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Ma tuhat korda tänan sind
Ma tuhat korda tänan sind,
et ootasid mu ära, vend,
nüüd edasi peab minema
ja süda olgu mureta!
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o legi n ende elu kuigi palju
muutnud. Teised jällegi on
jõudnud arusaamiseni, et kõi
gile juba läbi tehtud muutus
tele l isandub lähiaastatel veel
eed Mae Kivilo ja
paljugi, mis on teisiti. On
kevadel meie seast
oodata, et domineerima hak
lahkunud Jaak
kavad uued teadustöösuunad
Johansoni laulu sõnad kanna
ning veelgi laiemalt levivad
vad nii hästi käesoleva, suvise
veebikesksed õppimis- ja suht
ajakirja alatooni.
lemisviisid. Inimkonna ees on
Mitu selles numbris sõna
veel palju viiruse ja edaspidi
saanud inimest rõhutasid, et
se elukorraldusega seotud
tahavad kindlasti edasi anda
küsimusi. Kuid me ei ole enam
oma tänuavaldused koroona
samas kohas, kus 2020. aasta
MAARIT STEPANOV
ajal abiks olnud inimestele.
alguses: meie stardikoht on
UT peatoimetaja
Kuigi iga loo juures ei ole seda
teine ja oleme kogunud tead
eraldi korratud, kandub tänu
misi, mille abil edasi minna.
tunne siiski tekstist teksti.
Loodetavasti oskame
Niisiis, kui ühelt poolt on selles ajakirjas
teha toimunust õigeid järeldusi ja võtta karmist
kokku võetud kõikvõimalikud koroonaga seotud kogemusest õppust – ka siis, kui meid ei kimbuta
teemad, siis teisalt on see justkui suur kaante
koroonaviiruse kolmas laine, vaid hoopis miski
vahele pandud „aitäh“ kõigile neile, kes on enam muu. Tasub siiski mõelda, millist maailma me
kui aasta jooksul asunud võitlusesse koroona
pärast pandeemia seljatamist näha tahame. Kas
ja sellest tingitud raskuste vastu – ka siis, kui
soovime naasta endistesse rööbastesse?
neid ei ole nimepidi nimetatud. Aga muidugi
Nagu muutub maailm, muutub ka meie aja
on see tänu ka neile, kes on keerulistes oludes
kiri. Juulinumber jääb viimaseks omataoliseks.
vastu pidanud ja endiselt meie kõrval, hoolimata Sügisel tervitab lugejaid juba uue näoga välja
sellest, et silmast silma suhtlemine on pikaks
anne, mis lisaks värskele kujundusele pakub
ajaks asendunud lehvitamisega ekraanil.
loodetavasti ka uusi, põnevaid ja sütitavaid
Igaüks on tajunud toimunut pisut eri
teemasid – just selliseid, mis vastaksid meie
moodi. Mõned inimesed ütlevad, et koroona ei
uutele vajadustele. •
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Eksamihinded kevadsemestril 2018–2020, hinde saanute osakaal protsentides
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4
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Allikas: „Eriolukorra õppetunnid: distantsõppe kogemus Tartu Ülikoolis“

Pandeemia parandas õppetulemusi
Virgo Siil 
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Teaduskirjastus aastast 1632

hkki uudiseid, arvamuslugusid ja ka ühismeediavestlusi jälgides võiks eeldada,
et koroonaviiruse levik andis
õppekvaliteedile ja -tulemustele
hoobi, näitavad vahekokku
võtted ja statistika, et vähemalt
tulemuste poolest on olukord
varasemaga võrreldes üldjoontes sama või paremgi. Loomu
likult on ka erandeid.
Paremad hinded
Üliõpilaste hinded olid
2019/2020 õppeaastal valdavalt
paremad kui 2018/2019 õppeaastal; A-de osakaal on kasvas,
D-de ja E-de hulk kahanes.
Tuleb aga märkida, et see väide
põhineb kevadsemestri andmetel. Tulemuste paranemise
põhjus pole teada, kuid oletada
võib muu hulgas kodustes
tingimustes avatud materjalidega eksamite tegemist. Lisaks
oli teave tänu e-lahendustele
paremini kättesaadav, näiteks
loenguid sai ka järelkuulata.
Digiareng hoogustus ülikoolis
järsult. Varasemast rohkem oli
tasuta juurdepääsuga e-kursusi (MOOC) ning ka nende
lõpetajate osakaal oli suur:
45,7%. Moodle’i kursuste arv
kasvas eelnenud aasta 7400-lt

8 600-le, kuid teisalt polnud
areng hüppeline – see järgis
varasemate aastate trendi.
Suur koormus
Mida tundsid üliõpilased pandeemia ajal? Vastuseid annavad
2020. aasta eriolukorra ajal
kogutud andmed. Nende järgi
tajusid nii üliõpilased kui ka
õppejõud tööaja pikenemist ja
töökoormuse kasvu. Valdavalt
veebipõhise õppimisega kaasnes üksiolekutunne, teadmatus,
väsimus, ärevus ja motivatsioonilangus. Kuna reisida oli
keeruline ja digilahendused
riigiti ebaühtlased, vähenes nii
õpiränne kui ka selle arvelt
tulnud ainepunktide hulk.
Üliõpilased tõid esile, et nad
tundsid tehnoloogilise taseme
ebaühtlust, iseseisvaks tööks
tarvilike juhendite nappust ja
puudust auditoorsest tööst,
eriti seminaridest ja praktikumidest. Raskendatud olid vahetu
suhtlemine, probleemide lahendamine ja küsimustes selguse
saamine.
Hinnang toimunule
Üliõpilaste hinnang eriolukorra ajal toimunule erines
valdkonniti. Loodus- ja täppis
teaduste valdkonnas oli üli
õpilaste tagasiside õppetöö
kohta varasemast negatiivsem

(välja arvatud arvutiteaduse
instituudis), teistes valdkondades oli hinnang pigem positiivne.
Üle poolte üliõpilaste arvates
toimis õppetöö pigem hästi.
Õppejõududele heideti
ette puudulikku osalust õppe
korralduses, hindamise segasust
ja materjalide üksluisust, samuti
õppejõudude digipädevuse
ebaühtlust, mõnel juhul ka põhjendamatut eeldust, et veebis
võtab eksami tegemine vähem
aega. Üliõpilaste endi digipädevus arenes, kasutati iseseisvaid
teadmiste omandamise viise ja
vahendeid, näiteks ühismeedia
gruppe ja veebiseminare. Ent
negatiivsena toodi esile, et
eraelu segunes õppimisega.

•

Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee.
Kasutatud allikad
Trumm, E., Urmann, H.,
Remmik, M., Mägi, M., Tubelt,
E., Espenberg, S. (oktoober
2020). „Eriolukorra õppetunnid:
distantsõppe kogemus Tartu
ülikoolis“. TÜ õppeosakonna
elukestva õppe keskus (2021).
Tartu Ü
 likooli e-õppe ajakiri.
www.etu.ut.ee (vaadatud
04.06.2021).
Tartu Ülikooli statistika
(2021). statistika.ut.ee (vaadatud
04.06.2021).
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Ka kriisis on võimalik
teha eetilisi valikuid

oroonapan
puutumatust tuleb austada
deemia on
ja kedagi vägisi vaktsineerida
toonud kaasa
ei saa. Samas on ameteid, kus
keerulisi eetilisi valikuid, sest
vaktsineerimine peaks käima
põrkuvad olulised väärtused:
kutse-eetika juurde. Tervis
elu ja majanduslik heaolu,
hoiutöötaja ei sea vaktsiinist
individuaalne vabadus ja
keeldudes ohtu mitte ainult
tervis, inimeste vaba liikumi
oma tervist ja elu, vaid ka pat
ne ja rahva tervis, üksikisiku
sientide oma. Ka õpetaja, kes
enesemääramisõigus ja soli
vastutab laste tervise eest, seab
daarsus.
vaktsineerimisest keeldumi
Kõrge nakkuskordaja on
sega ohtu oma kasvandikud ja
sundinud valitsust inimeste
nende vanemad. Sellises olu
liikumist piirama, et peatada
korras peaks vastutus teiste ees
MARGIT SUTROP
viiruse kiire levik, päästa elusid
kaaluma üles isikliku otsustus
TÜ praktilise filosoofia
ja säilitada tervishoiusüsteemi
vabaduse.
professor, eetikakeskuse
toimepidevus. See tähendab
Vaktsineerimispassi
juhataja, Riigikogu liige
aga ka seda, et piiratakse ini
kasutuselevõtt ei sõltu ainult
meste individuaalseid õigusi –
tehnilisest võimekusest, vaid ka
elu ja tervis seatakse kõrgemale
sellest, kuidas me lahendame
vabadusest. Samal ajal võib kehtestatud piirangute eetilised küsimused. Ühelt poolt annab see või
tõttu halveneda paljude inimeste vaimne ja füüsi
maluse ühiskonda suuremal määral avada: need,
line tervis ning kannatada teiste haiguste ravi.
kes on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või
Haridusasutuste viimine kaugõppele, kul
teinud negatiivse tulemusega testi, ei ole nakkus
tuuri-, toitlustus- ja kaubandusasutuste ning
ohtlikud. Samas tähendab see, et teatud hüved on
turismiettevõtete tegevuse ajutine peatamine on
kättesaadavad vaid piiratud arvule inimestele. Kui
andnud valusa löögi ettevõtlusele ja vähendanud
vaktsiinipassi saamine sõltuks vaid inimese enda
ühiskonnaliikmete heaolu. Ent kui piiranguid ei
otsusest lasta end vaktsineerida, võiks selle kasu
rakendataks või rakendataks vähe, on suur oht, et
tuselevõtt olla väga hea viis motiveerida inimesi
pandeemia üle kaoks kontroll ja nii kahju ma
kaitsepookima. Ent kuni vaktsiine pole piisavalt
jandusele kui ka kaotatud inimelude arv oleksid
ja neid ei jagu kõigile, suurendab vaktsiinipassi
veelgi suuremad. Häid valikuid ei ole.
kasutuselevõtt ebavõrdsust – inimesed, kel pole
Väärtuste põrkumist näeme ka vaktsineerimise õnnestunud vaktsiini saada, jäävad hüvedest ilma.
puhul. Arutletakse selle üle, kas vaktsineerimist
Võib argumenteerida ka nii, et neilt, kes pole
saab muuta kohustuslikuks. On selge, et kehalist
vaktsineeritud, ei võeta midagi ära, sest sellised
PATSIENTIDE EELISÕIGUSE PÕHIMÕTE EI OLE MITTE
„KES EES, SEE MEES“, VAID ALUSEKS ON RAVI ÕNNESTUMISE
VÄLJAVAADE JA TULEVASE ELUKVALITEEDI PROGNOOS.

hüved nagu reisimine või spordi- ja kultuuri
üritustel osalemine ei olnud piirangute tõttu
võimalikud. Vahe on lihtsalt selles, et enne olid
need kõigile keelatud, nüüd on vaktsineeritutele
lubatud. Kui aga vähemalt osa ühiskonnast saab
reisida, käia kontsertidel, kohvikutes ja mujal, an
nab see inimestele tööd ja ettevõtted jäävad ellu.
Pikemas perspektiivis võidavad sellest kõik.
Euroopa Komisjon loodab masinloetava
Covid-19 vaktsineerimistõendi võtta kasutusele
juba juunis. Tõend annab teada, et inimene on kas
vaktsineeritud, hiljuti testitud või koroona läbi
põdenud. Kuidas eraettevõtted seda kasutama
hakkavad, pole veel teada.
JUHTNÖÖRID AITAVAD OTSUSTADA
Koroonapandeemia kõige raskemad eetilised vali
kud on seotud intensiivravivoodite, haiglakohtade
ning hingamisaparaatide nappusega olukorras,
kus kõiki abivajajaid pole võimalik aidata. Need
on oma olemuselt eetilised dilemmad, kus valida
on vaid halva ja veel halvema lahenduse vahel.
Ükskõik mida arstid ka ei otsustaks, kaasneb iga
otsusega kahetsus, sest polnud võimalik teha
kõike, mida oleks pidanud tegema. Samas võib
otsus olla kahetsusest hoolimata õige, kui iga muu
otsus, sh otsus mitte midagi teha, oleks olnud veel
halvem, sest oleks kaasa toonud suurema kahju.
On selge, et niisugune moraalses mõttes välja
pääsmatu olukord paneb tervishoiutöötajad suure
psüühilise pinge alla. Selleks, et tagada otsuste
läbipaistvus ja objektiivsus ning võtta meedikutelt
otsustamiskoormat vähemaks, on bioeetikud
välja töötanud eetilised juhtnöörid triaažiotsuste
tegemiseks ja piiratud tervishoiuressursside
jagamiseks.
2020. aasta märtsi lõpuks oli s ellealased eetika
juhised valmis saanud enamik Euroopa riike. Ees
ti haiglatele juhtnööride koostamise võtsid enda
peale Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu,

