
„See võtab kaua aega.“
Ta arvab, et kui kasvuhoone
gaaside hulk jääks mingile tase
mele pidama, peaks ka kliima
stabiliseeruma. Loomulik vari
eeruvus jääb küll alles, aga kui
keskmine temperatuur püsib
paigal, peaks ka loodusel olema
lihtsam kohaneda. „Loodusele
on kliima muutumine kõige
keerulisem, sest selle tagajärjel
tuleb kohaneda uute tingimus
tega,“ tõdeb Jakobson.
Kui veel kümme aastat
tagasi oli Jakobson arvamu
sel, et CO2 ei mängi kliima
soojenemisel niivõrd olulist
rolli, siis pärast mõne aasta
tagust uurimist on ta selle süüs
veendunud.
Kliimamuutuste pidurdami
seks peab inimkond vähen
dama tarbimist. Sellest
olulisemgi on rääkides ja hääle
tades sundida poliitikuid oma
otsustes kliimamõjuga rohkem
arvestama.
„Euroopas on olukord
läinud paremaks – elektri
saamiseks kasutatakse rohkem
päikesepaneele ja tuulegeneraa
toreid, mis on söepõletamisega
võrreldes palju mõistlikum,“
ütleb Jakobson. „Olukord ei ole
siiski väga hull, veel on võima
lik protsesse muuta.“ •

71%

33

19:48

unitartuscience

unitartuscience Nii näeb välja inimkatse. Teaduse
nimel poseerib vapper katsealune kaks tundi, keel
suust väljas.
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur,
doktorant Anton Malmi on kleepinud eesti foneetika
vanemteaduri Pärtel Lippuse keelele ja huultele
elektromagnetartikulograafi sensorid.
Malmi vaatab, kui palju tõuseb keeleselg, öeldes
pal’k : palgi või palk : palga.
Pildistanud ajakirja Horisont kaanekujunduse
jaoks Lauri Kulpsoo, postitanud eesti foneetika
vanemteadur Pärtel Lippus.

TUDENGID

34

JAANUAR 2021, NR 1

Kuidas eksamiteks
kõige paremini
valmistuda?
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Et teadmiste kontrolli ahelas mitte läbi põleda, on kõigepealt vaja
tunda iseennast. Selleks tasub endalt küsida, kus, kuidas ja miks
tõhusalt õppida.
TUDENGID
ANDRES KÄOSAAR
TÜ nõustamiskeskuse
psühholoog

E

ksamite kadalipp
paneb pea iga üliõpilase
proovile. Õppeaastate
ja -astmete edenedes läheb
õppeainete sisu järjest spetsiifi
lisemaks, nii et ka teise aasta
magistrant võib eksamite eel
üsna suurt ärevust tunda, rääki
mata esmakursuslasest. Paljud
ei ole võib-olla kunagi varem

pidanud nii palju süvenema kui
oma elu esimese eksamisessi
eel – ja seda ilma abistava õpe
taja pilguta, uues keskkonnas,
iseseisvana ja ise vastutavana.
Keskmise inimese harju
mused ja elustiil põhinevad
paraku intuitsioonil. Vähesed
mõtlevad sellele, kuidas asju
paremini ja tõhusamalt teha,
miks mingid harjumused üldse
välja on kujunenud ning mis on
nende otstarve. Just eksamiteks
õppimisel on harjumustesse
kinni jäämine ja läbimõtlemata

TUDENGID
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tegutsemine kõige o htlikumad
lõksud – alates voodis või
magamistoas õppimisest kuni
aja (mitte)planeerimiseni. Toon
esile mõned olulised aspektid,
mida iga üliõpilane ja üldse iga
inimene võiks oma õppimis
korralduse juures tähele panna.
MOTIVATSIOON
Selle artikli lugeja võtab järgne
vat soovitust tõenäoliselt juba
arvesse, kuid kõige o lulisem
osa eksamiteks valmistumise
juures on teadvustada eesmärki
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ja muutuse vajadust. Kui sa
pole oma tulemustega rahul,
aga ei mõtle sellele, mida võiks
nende parandamiseks teha, ei
ole võimalik ka muutusi ellu
viia. Seega tasub esmalt läbi
mõelda eesmärk ja hinnata
hetkeolukorda: mis on praegu
see, mis takistab eksameid
teha nii, et oleksin rahul ega
t unneks liialt stressi ja ärevust?
Takistuseks võib olla
kohust uste kuhjumine, moti
vatsioonipuudus, rasked ülesanded jne. Kui need on läbi
mõeldud, tuleb analüüsida,
mida saab olukorra parandami
seks teha.
Motivatsiooniküsimus on
selles võrrandis ehk kõige
keerul isem osa, kuid mitte
lahendamatu. Siinjuures on
otstarbekas enda jaoks läbi
mõelda, mida annab eksamite
edukas sooritamine. T
 uleb
võtta arvesse omaenda s ihte:
kas on oluline saada
maksimumpunktid, omandada
olulised teadmised või lihtsalt
eksamilt läbi saada? Tasub
mõelda ka sellele, kuidas võivad
eksamiks vajalikud teadmised
tulevikus kasulikud olla.
Oluline motivatsiooni
komponent on inimesed. Kui
õpid meeldivas seltskonnas,
kus on tore ka õppetööd
puudutavaid teemasid a rutada,
võib motivatsioon üllata
valt kiiresti kasvada. Oleme
sotsiaalsed olendid ja seega
võib kellegagi koos õppi
mine, arupidamine ja kokku
lepete sõlmimine eesmärkide

t äitmisele palju kaasa aidata.
Kui eksamite edukas soorita
mine on sulle oluline, tasub
ette võtta ülejäänud takistused,
sh keskendumisraskused ja
kuhjuvad kohustused.
AJULE MEELDIB KORD
Iga inimene on erinev ja see
tõttu on kõigile sobivaid nõu
andeid vähe, kuid peamine on
ennast mõista ja tunda. Püüa
aru saada, kuidas sa töötad.
Kas oled töökam hommikul,
pärastlõunal või õhtul? Kas
keskendud paremini kodus,
kohvikus või raamatukogus?
Kas eelistad õppida klassikalist
muusikat kuulates või täielikus
vaikuses? Jälgi oma tavapärast
õpikeskkonda ning märka
tegureid, mis juhivad tähele
panu õppimiselt kõrvale.
Kui sind segavad lakka
matud telefoni märguanded,
siis pane see õppimise ajaks
lennurežiimile. Kui kipud nagu
iseenesest avama Facebooki
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raamatukogu vaikses alas,
kõrvas mängimas rahulik
klassikaline muusika. Siis
aga saad aru, et ei tea, millest
pihta hakata: kaks esseed, kolm
eksamit, kaks järeltööd ning
veel hulk sõpradele vastamata
sõnumeid. Mõistad, et täna
pole see päev. Kerid paar tundi
Instagramis ja lähed nördinult
koju tagasi.
Miks nii juhtus? Sest
sul p olnud plaani! Ärevus
ja kohustustest hoidumine
tulenevad tihti sellest, et
ülesanded on kuklas mingi
ebamäärase pilvena, ning
kui leiadki selle i nnukuse, et
asi kätte võtta ja ära teha, siis
lahtub energia kindla plaani
puududes k ärmelt. Enne kui
saad rahumeeli konkreetsetele
teemadele keskenduda, on vaja
süsteemi – ajule meeldib kord.
Seepärast tasub üles kirju
tada kõik asjad, mis on semestri
lõpuks vaja ära teha. Pane
kirja tähtajad ning sea need

EKSAMITEKS ÕPPIMISEL ON HARJUMUSTESSE
KINNI JÄÄMINE JA LÄBIMÕTLEMATA
TEGUTSEMINE KÕIGE OHTLIKUMAD LÕKSUD.

ja selle sisu niisama kerima,
blokeeri Facebook. Vaata
ennast paar päeva kõrvalt
ning pane tähele, mis valmis
tab ebamugavust ja tekitab
keskendumisraskusi.
Kujutame ette, et oled
lõpuks leidnud motivatsiooni
ennelõunal õpikud ja rüpe
raal kaasa haarata ning istud

kronoloogilisse järjekorda.
Järgmiseks reasta kohustused.
Võib-olla on kuu aja pärast
suur eksam, milleks peaksid
juba homme õppima hakka
ma, aga järgmiseks reedeks
vajaliku essee saad paari
tunniga t ehtud. Sel juhul oleks
otstarbekas ajaliselt kaugem
kohustus esikohale tõsta.

TUDENGID

Samuti pane paika kindlad
ajad, mil õppida kavatsed, ja
kindlad ülesanded. Näiteks
kolmapäeval kella 10–13
tegeled psühholoogia aja
loo esseega. Vahele planeeri
kaks 10-minutilist pausi.
Kella 13–14 on lõunapaus ning
14–17 õpid anatoomia arves
tuseks aju osasid, samuti kahe
10-minutilise pausiga. Nõnda
on selge, mida raamatukokku
minnes või kodus töölaua taha
istudes tegema pead, ja oled
sisse arvestanud ka pausid.
Pauside ajal siruta keha, näiteks
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venita või jaluta, ning joo vett!
Kui koorem tundub ikkagi liiga
suur – näiteks lõputöö kirju
tamine on ju hulk erinevaid
ülesandeid –, siis haruta suure
mad kohustused väiksemateks
osadeks ning jaota need mitme
päeva peale ära. Õppimine on
kestev protsess ja efektiivsuse
nimel on hea teha seda pikema
aja vältel. Ühe ööga kõige
vajaliku pähe tuupimine võib
eksamist läbi aidata, kuid ei
kinnista teadmisi edaspidiseks.
Nõuandeid on veel palju,
kuid nagu mainitud, oleme

kõik erinevate eelistustega.
Julge otsida ja katsetada! Kui
tunned, et tahaksid eksamiteks
paremini valmistuda, räägi
sõpradega, guugelda ja küsi
nõu. Sa ei ole oma murega ei
esimene ega viimane inimene,
kuid kui jätad end sellega üksi,
ei saa sind keegi aidata. Kuula
oma mõistust ja keha ning kui
tunned ebamugavustunnet,
liigset stressi või ärevust, võta
viiv ja mõtle, mis seda tekitab.
Seejärel uuri ja analüüsi, mida
saaksid teha, et olukorda
parandada. •

TUDENG KÜSIB
Mida peaksin teadma eksamikorraldusest?
ENE KÜÜNER
õppeosakonna nõustamiskeskuse
õppekorraldusnõustaja

K

äes on kiire eksamite aeg. Et see kulgeks
edukalt, tasub endale meelde tuletada
peamised eksamikorralduses kehtivad õigused ja
kohustused.
Eksam või arvestus tuleb sooritada kõigis
ainetes, millesse oled registreerunud ja kus toimub
lõpphindamine. Valida saad vähemalt kahe korralise eksamiaja vahel. Kui eksam esimesel korral ei
õnnestu, on võimalik teha samal semestril kordus
eksam. Kui tunned, et pole selleks valmis, tuleb
oodata ära järgmine kord, kui ainet loetakse, uuesti
ainesse registreeruda ja see veel kord läbida.
Ühe semestri jooksul on lubatud eksamit teha
kaks korda: korralisel ja korduseksamil. Arsti-,
hambaarsti- ja proviisoriõppes kehtivad teised
reeglid – seal on semestri jooksul lubatud teha
üks korraline eksam ja kaks korduseksamit.
Kui juhtub, et jääd haigeks või ei saa muul
mõjuval põhjusel eksamile minna, teavita sellest

kohe õppejõudu või õppekorralduse spetsialisti.
Viie tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist
pead esitama mõjuva põhjuse kohta tõendi. Selle
alusel tühistatakse märge „mitteilmunud“ ja sinu
eksamikord ei lähe kaotsi.
Kui jätad eksamile ilmumata, aga mõjuvat
põhjust ei ole, siis loetakse, et oled eksami teinud
negatiivsele tulemusele. Üliõpilane, kes saab
ühes ja samas õppeaines neljal korral negatiivse
eksamitulemuse, eksmatrikuleeritakse. Arsti-,
hambaarsti- ja proviisoriõppes tehakse seda
kohustuslikus aines juba kolmanda negatiivse
tulemuse järel.
Tasub teada ka seda, et positiivsele tulemusele
tehtud eksami kordussooritus hinde parandamise
eesmärgil ja VÕTA-ga arvestatud õppeaine
eksami uuesti sooritamine ei ole lubatud.
Oma eksamitööga saab tutvuda seitsme päeva
jooksul eksamitulemuse teatavaks tegemisest.
Lähemalt saad eksamikorralduse k ohta lugeda
õppekorralduseeskirja õpiväljundite hindamise
peatükist veebilehelt ut.ee/et/oppimine/
uliopilasele/oppekorraldusest/eksamid.

•

TUDENGID
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Kui kahte rehkendust ei jõua …

M

õni ajab asjatundja nõuannetes näpuga
järge ja saab niimoodi libedalt õppimislainele, teine aga vajub ruttu norgu. Lolli
kindlat valemit ei ole. Tuleb ise ratas leiutada
ja vaadata, kas hakkab veerema. Selle kallal
on vaeva näinud õigusteaduse esmakursuslane Moon Lokk, kes teeb sissevaate oma
õppimisprotsessi.
Ennekõike järgib ta kodutöid tehes põhimõtet „Tee midagigi!“. Alustamine on alati
kõige raskem, aga kuskilt tuleb pihta hakata,
isegi kui selleks on konspekti täiendamine
ning selles loogilise ja meeldejääva süsteemi
loomine. „Nii on tunne, et olen siiski pisut
õppetööga tegelenud. Tegelikult õpingi ju
selle käigus oma märkmeid veidi rohkem
tundma ning viin end ehk alateadlikult ka
mõne teemaga rohkem kurssi,“ arvab Lokk.
Loomulikult on korrastatud konspektist ka
hiljem palju lihtsam materjali omandada.
Õppimise juurde käivad rituaalid. „Enne
õppima asumist tuleb koristada!“ ütleb
Lokk oma kogemusest. Kraamimisel saavad
meeled pisut ergutust ja see tuleb õppimisel kasuks. Koristamine aitab aga hästi
ülesandeid homse varna visata. Selle kohta
märgib psühholoog A
 ndres Käosaar, et
kohustuste edasilükkamisega tuleb ettevaatlik
olla. „ Prokrastineerimine ei ole jätkusuutlik
tegevus,“ paneb ta südamele.
Kui aga tuba on korras ja veri käib tänu
liikumisele hästi ringi, võib üliõpilane Lokk
mõnutundega maha istuda, et esimene
õpik avada. Tihtilugu leiab ta koha kohvimasina läheduses, et tass aeg-ajalt virgutiga
täita. E nergiajooke Lokk ei talu, aga kohvi
ja tee kõrval on ta ustav veel kolmandale
abimehele. „Tõeline elupäästja on Beliefi
energiavesi. Ausalt!“
Seevastu Käosaar ei pea stimulantide
tarbimist produktiivseks praktikaks. „Pärast
lõunast alates ei tasu tegelikult kofeiiniga
jooke juua, sest see muudab une kehvemaks

FOTO: MOON LOKK
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ÕPPIDES TASUB TEHA REGULAARSEID
HINGETÕMBEPAUSE – SIIS PÜSIB VAIM VÄRSKE.

ning seega halveneb üldine keskendumis
võime ja vaimse tervise heaolu. Pigem tuleks
suunata inimesi tundma oma une- ja ärkvelolekutsükleid ning töötama ajal, mil energiatase on kõige kõrgem,“ rõhutab ta.
Ühel nõul on Lokk ja Käosaar hinge
tõmbepauside võtmise asjus. Lokil on
kombeks jaotada päev 30-minutilisteks
õppimise ja 5-minutilisteks niisama aknast
välja vaatamise plokkideks. Nii on lihtsam
keskenduda, aga paus tuleb teha niipea, kui
telefoni taimer sellest märku annab, isegi kui
oled teemasse äärmise tähelepanuga süüvinud. „Sedasi ei väsi pea nii kergesti ära,“ on
Lokk veendunud.
Keskendumise teeb talle palju lihtsamaks
ka muusika. „Spotify playlist nimega „Lo-Fi
Beats“ – ainult seda kuulates suudan hoiduda
närvilisest ühelt küljelt teisele õõtsumisest,“
ütleb Lokk. Kõige enam aitab tema sõnul
õppimisele kaasa aga sõpruskond, kellega
saab näost näkku teemasid arutada. „Üksinda
võikski õpikuid lugema jääda, aga kursakaaslaste seletused jäävad automaatselt meelde.
Unustage Möku – uueks sotsialiseerumis
kohaks on ülikooli raamatukogu rühmatööruumid.“
Liina Ludvig
UT praktikant

•

REISIKIRI

38

JAANUAR 2021, NR 1

Vahetussemester
Tartus keset koroonat
Kogu lugu algas minu magistriõpingute esimese eksamiga. Selle
lõppedes sain õppejõuga jutule ja uurisin, kuhu ta soovitaks
mul „Erasmus+“ kaudu õppima minna, et saaksin oma erialal
teadmistele lisa. Ta mainis Tartut, mis oligi mitme võimaliku
sihtkoha seas mul juba silmapiiril. Panin vihje kõrva taha.