TÜ eetikakeskus ja TÜ kliinikumi eetikakomitee.
Põhjaliku teadustöö ja intensiivsete arutelude
tulemusena valmis dokument „Kliinilise eetika
alased soovitused Eesti haiglatele piiratud ressurs
side jaotamiseks COVID-19 pandeemia tingimustes“, milles sõnastati 12 soovitust.
TULEB MÕELDA ASJAOLUDELE
Dokumendis rõhutatakse, et kõiki patsiente tuleb
kohelda võrdselt ja kedagi ei tohi diskrimineerida.
Patsientide eelisõiguse põhimõte ei ole mitte „kes
ees, see mees“, vaid aluseks on ravi õnnestumise
meditsiiniline väljavaade ja tulevase elukvaliteedi
prognoos. Tuleb arvestada ka patsiendi tahet.
Ravimisel ei peaks olema eelist ühelgi grupil, v.a
meditsiinipersonalil.
Neid juhtnööre ei ole õnneks siiani vaja läinud.
Usun, et nende koostamise töö polnud asjatu: see
aitas teadvustada, kuivõrd raskete valikute ees ars
tid seisavad, kui haiglad ei tule patsientide hulgaga
toime. Ka Eesti oli 2021. aasta esimestel kuudel
tervishoiusüsteemi toimevõime kaotamisele päris
lähedal. Kui tekkis reaalne oht, et meditsiini
süsteem kukub kokku, kehtestati piirangud,
nakatumine vähenes ja nakkuskordaja langes.
Kui palju haigestumisi ja surmasid on piirangu
tega ära hoitud, ei tea täpselt keegi. Ei teata ka
seda, kui palju on piirangute nähtamatuid või
isegi nähtavaid ohvreid. Teadusnõukoda annab
valitsusele teadmispõhist nõu viiruse leviku ja
tervishoiusüsteemi toimepidevuse kohta. Ent ot
suseid tehes tuleks kaaluda ka teisi väärtusi. Nagu
kirjutavad Suurbritannia bioeetikud ajakirjas
British Medical Journal: „Peame järgima eetikat,
mitte lihtsalt teadust.“* •
* Fritz, Z., Huxtable, R., Ives, J., Paton, A., Slowther, A. M., Wilkinson, D. jt. (2020). Ethical road
map through the covid-19 pandemic. BMJ, 2020;
369: m2033
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Rektor Toomas Asser:
kui on vaja abi, siis
ülikool seda ka pakub
Teadmatus, kuidas koroonapandeemia olukorras toime tulla, ei
peatanud ülikooli elu. Rektor Toomas Asser tõdeb, et juba varasem
panustamine e-kanalite arendamisse oli suureks abiks, ning
INTERVJUU

ennustab suure hoo sisse saanud e-õppe osakaalule ka edaspidist
kasvu.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

N

eurokirurgist rektor
on juba üle aasta
tüürinud ülikooli olu
korras, kus tuleb balansseerida
tavapärase eluga jätkamise ja
viiruse leviku pidurdamise va
hel. Sellist ülesannet ei osanud
ta ette näha isegi 2020. aasta
alguses, kui esimest korda uuest
koroonaviirusest luges – rääki
mata ettekujutusest, et viirusest
võiks saada ka Eestit puudutav
laialdane probleem.

„EI TOHI END LASTA
MUREMÕTETESSE LANGEDA,“
TEAB TOOMAS ASSER.
„OLUKORDA TULEB SUHTUDA
TEADLIKULT.“

Millal saite aru, et olukord on
tõsine ja ülikooli elus tuleb
teha muutusi?
Märtsis oli selge, et olu
kord eskaleerub ka meil, aga
mis hakkab juhtuma riigi või
ülikooli tasandil, ei osanud me
öelda. Olin ise veel 11. märtsil,

Leedu taasiseseisvumise päeval
Vilniuses. See oli vist mu
viimane lennu- ja välisreis. Mul
oli Vilniuse Ülikooli rektoriga
kohtumine ja osalesin keele
auhinna üleandmisel. Viirus oli
levinud, aga Vilniuses liikudes
sellest veel aru ei saanud – seal
korraldati paraade. Sellest
ajast alates hakkas sündmustik
Eestis ja ülikoolis kiiresti lahti
rulluma.

ju täpselt, millega on tegu – ei
tuntud veel viiruse ulatust ega
ohtlikkuse astet. Fakt oli see, et
ta levib kiiresti ja hirmu tekitab
haigestumise, eelkõige surma
risk.
13. märtsil oli selge, et peame
oma auditoorse õppetöö pausile
panema. Sellega kaasnes palju
küsimusi: kuidas korraldada
õpe, missugune on ülikooli
tehniline valmisolek? Milline

ISEGI ARSTID EI TEADNUD TÄPSELT,
MILLEGA ON TEGU – EI TUNTUD VEEL
VIIRUSE ULATUST EGA OHTLIKKUSE ASTET.

Millised olid esimesed
teemad, millest rektoraadis
koroonaga seoses rääkisite?
Esimene küsimus oli, kuidas
me suudame nii õppijaid,
õppejõude, teadustöötajaid
kui ka kogu tugistruktuuri
kaitsta. Isegi arstid ei teadnud

on õppejõudude valmisolek,
kui minna suures mahus üle
kaugõpetamisele?
Samuti oli küsimus, kuidas
korraldada välisüliõpilaste
elu – nemad jäid natuke teise
olukorda kui Eesti üliõpilased.
Lisaks tuli korraldada meie
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enda muuseumide, raamatu
kogu ja teiste asutuste tööd.
Moodustasime eriolu korra
töörühma, kuhu kuulusid
professor Irja Lutsar, õppe
prorektor Aune Valk, finants
juht Kalle Hein, kantsler
K stina Vallimäe ja akadeemili
ne sekretär Tõnis Karki. Alus
tasime iga tööpäeva, mõnikord
ka puhkepäeva, selle töörühma
kohtumisega – esialgu füüsili
selt, aga lõpuks virtuaalselt,
ja tegelikkuses tihti ka palju
laiemas kaasamõtlejate ringis.
Tekkis vajadus suhelda ka
Tartu linna esindajate ja kriisi
komisjoniga, kuhu kuuluvad
politsei, Päästeameti, kiirabi,
Terviseameti ja ülikooli esin
dajad.
Kas ülikool oli selliseks asja
de käiguks üldse valmis?
Valmis ei olnud keegi – ei
ülikool ega ilmselt ka ükski
riigiasutus. Sellist olu korda
pole lihtsalt enne olnud.
Ülikool kui eelkõige õppe- ja
teadusasutus peab jälgima, et
ei õppe- ega teadustöö katkeks.
Õppetöö jätkamiseks ehk
kaugõppele üleminekuks oli
siiski ettevalmistus olemas.
Suurel osal õppekavadest
oli mingis vormis e-tugi ka
varem olemas – tõsi küll,
mitte praegusega võrreldavas
ulatuses. Me keegi ei arvanud,
et meil on seda vaja sellises
mahus ja s ellisel põhjusel.
Arvan, et valik suuri
loenguid jääb ka edaspidi
veebi, aga praktilisi töid on
vältimatu teha kohapeal. Minu
üldine hoiak on, et nii palju
kui vähegi võimalik peaksime
tulema tagasi oma tavalise
toimimise juurde.
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Mida mõtlete tagasivaates
2020. aasta kevadest?
Toona, 2020. aasta märtsis
hindasime ohtu praegusest
väga erinevalt. Seda aega on
isegi raske nüüdsega võrrelda,
sest meie teadmised on praegu
hoopis teised. Toona oli meil
määramatus. Minu isiklik hoiak
oli, et eriolukorra kestust võiks
hoida nii lühikesena kui vähegi
võimalik.
Aga ma ei arva, et meil oleks
olnud mööda otsustamist.
Kindlasti oli teedrajav juhtum
Raatuse tänava ühiselamus toi
munu. Seal tekkis nakkuskolle,
tegemist oli eriolukorraga ja
see käivitas igasuguste ohutus
meetmete rakendamise, näiteks
politsei kaasamise, arstiabi ja
toitlustuse korraldamise ning
muu. See oli tol hetkel üks
musternäide sellest, kuidas
koostöös reageerida ärevale
olukorrale.
Kahtlemata oli koroonak riisi
lahendamisel väga oluline tead
laste panus. Seda peab tunnus
tama. On tähtis, et initsiatiiv
tuli suuresti teadlastelt. Ühed
esimestest olid meie arvuti
teaduse instituudi inimesed, kes
töötasid selle nimel, et tekiks
objektiivne andmete kogum
nakatumisnäitajate kohta. Selle
alusel hakati tegema prognoosi
mudeleid, mis olid esialgu küll
kohmakad, aga pole kahtlust, et
see töö oli oluline.
Siin oli ka rektoraadil oma
roll, eriti teadusprorektoril, kes
suutis koos oma kolleegidega
tuua kokku eri valdkondade
inimesed – sotsiaalvaldkonna
ja infotehnoloogia asjatundjad,
arstid, viroloogid –, et tekitada
seiremudel, mis võimaldab
saada olukorrast objektiivse
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ülevaate. Seireuuringud on
musternäide sellest, kuidas
väga erinevad teadusvald
konnad saavad riiki abistada.
Ülikooli teadlased on saanud
palju tähelepanu. Ei meenu
gi, et ülikool oleks olnud nii
pikalt pildis.
See on kindlasti tunnustus
kõikidele, aga eraldi esiletoo
mist väärivad alusteadused,
mille baasil see kõik üldse
võimalik oli. Ilma meie viroloo
gide, geneetikute, infotehno
loogideta – seda loetelu võib
jätkata – poleks riik saanud
toimida.
Fakt on see, et teadlased
tõusid kõneisikuteks, näiteks
professor Irja Lutsar ja tema
kolleegid, ning on positiivne,
et valitsus mõistis teadmuse
olulisust. Meil tekkis valitsu
sega päris hea dialoog.
Kas see dialoog on püsima
jäänud?
See on jätkuvalt olemas.
Otseselt väljendub see rahalises
toes, millega on valitsus Tartu
Ülikooli toetanud. Möödunud
aasta seireuuringute ja mitme
suguste tellimustööde jaoks
saime 9,5 miljonit eurot ning
see koostöö on jätkunud ka sel
aastal.
Mida positiivset on koroona
ülikooli jaoks kaasa toonud?
Rektoraadi jaoks on tunnus
tamist väärt ülikoolis valitse
nud üldine mõistev suhtumine.
Pean väga oluliseks, et selle
mõistmise kõrval on suudetud
säilitada ka rahulikku meelt,
niivõrd kuivõrd see on võima
lik. Olukord on kindlasti väga
eriline.
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p oole üleskutsega minna haig
latesse appi. Sellele reageeris
umbes 380 üliõpilast. Kooli
dele ja lasteaedadele läks appi
umbes 250 haridusteaduste
üliõpilast, kuid panustanud on
ka psühholoogia üliõpilased
ning teised vabatahtlikud.

REKTORI KABINETI SEINAL RIPUB JAAN ELKENI MAAL.
LAUREAADID KOOS PREEMIA RAHASTAJATE JA TOETAJATEGA.
PREEMIA RAHASTAJATE JA TOETAJATEGA.

MUUTUSTE TUULES

Koroonaaja saabudes otsustas rektor Toomas Asser viia
oma tööruumist välja suure musta kapi, mida ta nimetab
masendavaks. Vabanenud seinapinda valis ta kaunistama
Jaan Elkeni 1978. aastal valminud maali „Kusagil Eestis“, mis
kuulub ülikooli kunstimuuseumi kogusse. „Ma ei tea, mida
see uuele põlvkonnale ütleb, aga siin on väga palju tähenduslikke asju. Üleval on näiteks „KG“ ehk KGB, ja siis on näha
suunamuutusi – et midagi Eestis muutub,“ kirjeldab rektor
maali vaadates.
Ajal, mil Elken selle teose maalis, oli Asser veel üliõpilane.
Juba toona võis tajuda mõtteid, et Eestis võiks midagi
muutuda. Kas see maal seostub ka koroonaajaga? „Võime
seda ka koroonakonteksti panna,“ vastab Asser ja osutab
sõrmega maalile. „Siin on näha, nagu elus oleks jõnks 
sees – vahepeal tekivad ootamatused. Siin on ootus küll
ilmselt poliitilisele ühiskonnale, aga muutused võivad olla ka
muus valdkonnas, elukorralduslikud.“
Veel ümbritsevad rektorit kabinetis Anu Raua vaip, millel on
kujutatud rahvusülikooli 100. aastapäevaks istutatud mänd,
ning Nikolai Triigi portreemaal arstist ja Eesti esimese iseseisvuse aja aktiivsest ühiskonnategelasest Konstantin Konikust. „Kõik need teosed tuletavad sulle meelde, kust sa tuled
ja mis su ümber on – see kõik aitab olla,“ ütleb Asser.

•

Eriti tahaksin esile tuua
tudengite panuse. Ajal, kui
haigestunute hulk läks väga

s uureks ja tervishoiuvõrgu
jaoks tekkis keeruline olukord,
pöördusin arstiüliõpilaste