LUCIE ČEJKOVÁ

ettevalmistusi tegema. Uurisin
erinevaid võimalusi, aga lõpuks
oli T
 artusse tulemise soov nii
suur, et Tartu Ülikool oli ainus,
oolteist aastat hiljem,
mille ma taotlusse märkisin.
2020. aasta alguses
Käes oli veebruari keskpaik.
hakkasin välisõpinguteks
Hiinast oli teadupoolest
liikvele läinud mingi
sugune viirus ja levinud
juba üle riigipiiride. Ma
ei osanud oma edasistes
plaanides veel sugugi
kahelda. Arvasin, et
asjalood kulgevad
tavapäraselt – haigu
sele leitakse ruttu ravi
ja mure on nädalatega
pühitud.
Kandideerimis- ja
vastuvõtuprotsessi
edenedes muu
tusin aga järjest
ärevamaks. Uus
haigus oli saanud
nime COVID-19
ja polnud kuhugi
kadunud, vaid levis
üle maailma. Nii
LEIDA
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jäi ära minu bändi
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vahetusüliõpilane Tšehhist

kontserdituur ja läksid nurja
suveplaanid. Kartsin, et kriips
on peal ka mu unistusel elada ja
õppida välismaal.
Augustiks oli olukord pisut
paranenud. Ebameeldivatest
teise laine ennustustest hooli
mata tänasin õnne, et saan
vähemalt Tartusse sõita ja
silmast silma loengutes o saleda.
Pärast kaht päeva täielikku
kaost ja mitmeid tühistatud
lende võtsin ette 35-tunnise
bussisõidu Tšehhist E
 estisse.
Kui jõudsin lõpuks Tartu
bussijaama ja avasin ühiselamu
leidmiseks linnakaardi, tundsin,
nagu oleks just maratoni läbi
teinud. Plaan rahulikult Eestisse
saabuda läks luhta, aga kõigest
hoolimata ületasin finišijoone,
ja see oli peamine. Olin ramp
väsinud, kuid ääretult õnnelik.
ENESEISOLATSIOON
Nagu paljud teisedki, pidin
pärast saabumist kaks nädalat
isolatsioonis olema. Olin siiski
tänulik, et sain üldse Eestisse
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tulla, nii et järgisin hoolega
reegleid. Veetsin päevad toas,
igapäevakraami ostsin lähedal
asuvast poest ja väljas käies
kandsin maski. Kuidas ma küll
janunesin tassitäie tõeliselt hea
kohvi järele!
Kui Tartusse jõudsin, oli
semester juba paar päeva
kestnud ja isolatsiooni tõttu ei
õnnestunud mul kahel esimesel
nädalal loengutes käia. Ma ei
teadnud arvata, kas see ka õppe
jõududele korda läheb. See, et
ma polnud Eestisse tulnud juba
mitu nädalat varem, et oleks saa
nud õigel ajal kooli minna, oli ju
mu enda mure, eks ole? „Võibolla ei meeldi neile „Erasmuse“
tudengid, kes nõuavad erikoht
lemist,“ mõtlesin. Kahtlustest
hoolimata kirjutasin meili, kus
vabandasin loengutest puudu
mise pärast.
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oma lähedastest
tuhandete kilomeetrite
kaugusel ja sotsiaal
teaduste haridusest
hoolimata ei ole
sõbrunemine minu
jaoks k unagi kerge
olnud. Samamoodi ei
meeldi mulle suured
peod. Eks ole ju
võluv kooslus suhete
loomiseks! Samas
ei tahtnud ma end
sundida tegema
ARMASTU
S ESIMESES
midagi, mis oleks
T SILMAPILG
ČEJKOVÁ
UST. LUCIE
VAIMUSTU
ehk ühele tüüpi
S R AT TARI
NGLUSEST
.
lisele „Erasmuse“
tudengile omane.
läbi Emajõe-äärsete
Välisüliõpilaste tugivõrgus
parkide ja sõita linnas elektri
tike, nagu kohaliku ESN-i
rattaga ning isolatsiooni
(Erasmus Student Network)
nädalate suure kohviigatsuse
ja Tartu Rahvusvahelise Maja
tulemusel sai üheks minu
korraldatud üritused aitasid
meelispaigaks Karlova Kohv.
mul kohmetusest üle saada ja
Jalutasin sinna Karlova süda
messe tihti, alati mööda mõnda
uut tänavat, nautides vanade
PLAAN SÜGISEL RAHULIKULT EESTISSE
puumajade õdusust ja mitme
SAABUDA LÄKS LUHTA, AGA KÕIGEST
kesist tänavakunsti.
HOOLIMATA ÜLETASIN FINIŠIJOONE.
Linna avastamisega s eoses
peatun veel korra Tartu RahvusÕppejõudude vastuseid
kookonist välja tulla. Eriti ESN- vahelise Maja tegevusel. Nende
lugedes sai mulle selgeks, kui
is oli tore näha, kui palju ette
korraldatud kursus kultuuride
hästi TÜ-s üliõpilastesse suhtu võtmisi õnnestus piirangutest
kokkupõrkest oli ilmselt parim
takse. Keegi ei teinud minu
hoolimata korraldada. Sain käia viis Tartu, Eesti ja eestlaste
küsimustest suurt numbrit,
näiteks sügiseses Lõuna-Eestis
tundmaõppimiseks. Kõhklesin,
kõik olid abivalmid ja aitasid
ja näha kaunis Elektriteatris
kas võtta osa, sest koolitööd
mul rajal püsida. Tänu sellisele
eesti filmikunsti.
oli palju ja selleks kulub ikka
heatahtlikkusele tulin semestri
Pärast esimest Tartus veede
aega. Tahtsin aga väga aru saada
algusnädalate raskustega
tud kuud olin leidnud enda
sellest kultuurist, mille keskel
kenasti toime. Ehkki – ärgem
kohalikud lemmikpaigad. Nau
ma olin. Niisiis panin end kirja.
unustagem – mind vaevas
tisin silmast silma loenguid oma
Kohe pärast esimest kohtu
endiselt ka kofeiinipuudus.
valdkonna hoonetes, aga mulle
mist sain aru, et olin teinud õige
Põhimure oli aga see, kuidas
meeldis õppida ka Delta keskuse otsuse. Tänu kursusele kohtusin
tartlastega tutvust teha. Olin
ruumides. Armastasin jalutada
eestlastega ja nägin kohalike

giidide abiga Tartu eri külgi.
Nautisin ühistegemisi väga ja
ootasin pikisilmi arutelusid
kõikvõimalikel teemadel, mille
kaudu me saime uusi teadmisi
nii eesti kui ka teiste kultuuride
kohta.
Võttes arvesse koroona
piiranguid ja enda iseärasusi,
kogusin lõpuks enda ümber väi
kese, kuid toreda sõpruskonna.
Kohtusime tihti, käisime väljas
õlut joomas ja vestlesime pikalt
kõigest, alates abstraktsetest
ideedest ja lõpetades rahvus
köökide võrdlusega.
Kuidas aga kulgesid
õping ud? Nagu juba mainisin,
oli kogu õppetöö korraldus
esialgu väga hägune – nii oli
see ilmselt kõigi üliõpilaste ja
õppejõudude jaoks. Siiski tun
dus, et segadused klaariti ruttu,
ning see oli mulle mu uues ja
ebatavalises olukorras kergen
dus. Oli loenguid, mida üks osa
üliõpilasi kuulas veebi kaudu ja
teine osa loengusaalis, aga see
ei seganud üldse. Olin õnnelik
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sellegi üle, et kolmes aines anti
loenguid silmast silma peaaegu
semestri lõpuni. Viimaks viidi
õppetöö olukorra sunnil siiski
täielikult üle veebi. Osalesin
veel kahes aines, mis olid täiesti
veebipõhised. Lootsin terve
semestri vältel oma kaas
õppijate ja õppejõuga kohtuda,
aga viiruse leviku tõttu see ei
õnnestunudki.
PINGUTATI ROHKEM
Eraldatusest hoolimata andsid
õppejõud endast kõik, et õppe
töö oleks huvitav ja mitme
kesine. Seepärast ei tunne ma,
et oleks paljust ilma jäänud –
peale teiste üliõpilastega kohtu
mise. Kaugõppes oli raske teha
rühmatööd, aga lõpuks saime
ülesandega minu meelest väga
edukalt hakkama.
Raskustest hoolimata
leian, et nii üliõpilastele kui ka
õppejõududele annab selline
kogemus palju juurde. Ma ei
arva, et minu õpingud T
 artus
selle kummalise olukorra pärast

kuidagi kannatasid. Vastupidi –
pingutati võib-olla rohkemgi
kui tavaliselt, et töö kannaks
vilja.
Pärast naasmist Tšehhi võin
öelda, et ei kahetse pandeemia
ajal välismaale minemist üldse.
Mulle meeldis väga Tartus
õppida. Ülikool annab Tartule
elujõu, mida jumaldan. Siin ei
tungle suured rahvahulgad ning
sul on võimalik olla ka omaette
ja lihtsalt kuulata tuulekohinat
pargipuude latvades. Tartust
leiad nii rahu kui ka vilka ja
turvalise seltsielu. Eestlased,
keda kohtasin, olid esialgu
tagasihoidlikud, aga pärast
mõne sõna vahetamist toredad,
ja see sobis mulle väga. Tundsin
end nagu kodus.
Pärast sügisese reisikava
kokkuvarisemist lubasin endale,
et rohkem suuri plaane ei tee,
aga küllap ei võta ma end eal
kuulda. Näeme varsti, Tartu! •
Inglise keelest eesti keelde
tõlkinud Liina Ludvig.