Kas see ongi uus normaalsus,
et ülikoolipere liikmetena
toetame üha rohkem teadli
kult ühiskonda?
Rõõmustav on see, et on
olemas mõistmine, et kui on
abi vaja, siis seda ka pakutakse.
Ma ei arva, et hakkame elama
sellises režiimis, kus tuleb
järjest uusi erakorralisi riiki
hõlmavaid vapustusi ning meie
tudengid ja teadlased peaksid
oma abi pidevalt sellisel kujul
pakkuma. Aga saime kinnitust,
et see valmidus on olemas.
Usun, et teadlaste panus
innustab teadlaskonda ka edas
pidi oma tegemistest laiemalt
rääkima.
Kuidas saab ülikool toetada
seda, et teaduse roll oleks
ühiskonnas kandev?
Teadus peab olema ava
likkusele arusaadav, mistõttu
oleme alati lootnud ja oodanud,
et teadlased esitlevad oma
teadustööd ka avalikkusele aru
saadaval kujul. Koroona tõttu
on avalikkus kuulnud, mis on
viroloogia ja mida tähendab
genotüpiseerimine – mõneti
olukorrast tingituna on need
nüüd ehk mõistetavamad kui
enne.
Selleks, et aru saada, mis
meid ründab, peab meil olema
võimekus viirus tuvastada,
antikehi uurida ning seda kõike
ka konteksti panna. Meil ei ole
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vaja mitte vaid aparaate, vaid ka
inimesi, kes suudavad teadmisi
rakendada. Arvan, et teadlaste
roll suureneb.
Võimekus uuringuid teha
tähendab, et selleks peab
olema vahendeid. Kas teadus
rahastus võiks suureneda?
Seni saavutatu on oluline.
Valitsus on t eadusrahastuse
osakaalu eesmärgi – 1%
SKP‑st– riigieelarve stratee
gias välja kuulutanud. Hea on
see, et on mõistetud, et see on
tähtis. Siiski on see vaid osa
tervikust. Tegelikult on praegu
isegi olulisem kõrghariduse
rahastamine, mis on ebapiisav.
See on kukkunud kuue aastaga
1,5%-lt 1%-le SKP-st ja on ilm
selge, et see ei ole jätkusuutlik.
Kui teha puust ja punaseks,
siis mida selline kahanemine
kaasa toob?
Kõige jämedamas plaanis
kvaliteedi languse. Me ei suuda
pakkuda senise kvaliteediga
õppetööd. Kui tahame, et
haridussüsteem oleks paind
lik, eeldab see ka rohkemate
inimeste tööd ja individuaalset
lähenemist, mis omakorda
toob kaasa vajaduse mahuka
maks rahastamiseks. Me ei
saa haridussüsteemi paremaks
teha, kui meil ei ole piisavat
rahastust. Ma arvan, et kõrg
hariduse rahastamisel on olu
line ka eraraha kaasamine, mil
le üle hakkame arutlema, ent
eelkõige tuleks mõelda, kuidas
riik saab hariduselu toetada.
Riik peab vajadusi mõistma ja
ka ise panustama.
Teisest küljest saab ülikool
riigile toeks olla. Milleks
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peaksime edaspidi, normaal
susesse naastes valmistuma?
Minu teada ei ole meil riigi
tasandil ühtegi üldistavat kava
selle kohta, mis hakkab riigist
tervikuna saama. Fakt on see,
et koroona loksutab ühiskon
da väga palju ja pikaajaliselt.
Küsimus ei ole ainult tervis
hoiuvõrgus, vaid ka majanduses,
võib-olla isegi selle restruktu
reerimises. Kindlasti muutub
meie tööturg ja sellega seoses ka
ülikoolide roll. Tööturg eeldab
uusi oskusi, peame suutma
ülikoolide rolli selle järgi
kohandada.
Ilmselt muutub kogu ühis
kond ja ees ootavad probleemid
tervishoius, sotsiaalkaitses ja
paljudel muudel aladel. Ülikoo
lide ülesanne on vaadata Eestit
terviklikult ja pikemalt ning
planeerida erinevate eluvald
kondade tulevikku. See kompe
tents võiks olla akadeemilisel
personalil olemas.
Mainisite intervjuu alguses,
et suur osa loengutest jätku
vad internetis. Kas nii jääbki?
Võrreldes koroonaeelse ajaga
e-õppe maht kindlasti suure
neb. Aga siin on omad piirid –
ma ei arva, et e-õppe kasutami
ne lõpmatult kasvab. Me ei tea
praegu selle koroonapandeemia
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Näiteks Enlighti võrgustikus
saavad üliõpilased võtta aineid
partnerü likoolidest.
Lisaks on oluline, et e-õpe
oleks kvaliteetne. Ma ei arva, et
suure auditooriumi ees tehtud
ja salvestatud, mõnikord küsi
tava kvaliteediga videod on see,
mida me tahame.
Ülikoolis on nüüd üliõpilasi,
kes kogu oma õppeaja jook
sul polegi oma kaastudengeid
silmast silma näinud.
See võib nii olla.
Kas sooviksite neile midagi
öelda?
Esiteks on muidugi kahju,
et see nii on, aga ma arvan, et
t uleb läheneda terve mõistuse
ga. Ma ei arva, et meil on tehis
likud seinad ees: oma r ühma- ja
kollektiivivaimu peab sõna
otseses mõttes teadlikult
hoidma ja siduma. Ülikool ei
ole seinad, vaid inimsuhtlus ja
mõistmine. Ühtekuuluvustun
net peab ise tajuma ja mõistma.
On olnud keeruline aeg.
Ma ise ei ole seda võib-olla nii
keerulisena tajunud, kuna tulen
natukene teisest keskkonnast:
olen arstina ärevamate hetke
dega harjunud. Covidiga
kaasnenud olukord toob igas
inimeses paratamatult kaasa

ÜLIKOOLIDE ÜLESANNE ON VAADATA
EESTIT TERVIKLIKULT JA PLANEERIDA
ERINEVATE ELUVALDKONDADE TULEVIKKU.

pikemat mõju ei alusharidusele
ega ka kõrgharidusele.
Aga fakt on see, et e-õppe
osakaal suureneb – kasvõi see
tõttu, et oleme seotud rahvus
vaheliste koostöövõrgustikega.

ärevust, kuid sel ei tohi lasta
enda üle võitu saada – ärevust
peab teadlikult alla suruma.
Ma arvan, et ülikoolis oleme
sellega enam-vähem hakkama
saanud. •

REKTOR TOOMAS ASSER
RÕHUTAB KOHTUMISE
VÄLTEL KORDUVALT, ET ON
ÜLIKOOLIPERE LIIKMETELE
ÄÄRETULT TÄNULIK. TA
SÕNAB, ET SEE TUNNE VÕIKS
JÄÄDA SELLE ARTIKLI JUURES
TUGEVALT KAJAMA.
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Koroonakriis lõi
teadlaste kaardid sassi
Koroonapandeemia ajal on teadusest rääkimine muutunud
igapäevaseks, kuid teaduse tegemine on olnud ühel või teisel
põhjusel varasemast keerukam. Peale selle, et osa uuringuid ei saa
segastes oludes teha, on olnud probleeme uuritavate leidmise ja
valimi kallutatusega.
KOROONAKRIISI TÕTTU ON TÖÖD PALJU JA OSA VAREM KAVAS OLNUD TEADUSPROJEKTE KIPUB VENIMA.

MERILYN MERISALU
UT peatoimetaja
2013–2016 ja 2018–2020

M

editsiiniteaduste
valdkonna dekaan
Margus Lember
tõdes, et Eestis ei ole aasta
kümneid olnud sellist tervise
kriisi, mis paneks proovile terve
meditsiinisüsteemi võimekuse.
„See tuletab meelde, et
jagame oma planeeti paljude
teistega, sealhulgas viirustega.
Siin ei kehti reegel, et targem
annab järele, oluline on hoopis
kohaneda. Seda tuleb teha
targalt ja teaduspõhiselt,“ ütles
Lember.
Tema sõnul on koroonakriis
näidanud, et teadlased ja nende
kompetents on ühiskonnale
möödapääsmatult vajalikud.
Teadlased ja meditsiiniteaduse
praktikud on Covid-19 pat
sientide ravi ja ravikorralduse
eesliinil, nõustavad valitsust
teadusnõukojas, vahendavad

avalikkusele teaduspõhist infot,
algatavad ja korraldavad olulisi
uuringuid. Tööd on palju ja
osa varem kavas olnud teadus
projekte kipub venima.
Nii mõjutavad teadustööd
näiteks kriisist tingitud tarne
raskused. Antimikroobsete
ainete tehnoloogia professor
Tanel Tenson tõdes, et see muu
dab projektide lõpptähtaegadest
kinnipidamise pingeliseks.
„Tellid midagi novembris,
tarnija lubab detsembriks, kuid

S elle projekti alustamiseks vaja
lik asjaajamine, mis tavatingi
mustes võtaks aega pool aastat,
tuli tema sõnutsi ära teha vaid
paari nädalaga, mis tähendas
suurt pinget ja kiirustamist.
Oma praeguseks mure
lapseks peab Tenson hoopis
programmi „Horisont 2020“
raames ellu viidavat projekti,
mille eesmärk on arendada
koos Umeå ja Baseli ülikooliga
teadustöö võimekust krooniliste
nakkuste bioloogia alal. Tensoni

TEADMATA, MILLAL MIDAGI TEHA SAAB,
ON TEADLASTEL RASKE OMA TÖÖD
ÜMBER KORRALDADA.

kätte saad märtsis. Proovid aga
peavad tähtajaks analüüsitud
saama ja aeg selleks jääb väga
lühikeseks. Teadmata, millal
midagi teha saab, on raske tööd
ümber korraldada,“ kirjeldas
Tenson.
Tensoni üks tuntumaid
projekte on reovee seireuuring.

sõnul on see projekt pandeemia
tõttu lausa kolmekordselt kahju
saanud.
Esiteks oli tarvis projekti
partnerite juurde kohale sõita, et
vajalik teadusmetoodika võima
likult täpselt üle võtta, kuid part
nerite laborid on kinni olnud ja
reisimine keeruline. Teiseks said

projekti siinsed põhiosalised
Tenson, biomeditsiinitehnoloog
Mart Ustav ja viroloog Andres
Merits ootamatult kriisiaja
kõneisikuteks ning peavad
tegelema kiireloomuliste riik
likult tähtsate küsimustega.
Kolmandaks tegi muret see, et
Euroopa Komisjoni poolne pro
jekti järelevaataja ei soovinud
koroonaprobleeme tööplaanist
mahajäämise põhjusena arvesse
võtta.
Sotsiaalteaduste valdkonna
dekaan, makroökonoomika
professor Raul Eamets ütles, et
teistega võrreldes on sotsiaal
teadlastel olnud mõnevõrra
lihtsam töötada, kuna suures
osas tegeldakse andmetega, mis
on teadlastel endil või kellelgi
teisel juba kogutud. Kui aga
on vaja hankida uusi andmeid,
tekivad probleemid arvutit
vähe kasutavate uuritavatega.
K atsete tegemisel on raskusi
eelkõige neil, kes peavad inimes
tega kohtuma.

Neuroturunduse labori
juhataja Andres Kuusiku sõnul
on labori töö olnud koroona
tõttu tugevalt häiritud. Kui
enne kriisi tegid nad paljude
ettevõtetega arenduskoostööd,
siis praegu ei ole võimalik leida
inimesi, kes oleks nõus laborisse
tulema või katse tegemiseks
näiteks pilgujälgimise prillid
ette panema. Seetõttu on mitu
projekti pausile pandud.
KINDLAD TINGIMUSED
Seda, et uuringus osalejad pole
nõus uurijate juurde kohale
tulema, märgivad ka eesti ja üld
keeleteaduse instituudi juhataja
Liina Lindström ja tehnoloogia
uuringute kaasprofessor Mihkel
Solvak. Keeruline seis on
rakendusuuringutega, kus tuleb
teha fookusgrupi intervjuusid.
Solvak tõi näiteks riigi telli
tud ja RITA meetmest rahasta
tava projekti, kus tuleks uurida
suurema töötusriskiga inimesi,
ent selle sihtrühmaga veebis

suhelda ei saa. „Nad lihtsalt
ei kasuta internetti ja veebi
kanaleid eriti palju, nii et arvuti
vahendusel ei saa vajalikke ini
mesi ega tõeseid tulemusi kätte,“
põhjendas Solvak.
Sotsioloogia professor Vero
nika Kalmus tõi esile, et sellisel
juhul on lahendus lükata osa
sihtrühmade uurimist edasi –
näiteks loodab ta ühe uuringu
tarbeks vanema põlvkonna
esindajaid intervjueerida suvel,
kas või õues.
Solvak nimetab teisegi
takistuse: kuigi andmeanalüüsi
tegemist piirangud üldiselt
mõjutada ei tohiks, on projekte,
mille tundliku iseloomuga and
meid võib töödelda vaid kindlas
keskkonnas, tellija või lepingu
partneri ruumides.
Sisuliselt on olnud raskenda
tud kõik projektid, mis sõltuvad
inimeste kokkusaamisest. Kuid
takistusi on olnud teisigi, muu
hulgas inimeste väsimus.
Veronika Kalmuse töörühm
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alustas aprilli lõpus Eesti noorte
digipädevust käsitlevat küsit
lust, mida tehakse internetis
täidetava ankeedina. Kuigi
pärast esimesi küsitluspäevi või
sid töörühma liikmed tõdeda,
et vastamisaktiivsus on hea, on
muret valmistanud uuringus
osalemisest keeldumine.
„Mõned koolijuhid on
tunnistanud, et õpetajad on
kaugõppest niivõrd väsinud, et
neile pole võimalik lisaülesan
deid. Ka lastevanemate nõus
oleku saamine on keeruline,
kuna üllatavalt suur osa neist on
veebikeskkondades suhtlemisel
passiivsed või sellest lihtsalt
tüdinenud,“ rääkis Kalmus.
Tema sõnul tuleb arvesta
da, et pandeemia tingimustes
on uuringute valimid mõne
võrra kallutatud, sest osalevad
eelkõige digipädevamad, aktiiv
semad ja eluga paremini toime
tulevad inimesed.
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Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkonnas on teadus
prodekaan Riho Altnurme
sõnul kõige suurem kannataja
olnud ilmselt kultuuriteaduste
instituut, mille etnoloogid ja
folkloristid peaksid välitöid
tegema. Instituudi juhataja Art
Leete kinnitas, et ära on jäänud
kõik väljaspool Eestit toimuma
pidanud välitööd. Nende asen
damine virtuaalsete kanalite
kaudu toimuva suhtlusega ei
anna aga autentset uurimis
materjali. Seetõttu on paljud
uurimisrühmad jäänud ootama
piirangute lõppu, et saaks nor
maalsetes oludes tööd teha.
„Meil on näide sellest, et
välismaale plaanitud väli
töö ja filmimise asemel
kogutakse projekti sihtr ühma
koduv ideoid, et materjal kui
dagi kätte saada. Aga vahetu
kontakt on niivõrd oluline, et
seda virtuaalsusega ei asenda,“
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lausus Leete. Niisiis on kasva
nud kirjandusel ning arhiivi- ja
vanadel materjalidel põhineva
uurimistöö maht. Samas on ka
raamatukogudesse ja arhiivi
desse olnud raskem pääseda.
Kõige selle taustal tunne
vad teadlased muret, et nende
senise töö väärtus kahaneb ja
esikohale seatakse koroonaga
seotud projektid.
Veronika Kalmus viitab, et
2020. aasta kevadel küsitletud
rohkem kui 25 000 teadlasest
peaaegu pool kardab, et nende
uurimisvaldkonna rahastamine
väheneb.* •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee
* Chantelle, R., Frederick, F.,
(2020). The academic response to
COVID-19. Frontiers in Public
Health, 8, 797. DOI: 10.3389/
fpubh.2020.621563.