LISAKS TARTULE PAKKUSID AVASTAMISRÕÕMU KA TEISED EESTI PAIGAD, SEALHULGAS TALLINN.
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Parkla all oli peidus
põhjasõjaeelne maailm
Juba mitu kuud on Tartus Jakobi 5 asuval ehitusplatsil toimetanud

hulk kiivritega inimesi. Lisaks haridusteaduste instituudi uut
õppehoonet rajavatele ehitajatele on seal ka arheoloogid,
kes on leidnud põnevaid jälgi unustusse vajunud elust.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

D

etsembrikuu ilm
arheoloogilisi kaeva
misi ei sega. Kohtume
kaevamiste juhataja, töid tegeva
ettevõtte Arheox juhataja Rivo
Bernotase ning objektijuhtide
Keiti Randoja ja Kristjan
K reosega lumisel platsil, kuhu
on pikki aastaid pargitud auto
sid. Seni ei olnud ka arheoloogid
aimanud, et kaevama asudes
võib kohe tabada vanu müüre,
mida pole kantud ühelegi teada
olevale kaardile.
Maapõuest on välja tulnud
tüüpilise keskaegse elukvartali
ja kuni põhjasõjani püsinud
hoonete müürid. „Peeter I vallu
tas Tartu 1704. aastal, aga 1708
lasi ta linna hävitada,“ tuletab
Bernotas ajalugu meelde. „Need
müürid pärinevad sellele eelne
nud ajast.“
Müüre kattis põhjasõjaaegne
rusu. Bernotas selgitab, et kui
majad hävisid, lükati platsile

jäänud sodi ilmselt laiali. Nii jäi
maapõue põnevaid, suisa harul
dasi esemeid.
Keiti Randoja ja Kristjan
Kreos võtavad kaasavõetud
paberkotist välja Minigripi
kilekotikesed, millest igaühte
on pandud üks leid. Minu peo
pesale rullub mõne sentimeetri
pikkune elevandiluuvärvi toru
jas jupp. „See on Eestis kõige
vanem dateeritav savipiip,“
teatab Kreos. Esemel on selgelt
loetavas kirjas aasta 1632.
Samast ajastust, täpse
malt 1629. aastast, on
pärit ka peaaegu šokolaadi
medali suurune üheöörine,
millel on kujutatud
Gustav II Adolfit. Münt
on üllatavalt raske – seda
peopesal hoides on tunda, et
rahal on kaalu. Seesama münt
on aidanud arheolooge platsil
leitut ka dateerida.
„Varaseim münt, mille me
oleme leidnud, kujutab Tartu
piiskoppi Bartholomäus Sawi
jerwet, kes oli piiskop aastail
1441–1459,“ ütleb Bernotas.

Leitud müntidest kõige
haruldasemat kaupade soeta
miseks aga ilmselt ei kasutatud.
„Selle peal on aastaarv 1545
ja sel on kujutatud justkui
ringikujulist eset,“ kirjeldab
Bernotas. Ta jätkab, et numis
maatikuga konsulteerides on
jõutud arvamuseni, et tegemist
võib olla hoopiski meene
mündiga. „Võib arvata, et see on
1545. aastal Tartu piiskopiks
saanud Jodokus von der
R H EOX
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Recke pühitsemistseremoonial
jagatud mälestusmünt. Selliseid
pole Eestist varem leitud.“
Põnevaid leide on välja
tulnud veel. Arheoloogid on
vaimustuses näiteks avastatud
küttekolletest. Müüride vahel
asetsevad nimelt kaks keris
hüpokaustahju. Neist üht saab
peaaegu terviklikuna vaadata
ning polegi vaja ülemäära elavat
kujutlusvõimet, et manada silme
ette pilt keldriruumis asjatavast
kütjast, kes asetab nõgisest
ahjusuust puid sisse.
„Kerishüpokaustahi oli võlvi
tud ahi, mille peal olid kerise
kivid. Kerisekivide kohal oli
esimese korruse põrand, milles
olid aukudega plaadid. Kui
ahju köeti, läksid kerisekivid
kuumaks ja plaadis olnud augud
tehti lahti, et soe õhk kütaks
ruumi,“ kirjeldab Bernotas.
TERVED KAHHELKIVID
Maapõu on paljastanud ka
peenemate küttekollete jälgi.
Nimelt on arheoloogid leidnud
hulga rikkalikult k aunistatud
kesk- ja varauusaegseid
kahhelkive. „Kui igapäevastel
arheoloogilistel kaevamistel
näed siin-seal t ükikesi, siis siit
saime terve kahhelahju põhja ja
arvukalt täiesti terveid kahhel
kive, mis on ilusasti kaunista
tud,“ rõõmustab Bernotas.
„Ükstäiesti terve kivi on
Gustav II Adolfiga, kelle kuju
seisab siit 50 meetrit ülikooli
peahoone poole.“
Jakobi tänavalt leitud kahli
telt võib ära tunda veel lille
motiive, aga ka oliivipuuoksi ja
ingleid. Ühel kivil on kujutatud
mere ja jõgede j umalat
Neptunust, teisel aga Zeusi
poega Perseust, kes hoiab käes
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koletu Medusa pead. S ellised
kaunistused olid 17. sajandi
Tartus tavalised.
Jakobi tänaval tehakse
päästekaevamisi. See tähen
dab, et uuritakse vaid neid
kohti, kuhu on tarvis ehitada,
ja muu jääb puutumata –
arheoloogid ei kaeva läbi kogu
maa-ala ega kõiki mullakihte.
Bernotas teab, et platsi all
on kihte, mis võiksid k õnelda
ka Jaroslav Targa aegsest
eluolust, aastatest 1030–1061.
„Varase muinaskihi oleme
avastanud ainult ühes kohas –
Jakobi tänava kõnnitee ääres,
kus ehitatavale hoonele pandi
kaugküttetorusid. Seal tuli
ühes kohas toru paigaldada
nii sügavale, et kaevamise
käigus õnnestus saada kätte ka
Jaroslavi-aegne kultuurikiht,“
sõnab ta.
Ühte teist veel lahtist
torustikuk raavi õnnestub
siinkirjutajal ka oma silmaga
näha. Kraaviseinad on siiru
viirulised nagu sibul – punakas
joon vaheldub pruunikaga,
pruunikas punasega, maa
kivid on kihiti tellistega. Keiti
Randoja jutustab, et kihid on
pärit eri aegadest. „Siin näeme
hoonete tugimüüre. Need on
eri ajal rajatud ja eri ajal kasu
tuses olnud. Kõige alumised
tellistest kihid on keskaegsed,
aga kõrgemad k ihid, kus on ka
maakivi sees, on Rootsi ajal
juurde laotud. Siin on elatud
pika aja vältel,“ ütleb ta. Randoja
selgitab, et müüride peale on aja
jooksul ikka ja jälle uuesti ehita
tud ja kive taaskasutatud.
Pärast põhjasõda pole suurel
osal k rundist suuri ehitustöid
tehtud ja nii pole varasemaid
jälgi ära lõhutud. Küll aga
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PALJU TÄHELEPANU ON SAANUD
KOERA KÄPAJÄLJEGA TELLIS.

ARVATAKSE, ET PIISKOPI
PÜHITSEMISTSEREMOONIAL
JAGATI SELLISEID MEENEMÜNTE.

ARHEOLOOGE ÜLLATAS,
ET SÄILINUD MÜÜRID
TULID VÄLJA PEAAEGU
KOHE PÄRAST PEALMISTE
ASFALDIKIHTIDE
EEMALDAMIST.

on arheoloogid üsna kindlad
selles, et möödunud s ajandil
rajatud võimlahoone alla jäänud
minevikupärand on suuresti
kaotsi läinud.
Varasemate põlvkondade
suhtumist arheoloogilistesse
leidudesse ilmestab maja
kõrvale pandud toru ja selle
ümbrus. Nõukogudeaegsed
ehitajad, kes toru jaoks kraavi
kaevasid, on maapõuest leitud
müüri sisse lihtsalt augu teinud.

Arheoloogide rõõmuks olid nad
kraavi täitnud samast kohast
võetud pinnasega, nii et nüüd
on sealt siiski leitud keskaegset
ja Rootsi-aegset keraamikat.
SÄILINUD KELDER
Torumonstrumit nähes tekitab
aga imestust, et sellest vaid p aari
sammu kaugusel on hästi säili
nud keldrivõlvid, mille alla on
võimalik lausa pugeda. Nende
alt leitigi haruldane savipiibu

katke, kuid kivide ümber on
detsembris veel rohkesti läbi
uurimata pinnast.
Seni pole platsilt veel leitud
ka keskaegsete hoonete juurde
kuulunud iseloomulikku hoovi
ala. See tähendab, et välja pole
tulnud ka arheoloogide jaoks
tavaliselt põnevaimat leidu:
jäätmekasti, kuhu visati maja
pidamises tekkinud rämpsu.
„Sellele on lihtne seletus – me
lihtsalt ei ole jõudnud nii

LEITUD KAHHELKIVID ON
RIKKALIKE KAUNISTUSTEGA.

s ügavale,“ ütleb Bernotas. „Pilt
likult öeldes oleme vaid veidike
pealispinda kraapinud ning
jõudnud aega vahetult pärast
Liivi sõda ja enne põhjasõda.“
Kuna ehituse tarbeks pole
sügavamale vaja minna, jäävad
varasemad ajalookihid niisiis
maapõue tulevikuarheolooge
ootama. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
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Digipädevus tuleb
ise lahti mõtestada
FOTO: RUUDU RAHUMARU

Sõna digipädevus võib vestluskaaslase kohmetuks muuta, hoolimata sellest, et iga
arvutikasutaja on juba omandanud sellega seotud teadmisi. Ülikoolis vajab digipädevus
kohati veel arendamist ja tähelepanu.

TANEL MÄLLO
TÜ digipädevuse projektijuht

O

len rakendusantropo
loog, kes uurib uute
mõistetega kokku
puute tagajärgi ülikooli säile
nõtkes ökosüsteemis. Minu
peamised „saakloomad“ on

ülikoolis töötavad programmi
juhid. „Mida tähendab teie
õppekava jaoks digipädevus?“
küsin neilt justkui muuseas.
„Me ei ole selle peale üldse
mõelnud,“ vastatakse mulle
varsti e-kirjaga. „Minu arust ei
ole meil mingit digipädevust.“
Siiski teeb üks vestluspartner
ettepaneku sel teemal Teamsis
rääkida. Enne seda jagab ta
minuga Google Docsi faili, kus
on kirjas olulisemad tehnilised
oskused, mille programmi
nõukogu liikmed hiljuti kamba
peale kokku kirjutasid.
Meie vestlus algab küsimu
sega „Mis on digipädevus?“.
Mõnele meenutab see sõna

vaikuses vilkuvate LED-tulede
maailma, teisele võlukunsti.
Paljude jaoks tähistab see
igapäevast toimimisviisi digi
taalseks muutunud maailmas.
Tihtipeale ei teadvustatagi oma
digipädevust, vaid tegutsetakse
digitaalselt seal, kus vajalik ja
mõistlik.
TOETAB ÕPET
Eriolukorrast tingitud kaug
õpe ja lõputööde kaitsmine
veebi teel ei ole digipädevuse
pooldajate maailmavallutus
plaan. Siiski on nende võima
luste kasutamine aidanud
teadvustada, et õppetööks
on tarvis häid digitaalseid
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vahendeid. Lisaks aitab
kontaktt unnist digitaalsesse
klassiruumi astumine arendada
ülekantavaid oskusi, mida saab
hiljem rakendada mõnes teises
kohas teistsuguste vahenditega.
See, kust läheb üldine digipädevus üle erialasteks digi
teadmisteks, -oskusteks ja
-hoiakuteks, sõltub iga vald
konna eripärast ja vajadustest.
Erialaselt vajalik digipädevus
on osa erialateadmistest ja
-oskustest. Eluline analoogia
on esmaabioskus: kõik inime
sed teavad sellest midagi, kuid
näiteks arstiteadust tudeerinutel
on selles vallas kindlasti sügava
mad teadmised.
Üldine ja erialane digi
pädevus erinevad eelkõige
rõhuasetuse ehk selle poolest,
millised digipädevusega seotud
teemad on kellelegi olulisemad,
näiteks loomevaldkonnas uudse
sisu loomine, kuid sotsiaal
valdkonnas koostöö tegemiseks
mõeldud veebivõrgustikud.
PÕHIVAJADUSED
Lisaks eeldatakse mõnes valdkonnas teatud digioskuste
põhjalikumat omandamist kui
mõnes teises. Näiteks võime
osata küll internetis viisakalt
käituda, ent meditsiinieetika
järgimise telemeditsiini
rakenduses peavad endale
eraldi selgeks tegema just selle
valdkonna spetsialistid.
Kui inimestel on erisugused
vajadused, siis kuidas võiksime
digipädevusest mõelda ülikoolis
tervikuna?
Ülikool on nagu paljude eri
alade saarestik. Kliima (kõrg
haridus kui selline) on kõikjal
sarnane, ent kohastumine
erinev – ühe saare asukatele

s obivat ei ole praktiline ega
v iisakas teistele üle kanda.
Seepärast on oluline, et iga
õppekava koostajad sõnastavad
digipädevused, mis on vajali
kud just selle õppekava lõpeta
jatele, sh nii erialaspetsiifilised
kui ka ülekantavad oskused.
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kirjas eeldused selleks, et nad
saaksid mõnusasti ülikoolis
õppida ja et neil oleks e ria laste
pädevuste kujunemiseks vajalikud üldoskused. Samuti on
seal õppejõududele materjale,
mida nad võivad õppetöös 
kasutada ja oma vajadustest

PEAKS PÜÜDLEMA, ET GÜMNAASIUMI
ASTMES OMANDATUD DIGIPÄDEVUS LEIAKS
ÜLIKOOLIÕPINGUTE AJAL RAKENDUST.

Kui õppekava jaoks vajalik
digipädevus on kirjeldatud,
saab hinnata, kuidas see prae
guses (ja tuleviku) õppetöös
välja näeb. Lihtsaim on ilmselt
uurida, millised õppeained
milliseid teadmisi ja oskusi
annavad. Neist teadmistest
lähtudes saab õppekava täien
dada.
Digipädevuses sisalduvate
üld- või ülekantavate oskuste
taset ei ole ülikoolis ette kirjuta
tud, seega võime selle tähenduse üle ise arutleda. L
 oogiline
on lähtuda neist põhivajadus
test, mis eri õppekavades
kattuvad. Selleks püüame need
välja selgitada, et head näited
jõuaksid ülikoolipere kõigi
liikmeteni.
Mõistlik on püüelda

sedagi, et üsna suurte nõue
tega gümnaasiumiastme
digipädevus leiaks ülikooli-
õpingute käigus rakendust.
Sissejuhatus digipädevusse
on tehtud veebilehel sisu.ut.ee/
digipadevus. Sinna on koonda
tud materjalid, mis aitavad
digipädevust hinnata ja kujun
dada, aga ka analüüsida. Nii
saame näiteks esmakursuslasi
digipädevuse lehestiku juurde
suunata sõnumiga, et seal on

l ähtuvalt muuta. Lehestiku
sisu täiendatakse õppekavade
üldoskuste vajaduste põhjal,
seega võib vajaliku, ent praegu
puuduva sisu kohta märku
anda.
KOGEMUSE JAGAMINE
Ülikooli paljudes üksustes toe
tatakse kolleegidevahelist digi
kogemuse jagamist. Nii m
 õnelgi
juhul on tegu pikaajalise ette
võtmisega selleks, et kujundada
üldiseid, õpetamise ja õppimi
sega seotud, aga ka erialaseid
digioskusi. Viimasel paaril
aastal on eria lase digipädevuse
kujundamine saanud palju tuge
endise Hariduse Infotehno
loogia Sihtastuse IT Akadeemia
meetmest. Ka lõviosa ülikooli
arengufondist digipädevusele
eraldatud vahenditest on
mõeldud nende projektide oma
finantseeringuks.
Erialase digipädevuse
kujundamise uutest rahastus
võimalustest, õppekavade
analüüsist ja kõigest sellega
seonduvast tuleb juttu 18. jaa
nuaril digipädevuse infopäeval.
Mõistagi toimub see veebis. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
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Kogemuste jagamine
annab häid mõtteid
FOTO: KAAREL KREE

Ülikooli kohvi- ja puhkenurkades peetavate arutelude käigus sünnib ikka uus sünergia,
mis viib unikaalsete ideede ja uuendusteni. Enamasti arutatakse seal aga t eadustööga
seonduvat ja õpetamine jääb tihtipeale kõrvale.