Mis toimus eriolukorra
ajal inimeste peas?
Uuringust, milles vaadeldi inimeste toimetulekut stressiga, selgus,
et paremini saavad hakkama need, kel on oskus oma emotsioone

KOROONAKRIIS KUI HELDE TEEMAPAKKUJA
TÜ teadlased reageerisid koroonakriisile väga
kiiresti ja veel praegugi on üle ülikooli aktiivselt
töös enam kui poolsada koroonaviiruse ja selle
põhjustatud tervisekriisiga seotud uurimisprojekti.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadlased uurivad näiteks kriisi tavalisuse kujutamist,
eriolukorra argikogemust ja selle soolist mõju, ent
vaatlevad ka inimeste ootusi pandeemiajärgsele
maailmale ning töötavad häirekeskuse jaoks välja
interaktiivse õpiprogrammi prooviversiooni.
Sotsiaalteadlaste huviorbiidis on paljud interneti kasutamisega seotud uurimisküsimused, aga
ka koroonakriisi mõju majandusele, kultuurile ja
vaimsele tervisele. Loodus- ja täppisteaduste ning
meditsiiniteaduste valdkonnas uuritakse SARSCoV-2 ja viise, kuidas end selle viiruse eest kaitsta.

Paljusid juba käimasolevaid projekte on
võimalik koroonateemadega siduda. See puudutab eelkõige e-riigi, digiteenuste ja -pädevusega
seotud uurimusi. Kuna inimesed on peaaegu kõike
pidanud tegema distantsilt – õppima, töötama,
ostlema, suhtlema jm –, on teadlastele avanenud
harukordne võimalus jälgida väga suure valimi
käitumismustreid.
Üha enam on hakatud tähelepanu pöörama
vaimsele tervisele. Riigi lisaeelarves suurendati
seoses koroonaolukorraga rahvastiku vaimse tervise toetamise meetme rahastust ja Sotsiaalministeerium tellis sel teemal kogurahvastiku esindusliku uuringu, mille tegemisel TÜ osaleb. Lisaks on
käimas geenivaramu suur heaolu ja vaimse tervise
uuring.

•

juhtida.
AVASTA
KOLUMN
KAIRI KREEGIPUU
eksperimentaalpsühholoogia
professor

HEDVIG SULTSON
psühholoogia instituudi
doktorant

KRISTI AKKERMANN
kliinilise psühholoogia
kaasprofessor

K

oroonaviirusega
seotud nähtustest
rääkides ei ole mõistlik
keskenduda ainult negatiivsele,
vaid teraselt kaaluda, mis võiks

olla kogu selles hulluses õpet
likku ja kasulikku. Paljud tead
lased rakendasid oma oskused
ja kasutada olevad vahendid
just koroonaviiruse ja sellega
seotud nähtuste uurimiseks.
31. mai 2021. aasta seisuga on
Google Scholari andmetel aval
datud üle nelja miljoni töö, mis
käsitlevad koroonaviirusega
seotud teemasid. Oma panuse
on andnud ka Eesti teadlased,
sealhulgas psühholoogid.
Psühholoogide tegemistest
koroonapandeemia ajal räägiti
hiljuti, 10. aprillil toimunud

Eesti Psühholoogide Liidu
konverentsil „Psühholoogid
koroonas(t)“, mille järelvaata
miseks leiab lingi psühholoogia
instituudi leheküljelt vastava
uudise alt (videoni jõuab, kui
klõpsata samal lingil, mis juha
tas kuulajaid konverentsini.)
Eelmisel kevadel otsustasid
siinkirjutajad ühe projekti
käigus teha uuringu „Stressiga
toimet ulek eriolukorras“
(2020), et saada teada, kuidas
inimesed ennast koroona
viiruse leviku tingimustes
tunnevad. Kasutasime selleks
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psühholoogias rakendatavaid
vahendeid: küsimustikke ja
ka reaalelulises keskkonnas
kasutatavat kogemuse väljavõtte
meetodit (KVM, ingl experience
sampling method (Shiffman,
Stone ja Hufford, 2008)).
Kui küsimustik on levinud ja
paljudele tuttav uurimisvahend,
siis KVM on ehk pisut võõram
metoodika. See tähendab, et
inimesel tuleb elada oma tava
pärast elu, kuid uuringuseadme
signaali peale peab ta kohemaid
teada andma, millises olukorras
või seisundis ta on. Tänapäeval
on uuringuseadmeks tavali
selt mobiiltelefon, sest seda
kasutatakse laialdaselt kõigis
rahvastikur ühmades.
See, millele vastata tuleb,
sõltub uuringus püstitatud küsi
musest, aga määrav element on
vahetu kogemus elust enesest.
Meetodi pluss on arusaadavalt
selles, et mälu ja inimese oma
dused ei moonuta hinnanguid
emotsioonide kogemise kohta
(eestlastel on neid moonutisi
uurinud nt Mill, Realo ja Allik,
2016).
Uuringuetapp kestis 15.
aprillist 15. maini 2020 ja selles
osales 1199 vastajat. Nendest
221 täitsid ka Androidi-põhise
KVM-uuringu osa, mis
tähendas, et nad andsid kolme
valitud päeva jooksul kuus
korda päevas (kella 8 ja 22 va
hel) vastuseid küsimustele, kui
tugevalt tundsid nad parasjagu
üht või teist emotsiooni.
Mugavusvalimile kohaselt
oli suur osa vastajaid kõrg
haridusega (57%) ja naised
(91%), valimi keskmine vanus
oli 34,3 aastat. Sellise vali
miga uuring andis head ainest
järelduste tegemiseks.
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26% vastanutest tunnistas,
et pandeemiaaegne olukord
häirib neid palju või väga palju,
kusjuures see hinnang oli otse
selt seotud stressorite arvuga.
Rohkem stressiallikaid – nt
koduõppel lapsed, sotsiaalsete
kontaktide vähesus, tavapärase
päevakava muutus, piiratud või
malused sündmusi tähistada –
tähendas hinnangut suurema
häirivuse kohta ja seega võib
öelda, et see hinnang tugines
reaalsele olukorrale, mitte ei tul
nud näiteks nigelast iseloomust.
TUNNETE MÕISTMINE
Huvitaval kombel ei olnud
vahetus keskkonnas tajutud
emotsioonide kogemise määr
olukorra häirivuse hinnanguga
kuidagi seotud (vt joonis 1).
Torkab silma, et kõige rohkem
tunti positiivseid emotsioone,
rõõmu ja enesekindlust. Samas
tunti tugevalt ka stressi ja
pinget.
Kahjuks ei ole meil teada,
milline on Eesti rahvastiku
norm ehk kuidas tunneb end
keskmine eestlane. K
 as KVM ei
mõõda siis üldse mitte m
 idagi?

oma impulsside kontrollimisel
ja plaanitud tegevuste soorita
misel, kui nad on kehvas tujus;
kuivõrd nad oma emotsioone
mõistavad, teadvustavad ja
aktsepteerivad või kuivõrd on
inimestel üldse strateegiaid oma
tunnetega toimetulekuks.
Kõikides emotsioonide
reguleerimise tahkudes peale
emotsionaalsete reaktsioonide
mitteteadvustamise olid palju,
keskmiselt ja vähe pandeemia
aegsest olukorrast häiritud
inimeste skoorid erinevad. See
tähendab, et need, keda olukord
väga ei häirinud, ei kogenud ka
emotsioonidega toimetulekul
mingeid erilisi raskusi, ning
need, keda olukord häiris palju,
olid ka oma emotsioonide regu
leerimisega pigem hädas (kesk
mine häirituse grupp paigutus
ka emotsioonide reguleerimise
raskuste poolest keskele).
Kõige loogilisem järeldus
on see, et meie valimis ei eri
nenud olukorrast palju ja vähe
häiritud osalejad mitte emot
sioonide kogemise, vaid oma
emotsioonidega toimetuleku
poolest.

NEED, KEDA OLUKORD VÄGA EI HÄIRINUD,
EI KOGENUD KA EMOTSIOONIDEGA
TOIMETULEKUL ERILISI RASKUSI.

Oleme sellise järeldusega
ettevaatlikud. Meie käsutuses
on veel hinnangud osalejate
oskusele oma emotsioonide
ga toime tulla, mida mõõdab
emotsioonide reguleerimise
raskuste skaala (DERS, Gratz
& Roemer, 2004, ja eesti k
Vachtel, 2011). See tähendab,
et saime näiteks hinnata, kui
suuri raskusi kogevad inimesed

Arvame, et koroonapandee
mia esimese laine ajal kogutud
andmed vahetu emotsionaalse
kogemuse kohta on väärtuslik
materjal hindamaks, mis toimus
inimeste peas. See on väär
tuslik isegi vaatamata sellele,
et meil puudub tegelik norm
andmestik selle kohta, kuidas
Eesti inimesed ennast tavaliselt
tunnevad, ning teadmine, kui
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JOONIS 1. EMOTSIOONIDE KOGEMINE OSALEJATE ENDI VAHETUL HINNANGUL KEVADEL 2020 (221 OSALEJA
KOLME PÄEVA KESKMINE SKOOR). EMOTSIOONIDE TAJUMINE EI ERINENUD OLUKORRA HÄIRIVUSE („HÄIRIB
PALJU“, „HÄIRIB VÄHE“) ALUSEL.

palju ja milliseid emotsioone on
kohane või õige tunda. Näiteks
kinnitas ka meie andmestik, et
isegi kui üldine häiritus pan
deemiaga kaasnevast inimeseti
erines – mõned olid rohkem
ja mõned vähem häiritud ning
see oli otseselt seotud häirivate
faktorite arvuga –, siis see, kui
palju keskmiselt vahetute teade
te alusel erinevaid emotsioone
kogeti, ei olnud seotud sellega,
kas olukorrast oldi palju või
vähe häiritud (vt joonis 1).
Seega võib häirituse kujune
mise ja emotsionaalse enesetun
de halvenemise võti olla halvem
toimetulek emotsioonidega.
Emotsioonidega toimetulekut
saab aga õnneks õppida – kas ise
või vaimse tervise spetsialisti,
näiteks psühholoogi abiga.
Vaatamata tahtele aidata
pandeemiaolukorda mõista,
põrkusime seega probleemiga,

et Eestis ei ole süstemaatilist
ülevaadet elanike vaimsest
tervisest. Õnneks märkas seda
ka riik ning algatas konkursi
„Eesti üldrahvastiku vaim
se tervise baasandmestiku
kogumine ja monitoorimise
süsteemi loomine“, mille võitis
Tervise Arengu Instituudi ja
Tartu Ülikooli ühispakkumine
„Eesti rahvastiku vaimse tervise
uuring (RVTU)“. See tähendab,
et juba järgmise aasta kesk
paigas on pilt palju selgem.
Niisiis on sellest pandeemiast
olnud Eesti vaimse tervise
maastikule ka kasu. •
AUTORID TÄNAVAD
Suur tänu kõikidele osalejatele!
Uuringut aitasid teha Katrin
Kukk ja Martin K
 immel ning
uuring toimus Eesti Teadus
agentuuri uurimisgrandi
PRG770 toel.
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Tulevased
õpetajad
karastusid
kaugõppes
Koroonaviiruse leviku piiramiseks rakendati
koolides kaugõpet, mis suurendas
märgatavalt õpetajate koormust. Muutunud
oludes vajasid tuge ka õpilased. Koolidele
läks appi ligi 250 Tartu Ülikooli tudengit,
kes nägid selles head võimalust oma oskusi
lihvida ja end proovile panna.
SANDRA SAAR
teaduskommunikatsiooni spetsialist

K

oroonaaja üks märksõnu oli kahtlemata
kaugõpe, millele olid aeg-ajalt sunnitud
üle minema nii koolid kui ka lasteaiad.
Kui tunnid kolisid veebi, pidid õpilased ja õpeta
jad harjuma uue rütmiga. Kuigi suur osa õppijaid
tuli muutunud oludes kenasti toime, oli ka neid,
kes vajasid rohkem tuge. Olukorra lahendami
seks küsisid Tartu ja Tallinna ülikool õpetaja
koolituse üliõpilastelt, kas nad on valmis
koolidele appi minema. Nii liitus vabatahtlike
abiõpetajate programmiga ligikaudu 400 üli
õpilast, kes pakkusid tuge 75 õppeasutusele.
Kahe ülikooli peale õpib õpetajaks üle
3000 üliõpilase. Suur osa neist on juba õpe
tajana töötanud või töötab praegugi. Niisiis
oli vabatahtlikel juba õpetamispädevust.
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Idee koolidele ja lasteaedadele
appi minna sündis siis, kui
Pedagogicumi juhataja Margus
Pedaste ja haridusteaduste
instit uudi juhataja Äli Leijen
kohtusid haridus- ja teadus
minister Liina Kersnaga.
Pedaste rääkis, et õpetajaks
õppimise üks eesmärk on
õpingute ja praktika kaudu
omandada ka õpetaja identiteet
ning kasvada üksteist toetava
õpetajate kogukonna liikmeks.
Seetõttu alustatigi vabatahtlike
abiliste programmi. Abistamise
eest maksis Haridus- ja Teadus
ministeerium üliõpilastele
stipendiumi.
PÄRAST TUNDE
Pedaste sõnul paistis kaug
õppes kõige keerulisema ainena
matemaatika, sest just selle
omandamisel vajasid lapsed
enim järeleaitamist. Paraku
ei ole matemaatikaõpetajaks
õppimine kuigi populaarne,
mistõttu ei saanud alati kohe
sobivat abilist pakkuda. Küll
aga oli üliõpilasi, kes olid val
mis aitama ka oma valdkonnast
erinevates õppeainetes.
Pedaste jätkas, et katsu
musi tekitas seegi, et 70%
üliõpilastest käivad õppimise
kõrvalt tööl. „Ajaliselt ei
ole võimalik
teha oma

p õhitööd, käia ülikoolis ja teha
samal ajal ka vabatahtlikku
tööd,“ lausus ta. Realistlikum
oli, et üliõpilased aitavad hätta
jäänud õpilasi pärast tunde
kaaslastele järele.
Põhjuseid vabatahtlikuks
hakata oli üliõpilastel mitu.
Paljud nägid selles head võima
lust proovida, kas õpetajaamet
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ja seegi võis olla üleskutsele
vastamise ajendiks. Esimest
aastat põhikooli loodus- ja
reaalainete õpetamist õppiv
Kaia-Riin Rohumaa läbis
oma 12. klassi osaliselt kaug
õppes. Kuna ta teab väga
hästi, kui keerukas see võib
olla, s ooviski ta oma abikäe
ulatada.

KÕIGE KEERULISEMANA TUNDUS
MATEMAATIKA, SEST SELLE OMANDAMISEL
VAJASID LAPSED KÕIGE ROHKEM TUGE.

ikka on nende jaoks. Näiteks
põhikooli loodus- ja reaalainete
õpetajaks õppiv Kairi Parson
sõnas, et tema liituski program
miga eelkõige seetõttu, et soo
vis kindel olla, kas talle päriselt
meeldib õpetada. Sellele sai ta
kinnitust.
Tuli välja,
et nii mõnigi
abistaja oli
ise kogenud,
mida ekraani
vahendusel
teadmiste
oman
damine
tähendab,

Karolin Brutus, kes õpib
esimest aastat kutseõpetajaks,
tõi esile soovi aidata tulevasi
kolleege. „Ma tahtsin oma
endisi õpetajaid digipädevuses
toetada,“ põhjendas ta prog
rammiga liitumist.
Lisaks huvitas tudengeid
võimalus saada erialaseid
kogemusi. Esimese aasta klassi
õpetaja eriala üliõpilane AnnaLiina Kask rääkis, et võttis
pakkum ise hea meelega vastu,
sest tundis puudust prak
tikast. See programm
andis talle hulgaliselt
võimalusi ka ise õppi
da. Ta tõdes, et veebi
teel õpilaste aitamine
ei ole just õpetaja iga
päevatöö, aga koge
mus oli sellegipoolest
kasulik – justkui
varba vette kast
mine. Kokku
võttes sai ta
õpetaja
tööst

OLUKORRAD, KUS KÕIK MIDAGI KÜSIVAD,
TEKITAVAD RÕÕMU, SEST NII MEELDIV ON
NÄHA, KUI ÕPIHIMULISED LAPSED ON.

k atsumuse ees pisut hirmu,
asendus see peagi hea t undega,
ja lapsed võtsid ta kiiresti
omaks. „Isegi kaootilised olu
korrad, kus kõik korraga mi
dagi küsida tahavad, t ekitavad

direktor Ain Tõnisson sõnas,
et kodus õppimise aeg oli
paljudele raske. Ta peab üli
koolide algatust eriti oluliseks
just nende õpilaste jaoks,
kes kippusid maha jääma.

Samal seisukohal on Tartu
Waldorfgümnaasiumi juhataja
Anne-Lii Kerge. Ta lisas, et
ülikoolide algatus oli suureks
abiks ka lapsevanematele,
kellel see aitas pingeid alanda
da. Kuna õpetaja töökoormus
on suur, ei pruugi ta kaugõppes
jõuda igale lapsele keskendu
da ja hätta jäänud last pidid
aitama ema või isa. Paljudele
peredele tekitas see suure
lisakoormuse ja seetõttu oldi
üliõpilaste toe eest väga tänu
likud. •
Loe koolis töötava õpetaja
kogemuste kohta lk 40.

ui keskmine inimene jääks
pealkirjas olevaid sõnu
nähes kohemaid seisma, siis
arstiüliõpilasi selline käsklus
ei peata. Nad lähevad julgelt
edasi, et abivajajaid aidata.
Kõige keerulisemal koroonaajal
käis haiglates abiks 380 arstiüliõpilast. S iin on mõned UT-le
edastatud fotomeenutused.

•

SAADUD KOGEMUS PANI ESIM
ESE
KURSUSE ÜLIÕPILASEL VIKT
ORIA
BOIK ANITŠIL SILMA SÄR AMA
.

VIIENDA KURSUSE
ARSTIÜLIÕPILANE JA RAKVERE
HAIGL A COVIDIOSAKONNA
ABIARST HENDRIK RULL END
ENNE OSAKONDA SISENEMIST
KAITSEÜLIKONDA PEITMAS.

•

rõõmu, sest nii meeldiv on
näha, kui õpihimulised lapsed
on,“ sõnas ta.
Üliõpilaste panust on
koolid hinnanud kõrgelt.
Tartu Tamme Gümnaasiumi

K

FOTO: EREA KOGU

aridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnutsi oli
koroona tõttu kogu maailmas kaugõppel ligikaudu 
1,5 miljardit last. Ta tõdes, et selline õppevorm võib
mõjutada nii noorte kui ka õpetajate tervist ning soosida
õpilünkade teket.
Veel enne suve said lapsed siiski võimaluse tagasi
kooli minna. Kersna ütles, et kooliaasta viimastel nädalatel oli lähiõppes aidata eelkõige mahajäänuid. Lünki
kõrvaldat akse ka edaspidi ja selleks plaanib valitsus sügisel
suurendada õpilaste pearaha.
„Viimane aasta on näidanud, et ühiskonnal on väga
kõrged ootused haridussüsteemile, ka olukorras, kui
kõik on pea peale pööratud,“ ütles Kersna UT-le.
„ Haridussüsteem peabki ootustele vastamiseks olema
võimeline kohanema õppima ja kasutama ära erinevate
valdkondade ühisosa. Seetõttu on meil vaja paindlikku
haridussüsteemi, mis kohaneb vastavalt igaühe vajadustele, soovidele ja ootustele, tagades samal ajal võrdsed
võimalused õppimiseks ja õpetamiseks,“ jätkas minister.
Ta lisas, et õppimine on võimalik ka keerulistes oludes.
„Raskuste ületamine aitab meil tulevikus olla tugevamad
ja nutikamad.“

Stopp, nakkusoht!

FOTO: KAIRI ERIK

H
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VIIENDA KURSUSE TUDENG NORA KÜÜTS (VASAKUL) JA BRIGAADIJ UHT
KAIRI ERIK KIIRABIAUTOS TEEL KOROONAPATSIENDI JUURDE.
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ÕPIHIMULISED
Nii Kask kui ka esimest
aastat klassiõpetajaks õppiv
K ateriine Visk ütlesid, et
esimese tunni eel olid nad
väga põnevil. Hiljem asendus
see tunne enesekindlusega ja
mõlemad on kogemusega väga
rahul.
Enne tööleasumist sai Visk
interneti teel kõrvalt vaadata,
kuidas õpetaja esimese klassi
õpilastega tundi teeb. Klass
jagati pooleks ja nii sai Visk
juhendamiseks oma õpilased.
Kuigi algul tundis ta uudse

HARIDUSSÜSTEEMILE ON
SEATUD KÕRGED OOTUSED

PILDIS
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hea aimduse, sest teha tuli
ettevalmistusi, mõelda läbi
tehnil ised lahendused ja lõpuks
tund päriselt läbi viia.
Lisaabi peab ta väga
väär t uslikuks eelkõige see
tõttu, et õpilastel ei tekiks
teadmistes lünkasid. Kask on
nimelt m
 ärganud, et õpilase
tööle pandud positiivne hinne
ei pruugi väljendada teemast
arusaamist. Lüngad teadmistes
muudavad aga keeruliseks uute
teemade omandamise ja lõpuks
võib õpilasel tekkida tunne, et
ta ei oskagi õppeainet. „Eestis
on väga palju õpilasi, kellel
oleks kasvõi natuke lisaabi tar
vis, ja see programm aitab seda
puudust leevendada,“ sõnas ta.
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ESIMESE KURSUSE TUDENG
MADLEEN KARU NÄITAMAS
VASTSÜNDINU MÄHET.

VI KURSUSE ÜLIÕPILANE PIRET
SINIMÄE ESITLEMAS VÄRSKEIMAT
KEVADMOODI.

ESIMESE KURSUSE ÜLIÕPILASED
KÄRT MIIDLA JA LAURA ROSENTHAL ENNE OMA VIIMAST VALVET.
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Koroonaloomingu
särav koorekiht

K

õike, mis ilmas olemas, ei saa sõnadesse
panna. Koroonaaja hetkede jäädvusta
miseks korraldas Universitas Tartuensis
TÜ üliõpilasesindusega kahasse koroonaloomin
gu konkursi. Tingimused olid osalejatele võrd
lemisi vabad: iga looja võis luua täpselt sellises
vormis, nagu süda lustis.

Niisiis saabus üleskutse peale pildikollaaže,
karikatuure, fotosid, animatsioon ja maal, aga
ka luuletusi ja loomingulist teksti. Trükime ära
silmapaistvamad tööd, kuid suurema valikuga
saab tutvuda jakirja veebikodus. Peapreemia
läks jagamisele Mai Beilmanni ja kassprofessor
Sassiuse vahel. Aitäh kõigile osalenutele!

PEAPREEMIA
ÜKSIKVANGISTUS KAHELE: KOROONADIALOOGID KASSIGA
MAI BEILMAN, SOTSIOLOOGIA TEADUR
magada?“
teineteisele otsa, ütleme, nii
Hommikul
Kass: „Mitte siis, kui sa kodus
paar tundi järjest?“
Kass: „Ei, inimene, ära mõtlegi
oled. Mängi nüüd minuga, või
Mina: „Mine eemale! Ma pean
kohvile ja ära vaata läpakasse.
närin su läpaka nurgast katki!“
töötama.“
Anna mulle süüa!“
Mõne aja pärast
Kass: „Sinu töö on mu meelt
Mina: „Mine eemale! Sul on pii Mina: „Sa ju ei mängi! Miks ma lahutada ja kui sa oma kohust
savalt süüa. Ma pean töötama.“
siin keset tuba seisan, mänguasi ei täida, siis teen siin ühe tiiru,
Kass: „Anna mulle veel süüa!
käes, nagu idioot?“
nii et saame hakata teineteisele
Sinu töö on mind toita! Kogu
Kass: „Selleks, et mu meelt
silma vaatama.“
aeg.“
lahutada. Mulle meeldib vaada
Kass kõnnib otsustavalt üle
Mõni minut hiljem
ta, kuidas sa end lolliks teed.“
klaviatuuri.
Kass: „Inimene, ära hakka kirju
Lõunaajal
Kass: „Näed, inimene, et oskan
tama! Aeg on mind silitada!“
Kass (väga ärritunud ilmel):
sinust paremini kirjutada! Oled
Mina: „Mine eemale! Ma ei saa
„Tõsiselt, inimene? Kas sa pead
sa ise kunagi nii kiiresti kirjuta
praegu.“
sellist lärmi tegema, kui süüa
nud hsejkshdjkshfguhsuohohs
Kass: „Kas kuulsid, ma käskisin
teed? Kas sa aru ei saa, et üritan
diohoghoshogsjhroio iio?“
sul mind silitada? Hakka kohe
siin magada?“
Mina: „Noh, see pole just päris
pihta, või löön sulle hambad
Mina: „Noh, lõunaaeg on.“
see, mida siia peatükki veel
randmesse!“
Kass: „Ei, praegu on mu lõuna
kirjutada mõtlesin.“
Mõni hetk pärast silitamis
uinaku aeg ja see kestab veel
Kass: „Oh, saan aru, sa vajad
seanssi
kolm tundi.“
sellesse peatükki natuke mate
Kass: „Inimene, lõpeta kirjuta
Vähem kui kolme tunni
maatikat. Las ma kirjutan sulle
mine! Aeg on minuga mängida!“
pärast
siia ühe tuttuue valemi.“
Mina: „Tõsiselt? Suur valge
Kass: „Inimene, vaata siia! Olen
Kass ründab taas klaviatuuri.
väljas! Kas sa ei võiks päevasel
nüüd ärkvel ja vajan tähelepanu! Kass: „Näed, kui tugev
ajal normaalse kassi kombel
Võib-olla vaataksime lihtsalt
ma m
 ates olen, inimene?

LOOMING
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Oled sa kunagi niisugust
valemit näinud? Proovi
see nüüd ära lahendada:
(14he9+2ch)/174X279(H/
hkf+47h-hj). Ah, ükskõik! Vaata
nüüd parem mind või täiendan
su peatükki veel ühe valemiga!“
Mõni hetk hiljem
Kass: „Inimene, ma olen mõel
nud, et peaksime koos jalutama
minema. Kõnnime aknast
ukseni ja tagasi, mina sinu järel.
Mõtlen, et võiksime seda teha
nii umbes tosin korda.“
Mina: „Jäta mind rahule, kass.“
Kass: „Kuhu sa lähed, inimene?
Lähed tualetti? Oo, see on hea
mõte, inimene! Oota mind ka!
Tulen sinuga kaasa ja vaatan,
mis sa seal teed!“
Mõni minut hiljem
Kass: „Mis me nüüd hakkame
tegema, inimene? Läheksime
ehk naabritele külla? Tunnen
lõhnast, et neil on kass.“
Mina: „Ei, naabritega läbikäimi
ne on rangelt keelatud!“
Kass: „Miks? Kas arvad, et
nende kassil on koroona ja ma
võin nakkuse saada?“
Mina: „Ei, sellepärast, et
eestlastel on vana komme end
naabritest nii kaugele hoida kui
võimalik. Koroonakriis pole
muud kui vaid üks s uurepärane
ettekääne hoida teistest
inimestest tavapärase kahe ja
poole meetri asemel viie meetri
kaugusele.“
Kass: „No mina pole eestlane,
vaid šotlane. Kas võin ise naabri
tele külla minna?“
(Tunnen kiusatust kass korterist
välja lasta.)