MARGE VAIKJÄRV
TÜÜE projektijuht

Õ

ppeteemad – kes ja
kuidas õpetab, kuidas
see õppimist mõjutab,
miks just sellised meetodid
on valitud ja mida uut veel
proovida võiks – jõuavad
puhkenurkades peetavatesse
jutuajamistesse harva. Mitte
seetõttu, et need oleksid vähem
olulised, vaid nendest lihtsalt
ei mõelda nii põhjalikult, et
arutellu laskuda. Akadeemi
listes ringkondades on õpeta
mist peetud ka väga isiklikuks
teemaks.
TÜ õppejõududel on olnud
võimalus osaleda kollegiaalse
tagasiside kogukondades, kus
jagatakse häid tavasid, aruta
takse võimalikke uuendusi
ja käiakse vaatamas üks
teise kontaktt unde. See on
väärtusl ik ettevõtmine, mis
loob võimaluse end täiendada
ja mõtteid ametikaaslastega

a rutada. Üliõpilastega on veidi
teistmoodi – nemad on ikka
omavahel ka õppega seotud
kogemusi jaganud. Nii kujuneb
neil võrdlus eri õppejõudude
õpetamismeetodite vahel ja nad
teavad, kuidas õppejõu tegevus
nende õppimist m
 õjutab.
Kevadest alates on üliõpi
lased saanud ka senisest palju
suurema e-õppe kogemuse.
Usun, et praeguseks on nad
eksperdid ka küsimuses,
millised e-õppe meetodid
neid teadmisi omandama
motiveerivad ja millised mitte.
Et t oimivatest abinõudest
ülevaade s aada, tasub küsida
üliõpilaste arvamust. Omast
kogemusest tean, et kui
üliõpilastelt seda k üsida, saab
väga konstruktiivset tagasisidet ja häid ideid tulevikuks.

ü lekantavate oskuste õpetami
sest ja e-hindamisest. Kõik
teemad said valitud lootusega
ärgitada ja julgustada ülikooli
peret neist rohkem rääkima.
Üliõpilased ja õppejõud ei
peaks arutlema kumbki omas
ringis, vaid üheskoos.
Üks hea näide oli möödu
nud aasta o ktoobris fi losoofia
ja s emiootika instituudi
üliõpilasesindajate korralda
tud osaluskohvik, kuhu tulid
kokku nii üliõpilased kui ka
õppejõud. Kohvi ja koogi
kõrval arutleti näiteks õppe
kvaliteedi ja õpitu rakendus
likkuse üle. Muret valmistavad
küsimused ja v õimalikud
lahendused edastati insti
tuudi juhtkonnale, mõned
ülesanded võttis enda kanda
ü liõpilaskogu.

ÜLIÕPILASED JA ÕPPEJÕUD EI PEAKS
ARUTLEMA ÕPET PUUDUTAVATE TEEMADE
ÜLE KUMBKI OMAS RINGIS, VAID ÜHESKOOS.

S oovitan seda teha ka teistel
õppejõududel.
Lõppeval semestril kes
kendus TÜ ü liõpilasesindus
väljundipõhise õppe tutvus
tamisele. Semestri jooksul
ilmusid UT ajakirjas
a rtikl id väljundipõhisusest,
tagasisidesüsteemidest,

Loodan, et UT-s avaldatud
artiklitest leiab iga ülikoolipere
liige midagi, mille üle mõtisk
leda ja millest kas või puhke
nurgas rääkida. Oleks veelgi
parem, kui nendes vestlustes
osaleksid võrdväärselt nii
õppejõud kui ka üliõpilased –
k umbki oma kogemustega. •

TEATED

JAANUAR 2021, NR 1

47

IN MEMORIAM
ANTS PEETSALU
25.04.1942–20.12.2020

Eesti arstiteadust on tabanud
valus kaotus. 20. d
 etsembril
lahkus lugupeetud arst ja teadlane, endine dekaan, paljude
kolleegide õpetaja emeriit
professor Ants Peetsalu.
Ants Peetsalu sündis 25. aprillil 1942 Pärnumaal Halinga
vallas. 1960. aastal lõpetas ta
Tartu 5. Keskkooli ja 1966. aastal
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna.
Seejärel alustas ta Tartu Maarja
mõisa haiglas tööd kirurgina.
1969. aastal astus Ants Peetsalu
arstiteaduskonna üldkirurgia
kateedri juures aspirantuuri, mille
lõpetas kandidaaditöö „Muutused vere hüübimissüsteemis
gastroduodenaalsete haavandite
ja neist põhjustatud verejooksude korral“ kaitsmisega aastal
1972. Aastatel 1972–1981 töötas
ta arstiteaduskonna üldkirurgia,
anestesioloogia ja reanimatoloogia kateedri assistendina, alates
1982. aastast sama kateedri
dotsendina. 1992. aastal kaitses
Ants Peetsalu doktoriväitekirja
„Vagotoomia duodenaalhaavandi
korral. Maohappesuse, seerumpepsinogeen-1, maolimaskesta
histoloogia ja Helicobacter pylori
uurimine“.
1992. aastal valiti ta Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste korraliseks professoriks ja 1993. aastal
kirurgiakliiniku juhatajaks. Kirur
giakliinikut juhtis ta 20 aastat.
Aastatel 1994–2000 oli ta arstiteaduskonna dekaan. Tema suur
panus oli arstiteaduse õppekava
ja residentuuri viimine v astavusse

FOTO: ERAKOGU
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Euroopa Liidu nõuetega. Profes
sor Peetsalul oli k aalukas osa
Tartu Ülikooli Kliinikumi moodustamisel koostöös Tartu Ülikooli,
Sotsiaalministeeriumi ja Tartu
linnaga, et ü hendada parimal viisil
ravi- ja õppetöö.
Ants Peetsalu teadus- ja
arendustegevus oli väga aktiivne.
Tema erialaste publikatsioonide
arv ulatub üle 200, sealhulgas
on teaduslikke artikleid üle 60.
Peamised uurimisvaldkonnad olid
tüsistunud peptilise haavandi epidemioloogia, diagnostika ning ravi
lähi- ja kaugtulemused, samuti
mao- ja duodenaalhaavandtõve
kirurgilise ravi kaugtulemuste
uurimine: maolimaskesta histoloogia, Helicobacter pylori, seerum
pepsinogeen, seerumgastriin ja
vagotoomia täielikkus. Professor
Peetsalu käivitas regulaarselt töötavad interdistsiplinaarsed neeruja maksasiirdamise töörühmad
ning tema eestvõttel alustati
pankrease siirdamist.
Õppetöö oli kogu aeg Ants
Peetsalu töö lahutamatu osa.
Tema juhendamisel on edukalt
kaitstud kuus doktoritööd.
2001. aastal pani ta koos üli
õpilastega alguse kirurgiakliiniku
juures regulaarselt töötavale
üliõpilaste kirurgiaringile, mis
tegutseb tänini. Aega jätkus tal
ka muu organisatsioonilise ja

erialase tegevuse jaoks väljaspool
kirurgiakliinikut. Ta oli ajakirja
Scandinavian Journal of Surgery
nõuandva kogu tegevliige, ajakirja
Journal of Hepato-Gastroenterology ametlik kaastoimetaja Eestis
ja Eesti Rahvuskultuurifondi allfondi, professor Uno Sibula fondi
juhatuse esimees. Ta oli valitud
Põhja-Ameerika seedetraktikirurgia ühingu tegevliikmeks,
Saksa kirurgide seltsi liikmeks ja
ühenduse Balttransplant tegevjuhiks.
Professor Ants Peetsalu on
pühendunud töö eest pälvinud
hulga autasusid: TÜ arstiteadus
konna medali, Eesti Punase
Risti III klassi teenetemärgi, TÜ
suure medali, Soome Valge Roosi
I klassi teenetemärgi, Tartu linna
aukodaniku tiitli ja Tartu Suur
tähe, TÜ kliinikumi preemia ja
TÜ aumärgi.
Ants Peetsalu elus olid väga
tähtsal kohal töö, perekond, sõbrad ja sport. Ta jagas armastust,
toetust ja innustust kirurgist abikaasale Margotile, oli e eskujuks
oma kahele pojale Indrekule ja
Antsule ning oli hea vanaisa oma
kahele pojapojale.
Jääme Ants Peetsalu
mäletama kui väliselt ranget ja
printsipiaalset, kuid sisemiselt
sooja, südamlikku ja vastutustundlikku kolleegi.
Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli meditsiini
teaduste valdkond
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut
Tartu Ülikooli kirurgiakliinik
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu Ülikooli Kliinikumi
kirurgiakliinik
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IN MEMORIAM
07.02.1969–01.12.2020