Veel mõni hetk hiljem
Kass: „Sa ei pööra mulle piisavalt
tähelepanu, inimene! Pane see
raamat käest ära! Kui juba dii
vanil istud, peaksid pühendama
natuke aega minu paitamisele.“
Mina: „Mine eemale! Seda on
mul vaja lugeda kursuse jaoks,
mida õpetan.“
Kass: „Ei mingil juhul! Kui sa
raamatut kohe käest ei pane,
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n ärin selle nurgad lõhki!
Kuidas sa seda siis Maiole*
seletad? Silita mind nüüd veel
natuke!“
(*raamatukoguhoidja)
Õhtul
Kass: „Tubli tüdruk! Täna oled
sa olnud üsna talutav teenija.
Mine ja puhasta nüüd mu
liivakast ära! Käskisin sul seda
juba eile teha!“
KUVATÕMMIS PROFESSOR SASSIUSE FACEBOOKIST. KUJUNDUSELEMENDID: PIXABAY.COM
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PEAPREEMIA
KASSPROFESSOR ALEXANDER SASSIUS
PROFESSOR SASSIUS JAGAB FACEBOOKI KONTOL KÕIKVÕIMALIKKE
NÕUANDEID. SEE PILT ON POSTITUSE JUURES, MILLES TULETATAKSE
MEELDE, ET ISOLATSIOONIS OLLES VÕIB MUUTA ELU KUNSTIKS. „ ARS
LONGA, VITA BREVIS EST," TULETAB SASSIUS MEELDE.
PILDIL PROFESSORI KAUGE SUGULANE
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KOROONAAJA PREEMIA
NIMETU TÖÖ
BRENDA TEDER,
RELIGIOONIUURINGUTE BAKALAUREUSE
TUDENG
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PARIM
LUULETUS
AGNES LEA,
EESTI JA SOOMEUGRI KEELETEADUSE
BAKALAUREUSETUDENG

Selles isolatsioonis
selles isolatsioonis
on minus rohkem kevadet
kui Arno Talis
ja vähem naeru kui Raja Teeles
lilled on kasvand üle koduakende
päikesepaistet neist tuppa ei jagu
niimoodi jätkates
kasvangi ühes heinamaaga
talve
selles isolatsioonis
on toiduarmastus Tõnissonist suuremgi
ja hapram kui kolme apelsini vastu
esimese kolmest sõin vitamiine ammutades ära
teise unustasin kokkuhoiu kriisis kappi mädanema
kolmas on senini kaugelt maalt tulemata
ma pühalikult luban
Tootsi sõnul tulemata ei jää
ootan ta ära

ÜLIÕPILASTE LEMMIK
„MUL ON NII IGAV, ET
KUKU VÕI ÜMBER“
REIN OLESK,
AJAKIRJANDUSE JA
KOMMUNIKATSIOONI
MAGISTRANT
„ÜHEL PÄEVAL OLI
MUL NII IGAV, ET
KUKU VÕI ÜMBER. ET
MITTE PÄRIS ÜMBER
KUKKUDA, HAARASIN
SAHTLIPÕHJAST HOOPIS
PINTSLID JA KUNAGI
SOETATUD VESIVÄRVID
NING ASUSIN TEGUDELE.
TÄHENDAB – ASUSIN
MAALIMA! TAUSTAL
KÕLAS KLASSIKALINE
MUUSIKA ...“

selles isolatsioonis
olen sildistatud harjumuste ohver
kui Imeliku kandle helil tantsija
kaks sammu sissepoole
kaks sammu väljapoole
seep ja parem käsi
seep ja vasak käsi
desinfitseerimisvahend
ja uuesti maskivahetus
selles isolatsioonis
on kõigile selgemast selgem
kui Lible löödud kella täistunnid
päike tõuseb idast
ja loojub läänes
ent aeg näib aina olevat
idarindel muutusteta
ma varsti Lauri rahust murdosa
köstri paigalpüsimatuse tervikust
võib-olla
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Erilise olukorra ise
nägu kogemused
Koroonaviiruse levik paiskas meie harjumused segi peaaegu et
üleöö. Ühtäkki jäid ära kõik kohtumised ja muretud reisid, loengud
kolisid internetti ja paljudel tuli sisse seada kodukontor. Millised
mälestused meile 2020-ndate algusest jäävad?
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mu õpinguid – oli äärmiselt
raske lugemisele või õppimisele
keskenduda, sest vajan selleks
vaikset ümbrust.
Ka veebiloengutele kes
kendumine oli keeruline.
Vahel juhtus, et mul ja mõnel
korterikaaslasel oli loeng või
ettekanne samal ajal, nii et
kui teised rääkisid, püüdsin
vältida vajadust oma loengul

mikrofoni sisse lülitada, et ei
tekiks taustamüra. Ja juhtus ka
vastupidi: kui minul oli esitlus
või vestlus, tundsin, et häirin
sellega teisi.
See aeg oli meie kõigi jaoks
üsna stressirohke ja ärevus
tasapisi kasvas. Samas olid
mõned mu üksi elavad sõbrad
veel halvemas olukorras, sest
neil polnud oma üksilduses
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k ellegagi isegi rääkida. Kokku
võttes mul siiski vedas: olen
leidnud selle aasta jooksul
uusi sõpru ja mul olid imelised
rühmakaaslased. Kutsusime
üksteist õhtusöögile või filme
vaatama, ajasime lihtsalt juttu
ja veetsime koos aega. Pean
ütlema, et need olid ainsad
helged hetked, mis päästsid
mind hulluks minemast.

SOODNE AEG, ET KIRJUTADA VALMIS LÕPUTÖÖ
UKU KANGUR

SÕBRAD AITASID MÕISTUSE JUURES PÜSIDA
tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida
uuringute magistrant

T
FOTO: ERAKOGU

ulin Eestisse sügisel ja
võin öelda, et pan
deemia ajal teise riiki
kolimine oli väga kummastav
kogemus. Mingil hetkel mõtle
sin, et pean olema pisut hull, et
võtan sellisel teadmatust täis
ajal ette nii suured elumuutu

NANA MAMINASHVILI USUB, ET
TAL ON SÕPRADEGA VEDANUD.

Inglise keelest tõlkinud Merike
Kala-Sikk

sed, kuid samas tegi see kõike
veelgi põnevamaks.
Sügissemestri algus ei
olnud minu jaoks kuigi raske.
Erinevalt Gruusiast ei kehtes
tatud Eestis komandanditundi
ja pärast kahenädalast enese
isolatsiooni võisin igal ajal
minna sõpru vaatama, jaluta
ma, kohvikusse või muuseumi.
Seepärast ei häirinud olukord
alguses mind üldse. Esimesel
semestril sain osaleda ka mõnes
auditoorses loengus. Seega
elasin alguses täitsa harjumus
pärast elu, välja arvatud see, et
aeg-ajalt tuli kanda maski.
Kui olukord muutus tõsi
semaks ja jõustusid üha uued
piirangud, hakkas see mind
vähehaaval mõjutama. Kevad
semestril, kui kõik kohad olid

suletud ja loengud toimusid
vaid veebis, jäid Delta õppe
hoone ja ülikooli raamatukogu
üliõpilastele veel avatuks.
Kuna mu korterikaaslased
olid suurema osa ajast kodus,
läksin D
 eltasse ja õppisin seal.
Võimalus olla üksinda vaikses
keskkonnas oli mulle suur ker
gendus. Veetsin seal õppides,
süües ja puhates terveid päevi.
Aga kui ka Delta ja raamatu
kogu suleti, ei olnud enam ku
hugi minna. See oli minu jaoks
kõige raskem aeg. Õues oli
kohutavalt külm ja nii ei saanud
ka näiteks pargis päikese käes
lugeda. Olime oma korteri
kaaslastega kogu aeg kodus
koos, oma isiklikku ruumi
polnud kellelgi ja tundsin end
kui vanglas. See mõjutas ka

E

simene laine tuli minu
jaoks üsnagi üllatusena.
Kuigi olin kuulnud
Itaalia ja Korea koroona
kolletest, tundus, et viiruse
laialdane levik on Eestist veel
üsna kaugel. Oma sünnipäeva
13. märtsil sain aga tähistada
juba eriolukorra alguse sildi all.
Kohe järgnes ülikooli korraldus
minna täielikult üle kaug
õppele. Kuna olukord oli nii
üliõpilaste kui ka õppejõudude
jaoks uus, siis esialgu ei teatud,
kuidas õppetööga jätkata.
Mitmel kursusel jäi üks õppe
nädal vahele, et oleks võimalik
keskenduda veebitundide ette
valmistamisele.
Minu olukord oli sedavõrd
mugavam, et võtsin 2020. aasta
kevadel ainult üht väiksemat
kõrvaleriala ainet ja kirjutasin
bakalaureusetööd. Pärast esi
mest karantiininädalat otsustati
ka mu ainukese aine loengud

ette salvestada ja seega kadus ära
viimanegi kontakt tavapärase
õppetööga. Kui esimesed paar
nädalat tundus elu rahulikum
ja ehk isegi mugavam, siis peagi
tajusin nelja seina vahel viibides
igapäevast rutiini. Igatsesin
nii tudengiüritusi, sõpradega
linnas olemisi kui ka kasvõi õpi
gruppides osalemist.
Oma vaimse tervise hoidmi
seks üritasin käia peaaegu igal
nädalavahetusel matkamas või
jalutamas. Tihtilugu kohta
sin metsas juhuslikult oma
kursusek aaslasi.
Aga ka toas olemisel olid
omad võlud. Lõunapakkumiste
ja kiirtoidu asemele tuli korra
lik kokkam ine. Proovisin uusi
toite, mida oli mugav valmis
tada salvestatud digiloengute
kuulamise vahel.
Koroonast räsitud kesk
kond oli lõputöö kirjutamiseks
soodne aeg. Tartus ei t oimunud
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NANA MAMINASHVILI

informaatika magistrant

UKU KANGUR SAI VALMIS OMA
BAKALAUREUSETÖÖ.

ühtegi üritust, mis oleks
tähelepanu mujale juhtinud.
Kuna enamik inimesi veetis
tööpäevad arvuti taga, siis oli
neid ka kergem kätte saada. See
omakorda tähendas, et juhen
dajad olid kiiremini tabatavad.
Ainuke asjaolu, mis vajas
bakalaureusetöö kirjuta
mise ajal harjutamist, oli
koduse keskkonna muutmine
töökeskkonnaks. Osa üliõpilasi
otsis karantiini ajal Facebooki

•

akadeemiline sekretär

A
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VIIRUSE LEVIKU ALGUSES
OLI MASKE RASKE
SAADA. FOTOL PÄIKESE
KÄES KUIVAVAD MASKID.

TÕNIS KARKI

kadeemilise sekretäri
Tõnis Karki sõnutsi
on koroonapandee
mia veninud sedavõrd pikaks,
et selle aja eredaimad hetked
segunevad argiste murede ja
mõtetega ega tundugi enam
tähelepanuväärsed.
„Eredamad muljed on ajast,
kui koroona Eestis levima
hakkas. Toona oli arusaam, et
viirus on ülinakkav ning letaal
suse protsendiks pakuti neljan
dik või viiendik nakatunutest.
Nägin internetis videot, et
viiruse saab nakatunut puudu
tades. Nakkuse saanud inimene
hakkab viirusest helendama
ning siis haihtub,“ joonistab
Karki sõnadega pildi sellest,
millisena viirust pandeemia
alguses kujutati.
Ta lisab, et arstiteaduskonna
lõpetanuna ja mikrobioloogina
ta ise SARS-CoV-2 mainitud
ülekandumist ja tulemit päris
sellisena ei näinud. Samas
tõdeb Karki, et temalgi ei olnud
ega ole kõikidele viirustega
(ehk sipsikutega, nagu ta neid
nimetab) seotud k üsimustele
mustvalgeid vastuseid ja
lahendusi. Ent just neid on talt
oodatud.
KÕRGED NÕUDMISED
„Hästi on meeles eriolukorra
väljakuulutamise järgsed kolm
päeva, kui ma ei jõudnud oma
telefonile ja meilidele vastata.
Küsiti, mida peab tegema,
sooviti lahendusi ja pakuti
tegevusmalle. Näiteks nõuti,
et kui mõnes loengus on olnud

Teksti pani kirja Maarit
Stepanov

mõni nakatunu, siis pritsitaks
kogu ruum ja suur osa majast
desinfitseerimisvahendiga üle,“
meenutab ta.
„Satud surve alla – tajud, et
kui sa ei tee seda, mida hääle
kalt nõutakse, siis oled halb ja
vales kohas,“ ütleb Karki.
NAKKUS ÜHISELAMUS
Piirangute suhtes on ülikooli
pere liikmed olnud Karki
hinnangul siiski mõistvad. Ta
mainib, et õppetööga seotuna
pole ülikoolis olnud ühtegi
nakkuskollet. Ent koroona
puhangud ülikoolist päris
mööda ei läinud. Mullu aprillis,
täpsemalt 17. aprilli öösel kell
kaks potsatas Karki postkasti
kiri, et Raatuse tänava ühis
elamus on teadaolevalt mõned
koroonapositiivsed.
„Terviseamet ja kiirabi
tahtsid ühiselamut tsoneerida,
et eraldada terveid üliõpilasi
nakat unutest ja lähikontakt
setest. Seepärast hakkasime
inimesi korruste vahel ü mber
paigutama,“ kirjeldab ta.
„Õnneks oli ühiselamu pool
tühi, kuid elanikele oli koli
mine väga koormav.“
Karki meenutab, et ühis
elamus kehtestati karm kord
ning sisenemise ja väljumise
üle valvas politsei. Tükk tege
mist oli sellega, et organiseeri
da elanikele ravimeid ja toitu,
tagada perearstiabi ja lahenda
da muid olmeprobleeme. Karki
ütleb, et üks keerulisemaid
ülesandeid oli üliõpilastega
suhtlem ine ja pingete maanda

TÕNIS
KARKI
MEENUTAB,
ET KARMI
KORRAGA
RAATUSE ÜHIS
ELAMUS TULI ABILISTEL R
 INGI
LIIKUDA KAITSEÜLIKONNAS.

mine, sest ühiselamu elanikud
oli erineva kultuurilise taustaga
ja kasutasid eri suhtluskanaleid.
Olukord siiski laabus.
„Mulle on eelmise aasta
kevadest jäänud meelde ka see,
et tagasi normaalsusesse tule
mine võttis päris kaua aega,“
ütleb Karki muheledes. „Kui
eriolukord ära lõppes, siis olid
inimesed uue elukorraldusega
juba harjunud ja siis ei saanud
neid kuidagi ... Jäi mulje, et
enam võib-olla ei tahetudki
kontorisse tagasi tulla,“ mee
nutab ta. „Aga võib-olla näitas
see uus kogemus, et saab ka tei
siti. Kriis on vist parim vahend
uute asjade õppimiseks,“ sõnab
Karki. •
Loe täispikka meenutust
veebilehelt ajakiri.ut.ee.

S TEN N US

2020. aasta kevadist maskide puudust
ning kodukontori võlusid ja valusid sai
kogeda ka TÜ kantsler Kstina Vallimäe. Sellest ajast on tal kaks eriolukorrale iseloomulikku fotot. Vasakul
on kantsleri töölaud möödunud aasta
15. märtsil. Triikimislauda kasutas ta
erandkorras olude sunnil: teised kaks
majapidamises olnud korralikku kirjutuslauda hõivasid tema lapsed.

KOROONAAJA SIPSIKUD JA PROOVIKIVID

DRE

HÄDA AJAB HÄRJA KAEVU
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et pidasin oma
lõpuaktusel ka
kõne (õnneks oli
see enne salves
tatud).
2020. aasta
sügissemester
algas tasakaalu
kalt. Kevadest
oli õpitud ja
saabus uus
ajastu: hübriid
õpe. Mitu minu VAIMSET TERVIST AITAS TURGUTADA MATKAMINE.
magistriõppe
kursusek aaslast pidi välismaalt
Koroonaaeg oli minu jaoks
alles Eestisse sõitma ja nii ei
ennekõike õpetlik. Õppisin
näinud ma mõnda neist enne
hindama paremini bioloogi
oktoobrit. Ometi oli hübriid
liste riskide mõju, harjusin ära
õpe üks parimaid koroonaaja
kaugtööga ning sain aru, kui
lahendusi. Need, kes soovisid
tähtis on selge suhtlus. Arvan,
loengutes käia, said seda teha
et veebikeskkonnas tudeerinud
tavapäraselt. End kodus muga
üliõpilased on valmis ületama
valt tundvad üliõpilased võisid
järgmisi proovikive, mida maa
liituda veebi teel. Lisaks oli veel ilm ette söödab. Ilmselt on see
kolmas kontingent: töötavad
kogemus olnud õppetund ka
tudengid, kes said kuulata
ülikoolile: viimane aasta tõi pal
loenguid endale sobival ajal.
ju tähelepanu digipädevusele ja
Semestri lõpupoole kolisid aga
vaimsele tervisele. Arvatavasti
kõik kursused taas veebi. 2021. on mõistetud, et neile varem
aasta kevad jätkus samamoodi, tagaplaanile jäänud teemadele
kuid ühe väikese erinevusega – on tähtis pöörata tähelepanu ka
algas teine laine.
tavaolukorras.
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foorumitest kontoritoole, moni
tore ja muid vahendeid kodus
töötamiseks. Olenemata ras
kustest suutis mitu mu tuttavat
oma bakalaureusetöö valmis kir
jutada ja õigeks ajaks esitada. Oli
muidugi ka neid, kes kirjutasid
pooliku töö valmis paari viimase
päevaga.
Töö kaitsmine oli veebi kau
du hulganisti kergem. Kaitsja
pidi vaid ekraani jagama, slaide
kuvama ja oma kõne maha
pidama. Närve aitas rahustada
asjaolu, et publikut esitluse
ajal näha ei olnud. Ainult oma
ekraaniga suheldes oli kindlam
tunne.
Päris kentsakas oli lõpu
aktus, mida sai vaadata
ekraanilt. Ühed otsustasid,
et olenemata sellisest üri
tuse formaadist peaks siiski
kandma pidulikku ülikonda ja
istuma sirge seljaga uhkemal
toolil. Teised leidsid, et veebi
aktusel pole nagunii päris tse
remooniaga sarnast tunnet ja
seega võib sel osaleda voodist
lahkumata. Pean tunnistama,
et olin viimase seltskonna
esindaja, olenemata asjaolust,
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Kuidas hammustada
läbi tervisepaanika?
Haiguspuhangute mitmekülgse mõju uurimiseks võib kaasata
tervisepaanika raamistiku, mis aitab märgata ühiskonnaelu
muutusi ja teadvustada keelekasutuse potentsiaalseid kitsaskohti.
TEADUS

Tervisepaanika ilmingute äratundmine aitab säilitada selget meelt.

KRISTIINA PETERSON
semiootika ja kultuuriteooria
magistriõppe vilistlane

L

isaks positiivsetele
testitulemustele, pika
aegsetele sümptomitele
ja täituvatele haiglavooditele
on koroonaviiruse leviku mõju
näha sotsiokultuurilises dimen
sioonis.
Selle mõju mõtestamiseks
võib kasutada tervisepaanika
mõistet, mis raamistab haigus
puhangut ümbritsevat diskur
sust. Lühidalt: tervisepaanika
on olukord, kus tajutakse ohtu
ühiskonnaliikmete tervisele.
Suurenenud ärevus ja vaenu
likkus ohuallika vastu muudab
inimeste käitumist ja sunnib
mingil viisil tegutsema, olgu
selleks kasvõi oma arvamuse
avaldamine meedias.
Koroonaviiruse meediadis
kursuse uurimiseks tervise
paanika kontekstis valmis
magistritöö, mille keskmes olid
Postimehes, Eesti Päevalehes

ja Objektiivis 15. veebruarist
31. märtsini 2020 avaldatud
arvamuslood. See ajavahemik
hõlmas nii esimesele siinsele
haigusjuhule eelnenud nädalat
kui ka esimest eriolukorra keh
timise kuud.
Seesugune valik näitas, et
väheste veebruaris ilmunud
koroonateemaliste lugude ees
märk oli paanikat maandada.
Tervisepaanika suurenemist
oli näha märtsi keskpaigas, mil
kinnitatud haigusjuhtude arv
ja inimeste riskitaju kasvas. See
suurendas omakorda koroo
naga seotud teemade uudis
väärtust.

kujutab endast justkui struk
tureerimis- ja toimetuleku
mehhanisme, mis väljenduvad
kindlat tüüpi retoorikas. Selli
seid suuremaid mehhanisme oli
uurimismaterjalis kolme tüüpi:
• vastandamine, mis
põhineb ühelt poolt halvus
tamisel ja süüdistamisel ning
teisalt ohvrirollil;
• tuleviku eest hoiatamine ja
kogemusest õppimise vajaduse
rõhutamine;
• huumori kasutamine.
Siiski ei ole mehhanismid
alati selgelt eristatavad,
mistõttu esineb tüüpide vahel
nii omavahelist seotust kui

DISKURSUS, MILLEGA KOKKU PUUTUME,
VÕIB MUUTA MEIE S
 UHTUMIST JA KÄITUMIST
NING AJENDADA DISKRIMINEERIMA.

Mida aktuaalsemaks viirus
eestlaste jaoks muutus, seda
suuremaks kasvas vajadus
nähtusest aru saada. Ent alati ei
pruugita jõuda õige tulemuseni.
Tervisepaanikat toitev jõud

ka a lamtüüpe. Mehhanisme
võivad kujundada ka muud
karakteristikud nagu statisti
liste andmete kuhjamine või
legitimeerimistaktika. Paljudel
juhtudel kõlab mure vastutuse

SUURENENUD ÄREVUS PANEB INIMESI TEGUTSEMA.

pärast, justkui ei hoiaks insti
tutsioonid olukorda ohjes.
Vastandamine kätkeb
lotmanlikku oma ja võõra (hea
ja halva) äratundmist, mille
kaudu mõtestatakse ennast ja
teisi ning ühiskonnas toimu
vat. Koroonaviiruse meedia
diskursuses esines see ühe
põhilise tervisepaanikat toitva
jõuna – viidetes, et keegi kuskil
on teinud või teeb midagi va
lesti. Sealjuures juhtus seda nii
kogemata, teadmatusest kui
ka meelega.
Selle varjus võis märgata
vastandamist näiteks krimi
naliseerimisretoorika (kurjus,
kuritegelikkus, tapmine) või
sõjaterminoloogia (vaenlane, sh
nähtamatu, võitlemine, eesliin,
sõda, rahu) kasutamise abil.

Eristatavad olid ka viiruse
päritolul põhinevad vastanda
mise alamtüübid, nii geograa
filised (Hiina või Wuhani
viirus), loomsed (levik nahk
hiirelt inimesele, „nahkhiire
supp“) kui ka inimtekkelised
(biorelv). Valdavalt oli tegu vaid
viidetega nende võimaluste ole
masolule ja teksti autor püüdis
kirjutatust ise kaugeneda.
MUUDAB SUHTUMIST
Eriti viiruse geograafilise ja
loomse päritolu rõhutamises
ilmnes seotud inimeste häbi
märgistamine. Sedapuhku on
negatiivset tähelepanu saanud
hiinlased ja nendega välimu
selt sarnanevad inimesed.
Niisiis võib diskursus, millega
kokku puutume, muuta meie
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s uhtumist ja käitumist ning
ajendada diskrimineerima.
Inimtekkelisuse alamtüübi all
võib peituda juba mainitud
vandenõuteoreetiline lähene
mine, mis pakub seletusi seal,
kus neist jääb puudu.
VIGADEST ÕPPIDES
Kui on selge, et tehtud otsused
on olnud valed, tuleks vigadest
õppida. Selle all on mõeldud
viiteid koroonaviiruse õppe
tundidele, mis võiksid aidata
raskeid tulevikusündmusi
vältida. Ennustustes nähakse
aga peamiselt ette peamiselt
halbu stsenaariume.
Mis puudutab tervise
paanikaga seotud huumorit,
siis see on pigem tuntud kui
toimetulekumehhanism.
Koroonaviiruse diskursuses
esinenud ülepaisutamist ja
metakommentaare kasutati
selleks, et juhtida lugeja tähele
panu näiteks suurematele
ühiskonnaprobleemidele.
Mida selliste keeleliste
vahend ite uurimine bioloogili
se nähtuse puhul annab? Paslik
on vastata küsimusega, kui tihti
me teadvustame, kuidas retoo
rika meid lugejana mõjutab.
Olles teadlik korduma
kippuvatest tervisepaanika
ilmingutest ja tunnusjoontest,
võib l oota, et tuleme tervise
paanikaga paremini toime ning
suudame juba eos märgata või
malike tervisekriiside teket. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee
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Omamoodi tuttav ja
võõras Lõuna-Korea
15 minutit enne seda, kui väljub lennujaama viiv buss,
põrutab takso, millega pidanuksin bussijaama sõitma, otse
mu silme ees vastu tänavaposti. Käib mats, mille tulemusel
REISIKIRI

põrkeraud küljest rebeneb ja tõenäosus õigeks ajaks
lennujaama jõuda nulli lähedale kahaneb. 28 kilo pagasit ja
45 kilo Liisat seisavad pahviks löödult maja ees. Algus on
igatahes paljutõotav.

LIISA JAAKSON
ajaloo kolmanda kursuse tudeng,
vahetusüliõpilane Lõuna-Koreas

K

aks ja pool tundi hiljem olen tänu
kõrvalseisjate lahkusele siiski
õnnelikult Tallinna lennujaamas.
Umbes 15 tunni pärast maandume koos
kaaslastega – kokku neli eestlast – vihma
mattunud Lõuna-Koreas, ja siis alles õige
trall algab. Tõmbame alla kohustusliku
stalkimisäpi, mille abil karantiinis olijate
asukohal silma peal hoitakse ja kus tuleb
kaks korda päevas oma tervisliku seisun
di kohta aru anda, läbime bürokraatia
kadalipu, anname sõrmejäljed, ja seejärel
suunatakse meid järgmise transpordi
vahendi poole.
Miski, mida Korea hästi oskab, on
kontroll. Ükski riiki saabuja ei või lennu
jaamast omapäi sihtpunkti minna. Selleks

on ette nähtud spetsiaalsed taksod,
bussid ja rongid. Paraku unustas ülikool
meid sellest pisiasjast teavitada ning alles
kohale jõudes selgub, et etteostetud sõitu
meil teha ei lubata. Õnneks viib erirong
meid viperusteta Busani. Sõidu ajal teeme
nalju, mis on seotud Korea zombifilmiga
„Rong Busanisse“ – selle tegevus toi
mubki meie sihtkohta sõitvas rongis –, ja
tunneme, et pärast kõiki neid vintsutusi ei
tulekski zombide rünnak suure üllatu
sena. Ent seda ei juhtu. Jaamas ootab
reisijaid hoopis vastuvõtukomando, mis
kõiki pealaest jalatallani desinfitseerimis
vahendiga üle piserdab ja seejärel uude
bürokraatiaahelikku suunab. Olen selleks
hetkeks nii läbi solgutatud, et saan alles
käsu peale suud avades aru, et mulle
tehakse koroonatesti.
Järgmised kaks nädalat veedan meel
divas üksinduses oma miljonivaatega
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karantiinitoas. Toit ilmub kui nõiaväel
kolm korda päevas ukse taha, väljas on
38-kraadine niiske leitsak ning kipakas
konditsioneer toodab sooja tuult ja lärmi.
OLIGI JUBA AEG
Nii algas minu aasta vahetusüliõpilasena.
Keegi mu tuttavatest ei olnud eriti ülla
tunud, kui teatasin, et lähen õppima
Lõuna-Koreasse. Pigem leiti, et oligi juba
aeg. Turjal kümmekond aastat Korea
popk ultuuri tarbimist, kõrvalerialaks IdaAasia keeled ja kultuurid, eeldasin, et väga
suur kultuurišokk mind ei taba. Korea
oli omamoodi tuttav ja võõras. Ilmselt
rängim löök oli aga arusaamine, et kolm
semestrit korea keele õpinguid polnud
mind ette valmistanud Busani dialektiks.
Busan (ka Pusan) on Lõuna-Korea
suuruselt teine linn ja kogu regiooni üks
olulisemaid sadamalinnu. See paikneb
mägede vahel ning üsna sopilisel ranna
joonel leidub ohtralt plaaže ja sadamaid.
Korea sõja ajal oli siinne piirkond ainus,

aastal asutatud riiklik ülikool ja kohalike
kõrgkoolide seas võrdlemisi kõrgel posit
sioonil. Uurisin ühelt Soulist pärit poisilt,
kellega koos tennisetrennis käin, miks ta
riigi teise otsa õppima tuli, ja sain vastu
seks, et ta poleks ilmselt oma kodukohas
nii heasse ülikooli sisse saanud, sest kon
kurents on karm. Riigis, kus kõrghariduse
omandab 70–80% keskkooli lõpetanutest,
loeb ülikooli valik üsna palju. Tipp on
tuntud kui SKY: see akronüüm märgib
riigi kolme parimat ülikooli, mis kõik
asuvad Soulis ja mille lõpetanutele on
edasine hiilgav karjäär kindlustatud.
NELI SEMESTRIT AASTAS
Ülikooli astumiseks tuleb sooritada
suneung – riiklik standardne sisseastu
miseksam, mille edukale tegemisele ongi
haridussüsteem üles ehitatud. Eksam
toimub üldiselt ühel päeval novembris.
Sel sügisel tuli tagada, et kõik karantiinis
või koroonaravil olevad noored saaksid
samuti eksamit teha. Statistika järgi oli