Arvutiteaduse instituut on
leinas. Meie seast on lahkunud suurepärane kolleeg, hea
sõber, hinnatud õppejõud
ja särav isiksus, informaatika
didaktika dotsent Eno
Tõnisson.
Eno Tõnisson omandas
bakalaureusekraadi Tartu
Ülikooli matemaatikateaduskonnas 1992. aastal ja magistrikraadi samas 1995. aastal ning
2017. aastal kaitses ta arvutiteaduse instituudis doktorikraadi informaatika erialal.
Ta pühendas suure osa oma
elust õpetamisele, tehes seda
nakatava kirega ja innustades
õppijaid. Eno valiti korduvalt
parimaks õppejõuks nii arvutiteaduse instituudis kui ka terves ülikoolis. Suurepärase töö
eest sai ta mitmeid auhindu,
näiteks 2015. aastal hea õpetamise grandi, 2016. aastal Tartu
Ülikooli aumärgi ning samal
aastal Eesti aasta õppejõu tiitli.
Enot tunti ülikoolis ja ka mujal hästi. Alates 2016. aastast
hakkas ta koos kolleegidega
korraldama programmeerimise e-kursusi, mis kujunesid
ülipopulaarseteks – osalejaid
on aastate jooksul olnud
tuhandeid.
Kursus „Programmeerimi
sest maalähedaselt“, mille
üks loojatest oli Eno ja mis
oli T
 artu Ülikooli esimene
eestikeelne MOOC ehk
vaba ligipääsuga e-kursus, sai
2016. aastal Eesti e-Ülikooli
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DOKTORITÖÖD
FOTO: ERAKOGU

ENO TÕNISSON
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k onsortsiumi aasta e-kursuse
auhinna.
Arvutiteaduse instituudi
kolleegid ja tudengid kirjel
davad Enot ülivõrdes.
Ta on juhendanud üle saja
lõputöö, teda on valitud
üliõpilaste lemmik- ja kõige
humoorikamaks õppejõuks.
Üks üliõpilane oli k irjutanud
Eno loengu tagasisides, et
kohati on nagu stand-up
comedy, aga Eno ei teadnud tol
ajal, mis see on.
Ta tõi oma kolleegide päeva
alati elevust – tema kõlav
hääl ja nakatavad naeruhood
kõmisesid üle korruse. Eno ise
on öelnud, et kui ta veel koolis
õpetas, paluti tal ükskord
vaiksema häälega rääkida, sest
kaks klassi eemal käis parajasti
kontrolltöö.
Eno juurde oli hea minna
nõu küsima, sest ta oli a lati
toetav ja aitas meelsasti. Kui
tuli juttu õpetamisest, siis
läksid ta silmad särama ning tal
oli kohe välja pakkuda põnevaid ja loomingulisi ideid. Tal
oli ka suurepärane v õime luua
vaba ja sundimatut õhkkonda,
sest ta leidis ikka midagi, mida
naljaks pöörata, või rääkis
mõne sütitava loo.
Lisaks õpetamisele tundis ta
huvi veel väga paljude asjade

vastu ja võis pikalt aega võtta
selleks, et mõne põneva fakti
kohta materjali otsida. Kolleeg
Marina Lepp meenut ab, et
nad võisid pool tundi uurida,
kus Venemaal elab näärivana
või kui palju kaalub kilu. Pärast
kasutas Eno neid fakte nii
mälumängus kui ka õpetades,
näiteks ülesandeid koostades.
Enole meeldis rõõmustada
teisi pisikeste kingitustega.
Enamasti olid need väikese
vimkaga. Et talle meeldis
lugeda raamatuid, siis said
kolleegidki doktoritöö kaitsmise puhul kingiks raamatu,
näiteks „Pere terviseentsüklopeedia“ või „Neidude käekotilektüür igaks hädaolukorraks“.
Poest ostetud kaartide asemel
joonistas Eno ise perfokaardile
lilli ja kinkis neid kolleegidele
tänutäheks.
Eno lähedasemad kolleegid
tunnevad puudust tema
toetusest, naerust ja ideedest.
Ka sellest, et keegi tuletaks
meelde, et ei tohi olla igav, sest
igavusest tehakse lollusi.
„Enost jääb suur auk meie
töörühma tegemistesse, aga
ta jääb meie kõigi südamesse,“
kinnitab kolleeg Piret Luik.
Oleme kõik suurepärase
inimese varajase lahkumise
tõttu sügavas leinas. Sõnadest
jääb puudu, et anda edasi
meie sügav kaastunne Eno
abikaasale, lastele ja kogu
perekonnale. Soovime, et
leiaksite sel keerulisel ajal oma
leinas ja mõtetes rahu.
Kolleegid arvutiteaduse
instituudi informaatika
didaktika töörühmast

7. jaanuaril kell 14.15 kaitseb
MAKSIM KULAEV politoloogia
erialal doktoritööd „Trade
unions, transformism and the
survival of Russian authorita
rianism“ („Ametiühingud, transformism ja Vene autoritarismi
püsimine“). Kaitsmine toimub
senati saalis ja videosilla kaudu.
Juhendaja prof Viacheslav
Morozov, oponent Emilia
Palonen (Helsingi Ülikool).
11. jaanuaril kell 11.00
k aitseb TAIVO LIIVAK
õigusteaduse erialal doktori
tööd „Tort Liability for D
 amage
Caused by Self-driving Vehic
les under Estonian Law“
(„Deliktiline vastutus isejuhtiva
sõidukiga kahju põhjustamise
korral Eesti õiguse näitel“).
Kaitsmine toimub videosilla
kaudu. Juhendajad prof Janno
Lahe, prof Irene Kull, prof
Giovanni Sartor (Bologna
Ülikool) ja prof Mark Fišel,
oponent prof Päivi Korpisaari
(Helsingi Ülikool).

14. jaanuaril kell 14.15 kaitseb
SANDER RATSO keemia
erialal doktoritööd „Electro
catalysis of oxygen reduction on non-precious metal
catalysts“ („Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine
mitteväärismetallkatalüsaato
ritel“). Kaitsmine toimub
videosilla kaudu. Juhendajad
Kaido Tammeveski ja Ivar
K ruusenberg (Keemilise ja
Bioloogilise Füüsika Instituut),
oponent Juan H
 erranz (Paul
Scherreri Instituut, Šveits).
14. jaanuaril kell 16.15 kaitseb
AGO RAUDSEPP ajaloo e
 rialal
doktoritööd „ Pääsemine ja
häving. Demokraatia mõju
Soome ja Eesti julgeolekule
1918–1948“ („Salvation and
Destruction: Democracy’s
Impact on the Security
of Finland and Estonia in
1918–1948“). Kaitsmine toimub
videosilla kaudu. Juhendaja prof
Eero Medijainen, oponent prof
Kari Alenius (Oulu Ülikool).

26. jaanuaril kell 14.15 kaitseb
ZAHRA ALIJANI

matemaatika erialal doktoritööd „Fuzzy integral equations
of the second kind“ („Hägusad
teist liiki integraalvõrrandid“).
Kaitsmine toimub Narva mnt
18–1020. Juhendajad dots Uno
Hämarik ja dots Urve Kangro,
oponendid prof Svetlana
Asmuss (Läti Ü
 likool) ja prof
Jaan Janno (Tallinna Tehnika
ülikool).
27. jaanuaril kell 10.15
kaitseb HENRIK SOVA
filosoofia erialal doktoritööd
„The Structure of a Consistent
Global Pragmatism“
(„Globaalse pragmatismi
loogiliselt kooskõlaline struktuur“). Kaitsmine toimub Jakobi
2–336. Juhendajad prof Bruno
Mölder, prof Daniel Cohnitz
(Utrechti Ülikool) ja vanem
teadur Juhani Yli-Vakkuri
(Austraalia Katoliiklik Ülikool),
oponent prof Max Kölbel (Viini
Ülikool).

TEATED
JAANUARIS TÜ AULAS:
29. jaanuaril kell 19 toimub
kontsert „Laul tšellole“, esinevad Olja Raudonen (tšello) ja
Piia Paemurru (klaver), pilet 5
või 10 eurot.

Kõnekoosolek t oimub aadressil
Jakobi 2–224.

ÕPETATUD EESTI SELTSIS: 20. jaanuaril kell 16.15

15. jaanuaril kell 10.00 toimub
VEEBIKONVERENTS „ Ränne
kui võimalus ja väljakutse
Eesti ühiskonnale ja koolile“,
kus tutvustatakse projekti
R ITA-ränne uuringu tulemusi.

t oimub Harry Liivranna ette
kanne „August von Kotzebue
eksliibrisest. Ikonograafilisi
märkmeid“.

19. jaanuaril kell 18 toimub
Viljandi Pärimusmuusika Aidas
Katariina Undi LOENG „Mis

mina siia puutun?“. Loengut
saab kuulata ka veebilehel
kultuuriakadeemia.ee.
26. jaanuaril kell 19.00 toimub
videosilla kaudu KONTSERT
„Made Nº12“. Üles astuvad
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna pärimus- ja rütmi
muusika üliõpilased. Kontserti saab vaadata veebis:
kultuuriakadeemia.ee.

27. jaanuaril toimub Delta keskuses tudengite ja gümnasistide
VÕISTLUS Delta X. Võistluse
eesmärk on innustada muu

JAANUAR 2021, NR 1

hulgas tudengeid ja gümnasiste
end proovile panema, luua eeldusi teadussuundade koostööks
ning pakkuda lahendusi päriselu

probleemidele. Võistlusvaldkonnad on robootika,
digilahendused, ärimudelid ja
matemaatika.

STIPENDIUM
2020/2021. ÕPPE
AASTA ERNST JAAKSONI
MÄLESTUSFONDI STIPENDIUM – üks 18 000 euro

suurune stipendium.

Stipendiumi saaja peab olema
TÜ doktorant või doktorik raadi
kaitsnud kuni 41-aastane TÜ
teadur või õppejõud. Taotluste
esitamise tähtaeg on

1. veebruar 2021.
Lisateave ja nõuded:
sihtasutus.ut.ee,
tysiht@ut.ee või tel
737 5852 (Triin Vakker).

TUNNUSTUSAVALDUSED
TÜ tänukirja pälvisid
filosoofia ja semiootika
instituudi filosoofia ajaloo
lektor ANDRUS TOOL ,
sotsiaalteaduste

valdkonna emeriitprofessor
RAUL NARITS, bio- ja siirdemeditsiini instituudi biokeemia
osakonna õppekorralduse
spetsialist ANU TÜÜR ,

teaduskooli Eesti olümpiaadide
peaspetsialist ENE ÖRD
ja infotehnoloogia osakonna
endine tehnik
AIMAR NAGEL .

ÕNNITLUSED

85

EVI MITT, loodus-

ja täppisteaduste
valdkonna emeriitdotsent –
4. jaanuar

75

ELLEN GVOZDKOVA ,

patofüsioloogia
osakonna laborant – 1. jaanuar
TEA AVARMAA ,
materjaliteaduse teadur –
13. jaanuar
SIRJE MARK , arhivaar –
16. jaanuar

70

JAAN AARIK ,

loodus- ja
täppisteaduste valdkonna
emeriitprofessor – 1. jaanuar

HELVE KARDMAASOMELAR , riidehoidja –

21. jaanuar
TALIS BACHMANN ,

kognitiiv- ja õiguspsühholoogia

professor – 27. jaanuar

65

VIKTOR PEET,
materjaliteaduse
vanemteadur – 1. jaanuar

60

JAAK TALTS ,

biofüüsika lektor –
20. jaanuar

55

AIVAR LIIV,

molekulaarbioloogia
vanemteadur – 5. jaanuar

50

ENE KÕRESAAR ,
etnoloogia dotsent –
5. jaanuar
RISTO JÄRV, eesti ja
võrdleva rahvaluule dotsent –
15. jaanuar

45

THOMASANDREAS PÕDER ,

religioonifilosoofia lektor –
3. jaanuar
HECTOR CHARLES PAGAN ,

projektikirjutamise meeskonna
juht – 7. jaanuar
KRISTIINA ALAS , inglise
õiguskeele õpetaja –
21. jaanuar

40

TSIPE AAVIK ,

makroökoloogia
vanemteadur – 3. jaanuar
ERME REINO, infosüsteemide
arenduse peaspetsialist –
4. jaanuar
TIIT REMM , semiootika
teadur – 6. jaanuar
STEFANO BRAGHIROLI ,
Euroopa õpingute dotsent –
13. jaanuar
ANNE KLIIMASK ,
raamatukoguhoidja –
15. jaanuar

KEELENURK
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ÜLIKOOLI TERMINID.
TEADMUSSIIRDEDOKTORANTUUR

Ü

likooli eesti terminite komisjon arutas
möödunud aasta novembris Eesti Kõrg- 
ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrg
hariduse hindamisnõukogu palvel termini
tööstusdoktorantuur taga olevat mõistet.
Komisjon võttis arutelu alla ka sünonüümse
termini ettevõtlusdoktorantuur.
Kõnealune termin peab selgitama
olukorda, kus doktorant töötab suure osa
doktorantuuriajast lepingu alusel ettevõtlus-,
vaba- või avalikus sektoris ja saab selle
eest tasu. Doktorant teeb uurimistööd
tööandja huvides, ülikool aga vastutab tema
doktoriõppe kvaliteedi eest ja annab talle
doktorikraadi.
Terminikomisjon jõudis ühisele
arusaamisele, et
1) nii tööstusdoktorantuur kui ka
ettevõtlusdoktorantuur tekitavad eksitähenduse,
nagu asuks doktorant õppima tööstust või
ettevõtlust (vrd lingvistika-, füüsika- või ITdoktorantuur);
2) sõna tööstus hõlmab eri allikate kohaselt
töötlemist ja tootmist või seda tegevat
ettevõtet. Liitsõnas tööstusdoktorantuur tekitab
see väärseoseid;
3) sõna ettevõtlus eeldab Eesti seaduste ja
keeleallikate alusel kas iseseisvat või tulu toovat
majandus- või äritegevust. Vaba- ega avalik
sektor sellega üldjuhul ei tegele, kuid need on
samuti ettevõtlusdoktorantuuriga hõlmatud.
Seepärast leidis komisjon, et liittermini
esiosaks ei sobi tööstus- ega ettevõtlus-.
Need tekitavad tähenduslikku eksiarvamust
ega pruugi näiteks humanitaar- või
sotsiaalvaldkonna õppijaid üldse kõnetada.
Eesti ja inglise terminikomisjon olid juba
2020. aasta veebruaris arutanud sõna
ettevõtlusresidentuur ning otsustanud võtta selle

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI.
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DOKTORANDID VÕIVAD OMA UURIMISTÖÖD
TEHA KA MÕNES ETTEVÕTTES.

asemel kasutusele terminid teadmussiire ja
teadmussiirdepõige.
Teadmussiire on olemas õigekeelsus
sõnaraamatus, EL-i terminibaasis IATE
ning hariduse ja kasvatuse sõnaraamatus
ning see tähendab üldistatuna teadlaste,
õppejõudude või üliõpilaste rakendamist
mõnes asutuses. Komisjon leidis, et sisuliselt
sama tegevus iseloomustab ka senist tööstus- ja
ettevõtlusdoktorantuuri.
Seega otsustati, et teadmussiire sobib
liitsõna esiosana nii tähenduse kui ka
varasema terminiga hoitava ühtsuse poolest.
Sõna doktorantuur kitsendab mõistet
üliõpilastega. Komisjon möönis, et termin
teadmussiirdedoktorantuur on küll pikavõitu,
kuid pidas seda selgemaks kui seniseid variante.
Seega eelistatakse sõnade tööstusdoktorantuur
ja ettevõtlusdoktorantuur asemel terminit
teadmussiirdedoktorantuur.

•

KONVERENTS

VEEBIKONTSERT

KONTSERT

jaanuaril kell 10.00
toimub veebikonve
rents „Ränne kui võimalus ja
väljakutse Eesti ühiskonnale
ja koolile“, kus t utvustatakse
kolmeaastase uuringu„RITAränne“ tulemusi. Konverentsil saab kuulda selgitusi
rändega seotud võimalustest
ja katsumustest.

jaanuaril kell
19.00 kantakse
Pärimusmuusika Aidast üle
kontserti „Made Nº12“,
kus esinevad TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia muusika
osakonna pärimus- ja rütmimuusika üliõpilased. Kontserti saab vaadata veebis:
kultuuriakadeemia.ee.

jaanuaril kell
19.00 toimub TÜ
aulas kontsert „Laul t šellole“.
Kontserdiks on andnud
inspiratsiooni Tõnu Kõrvitsa
teos „Laul“. Esinevad Olja
Raudonen tšellol ja Piia
Paemurru klaveril. Piletid
5 või 10 eurot müügil tund
enne algust kohapeal.

15.

15

19

26.

26

27

29.

29

LOENG

VÕISTLUS

jaanuaril kell 18.00
toimub Viljandi
Pärimusmuusika Aidas
K atariina Undi loeng „Mis
mina siia puutun?“. Loengu
kursus tutvustab eesti
kultuurimõtet. Loengut saab
vaadata ka veebis: kultuuriakadeemia.ee ja uttv.ee.

jaanuaril toimub
Delta keskuses
tudengite ja gümnasistide
võistlus Delta X. V
 õistluse
eesmärk on innustada üliõpilasi ja gümnasiste end
proovile panema ja pakkuda
lahendusi päriselu prob
leemidele.

19.

27.
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