KÕRVALERIALAKS IDA-AASIA KEELED JA
KULTUURID, EELDASIN, ET VÄGA SUUR
KULTUURIŠOKK MIND EI TABA.

mis kordagi Põhja-Korea vägede kätte
ei langenud, ja selle tulemusel saabus
siia hulganisti sõjapõgenikke, kes mäe
külgedele algul ajutised, siis juba alalised
eluasemed püsti lõid. Ühest sellisest
linnaosast on nüüdseks saanud Busani
üks populaarsemaid vaatamisväärsusi.
Pusan National University ehk PNU,
kus oma vahetusaastal tudeerin, on 1946.

osavõtuprotsent kõigi aegade väikseim,
aga eksamit tegi ikkagi ligi pool miljonit
õpilast.
Erinevalt Eestist algab õppeaasta
märtsis. Lisaks kohustuslikele kevad- ja
sügissemestritele on eriti usinatel, näiteks
neil, kes soovivad varem lõpetada, võima
lik võtta aineid ka talve- ja suvesemestril.
Kohustuslikud loengud toimuvad üldiselt
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kaks korda nädalas ja kestavad
75 minutit. Eksamisessioon
jaguneb kaheks: kesksemestrija lõpueksamiteks. Enne
sessi täituvad raamatukogud,
kohvikud ja õpiruumid paksult
ü liõpilastega, kes võivad
tundide kaupa oma materjali
süveneda. Huvitav on see, et
raamatukogudes ja paljudes
õpir uumides pole arvutiklavia
tuuril kirjutamine lubatud –
ikka selleks, et müra vältida.
Mu kehakultuuri õppiv sõber
rääkis, kuidas ta peab oma
esseed üldse käsitsi kirjutama,
aga ma ei usu, et see on norm.
Ülikoolielu on Koreas väga
elav. Õigemini, oleks seda, kui
meid kõiki ei kammitseks ko
roona ja sellega seotud piiran
gud. Kui jätta kõrvale korea
keel, on sel semestril kõik mu
tunnid veebis. Tulemus on aga
see, et võimalus tutvuda koha
like üliõpilastega on mõneti
piiratud. Ehkki poliitikaainetes
on enamik õpilasi korealased,
kes räägivad eeldatavasti
inglise keelt, pole ma nendega
kunagi päriselt kohtunud. Üks
suurimaid probleeme on keele
barjäär: mu korea keele oskus
paraneb masendava aeglusega
ja kohalikud noored kas ei oska
või ei julge inglise keelt rääkida.
TÕELINE UUNIKUM
Põhiliselt saan teiste üliõpi
lastega kokku PNU tennise
klubis, kus olen ainus aktiivne
välismaalane ja seega tõeline
uunikum. Mu kõige esimene
tennisetund toimus täielikult
korea keeles – sellest traumast
taastun siiani. Ehkki maski
varjus naeratan endiselt närvi
liselt, suudan praeguseks juba
palli tabada. Ülikooli klubisid
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KUI PERENAIST POLE SILMAPIIRIL,
PEAB SÖÖGIKOHAS VALVET KASS.

PNU TENNISEKLUBI LIIKMED OLID VÄGA ÜLLATUNUD, KUI KUULSID, ET
EESTIS SELLIST ÜLIKOOLI KLUBIDE KOMMET EI OLE.

on palju ja nende tegevusvald
konnad mitmekesised. Paraku
ei lase koroonapiirangud neil
kõigil aktiivselt tegutseda.
Tennis on üks väheseid
alasid, mida saab üsna vabalt
harrastada, kuna see toimub
õues. Kuu aega tagasi korraldati
meil lausa turniir: uued liikmed
vanade vastu. Pärast mindi
neljastes gruppides (rohkem
inimesi ei tohi korraga ühe
laua taga süüa) välja, kusjuures
see kõik toimus klubi kulul,
ikka selleks, et sõpru leida
ja tutvuda. Kana ja õlle taga
sai täitsa edukalt jutud maha
peetud. Kaaslased olid aga väga
üllatunud, kui ütlesin, et meil
sellist ülikooli klubide kommet
ei ole. „Mis te siis teete – kas
ainult õpite?“ küsiti mult.
Volksutasin tähendusrikkalt
kulme ja tund hiljem krooniti
mind Busani tantsupõrandate
kuningannaks.
Minu siinveedetud aja jook
sul pole Korea kordagi lukus
olnud. Elu kulgeb edasi, ehkki
mitte tavapärase hooga. Kui ma

saabusin, kasutas Korea valit
sus kolmeastmelist piirangute
süsteemi, mis lähtub päevasest
nakatunute arvust. Nüüdseks
on see muudetud viieastmeli
seks, et tagada suurem paind
likkus. Kui kuhugi minna, peab
oma külastuse registreerima
kas QR-koodiga või jätma oma
telefoninumbri: ikka selleks, et
võimalikke koroonakontakte
tabada (niisiis võib aimata, et
kui ma aprilli alguses linna
valitsuselt telefonikõne sain, ei
olnud ma just eriti optimistli
kult meelestatud).
Maski kandmine on kohus
tuslik nii siseruumides kui ka
väljas. Teoreetiliselt peaks isegi
restoranis sel ajal, kui sa paras
jagu oma suud toitu täis ei topi,
maski ette tõmbama, aga ma
pole veel näinud, et keegi nii
ettevaatlik oleks. Maski alt kõr
rega iced americano (kohal ike
lemmikjook viina meenutava
soju ja õlle järel) luristamine on
küll igati levinud.
Praeguseks olen siin elanud
üle kaheksa kuu: kulgenud läbi

MAI KESKEL TÄHISTATI
BUDDHA SÜNNIPÄEVA, MILLE
PUHUL OLID KÕIK LINNA
TEMPLID UHKELT EHITUD.

LÕUNAKOREA

lämbe suvelõpu, septembri
kuiste taifuunide, punaselt
leekiva sügise, karge talve ja
kirsiõitesse uppuva kevade.
Olen olnud kaks korda karan
tiinis, roninud kõigi võima

like Busani mäetippude otsa,
söönud kolme eluea jagu
kimtšit ning kogunud kokku
kõik Korea poistebändi BTS-i
albumid.
Olen harjunud alustama
hommikut riisi ja supiga,
sööma maguskartuliga pitsat ja
kulistama jooke pudeleist, mida
ehivad iidolite pildid. Nurga
poed on alati lahti ja keegi
ahjumma (korea m
 emmeke –
toim.) müüb ikka kusagil tä
navatoitu. Tee on kallis, kohv
ja alkohol aga odavad. Toidu
kulleritele liikluseeskirjad ei

PÄRAST MATKAMIST SÜÜAKSE
SIBULAPANNKOOKI PAJEON 'I.
EHKOSUUTÄIS.

kehti, aga pimedas koju minnes
ei ole ma end kordagi tund
nud ohustatult. Mäed on täis
matkavaid eakaid ja tänavad
stiilseid noori. Kohalikud on
lärmakad, aga sõbralikud, ja
isiklik ruum on tundmatu
nähtus.
Ma olen armunud sellesse
linna, tema järskudesse tänava
tesse ja soolasesse õhku. Kuigi
mu vahetusaasta saab läbi juuni
lõpus, ei kiirusta ma veel koju –
mitte enne, kui vallutatud on
Lõuna-Korea kõrgeim mäetipp
Hallasan ... •
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Pilk minevikku. Võitlus
lastehalvatusega
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Koroonapandeemia ei ole ainuke haiguspuhang, mida praeguse
aja inimesed võiksid mäletada. Möödunud sajandi keskpaigas
kimbutas meid lastehalvatus ehk poliomüeliit, mille seljatamisel oli
ülikooli arstidel oluline roll.

KEN KALLING
meditsiiniajaloo nooremlektor

S

õjajärgsetel mureküllastel
aastatel ahistas Eesti ini
mesi mitu lastehalvatuse
puhangut. Nagu mujal arenenud
riikides, hakkas ka siin kunagi
endeemilisena esinenud tõbi
20. sajandil epideemiliselt levi
ma. Seda seletatakse sanitaar
olude paranemisega. Arvatakse
nimelt, et varem puutusid
lapsed haigustekitajaga kokku
juba varases nooruses, mil neid
kaitsesid emapiimas leiduvad
antikehad. Ent väljakujunev
arusaam puhtusepidamisest kui
ühiskondlikust normist tõi kaa
sa üha harvemad kokkupuuted
patogeeniga, mille tõttu esines
vajalikke antikehi üha väikse
mal hulgal elanikest.
Rahvastiku immunoloogilise
tausta muutustega saab põh
jendada ilmselt sedagi, et tõbi
hakkas tabama üha vanemaid
inimesi. Vanusega kasvas ka tõe
näosus haiguse tõttu halvatuks

jääda: üle 15-aastaste puhul
juhtus seda juba kolmandikul
haigestunutest.
Poliomüeliit on neuro
infektsioon. Viirus ründab
kesknärvisüsteemi ja võib
raskematel juhtudel põhjus
tada püsiva halvatuse. Haigu
sega võib kaasneda eluohtlik
hingamislihaste või neelu para
lüüs, mille tulemusel inimene
lämbub. Ehkki poliomüeliidi
sümptomid esinevad üksnes
veerandil haigestunutest ja
enamasti on need kerged ning

ühiskonnale haiguse kohta tea
be jagamisel tõusis esiplaanile
närvik liinik.
Haigusega seoses oli
palju ebaselget. Otsiti vastust
küsimustele, kas tegemist on
piisk- või fekaal-oraalse nakku
sega, miks tekib mõnel juhul
paralüüs või kuidas muutus
endeemiline tõbi epideemi
liseks, ehkki sageli haigestus
peres ainult üks inimene. Veel
uuriti, miks levis poliomüeliit
enam maaelanike seas. Tööle
asusid „poliodetektiivid“, kellest

VIIRUS RÜNDAB KESKNÄRVISÜSTEEMI
JA VÕIB RASKEMATEL JUHTUDEL
PÕHJUSTADA PÜSIVA HALVATUSE.

paralüüsinähud üldse vaid ühel
protsendil, tasus seda haigust
karta.
Lastehalvatuse teemal said
eestkõnelejaks TÜ teadlased.
Selleks ajaks olid teadmised
viirustest juba olemas, kuid üli
koolis virolooge veel ei tööta
nud. Tõvevastases võitluses ja

Tartus oli esimene toonane
närvikliiniku juhataja Voldemar
Üprus. 
Üprus oletas 1947. aastal
avaldatud uurimuses, et tõbi
levib eeskätt inimeselt inime
sele. Püüdes vastata küsi
musele, miks tabab haigus
üha vanemaid, viitas ta Eesti

DR ARVO TIKU (PAREMAL) JUHTIMISEL LOODI INTENSIIVRAVISÜSTEEM HINGAMISHALVATUSEGA HAIGETE RAVIKS.

Tehtud tähelepanekute
toel tekkis Tartus huvita
RESPIRA ATOR DP-2 KASUTAMINE
vaid teooriaid. Arvati, et
POLIOVIIRUSE RAVIS 1960. AASTA MAIS.
viirus kahjustab eeskätt
neid kehapiirkondi, mis
hajaasustusele ja sellele, et kooli on haiguse teatavas faasis olnud
eelses eas lapsed püsivad taludes suurema koormuse all. Niisiis
isolatsioonis, kooli minnes on
soovitati koolides ära jätta keha
nad aga juba vanemad.
lise kasvatuse tunnid ja töölistel
Veel oletas Üprus, et haigus
puhata, sest enamik halvatus
tekitaja bioloogia on muutu
juhte esines füüsilise töö tegijail.
nud – see pidanuks seletama,
Professor Raudam andis aga
miks seni haruldane tõbi käitus
ka tänapäeval tuttavamaid soo
üha sagedamini epideemilisena. vitusi – vältida kontakte, pesta
Järgmine suurem laste
käsi ja panna haigusjuhtudega
halvatuse puhang oli Eestis
kollektiivid karantiini. Raudam
1955. aastal. Voldemar Üprus
ei suutnud alati leida nakatumis
oli võimudega vastuollu mineku juhtumite taga olnud võimalik
tõttu Kohtla-Järvele suunatud
ke kontakte, kuid ta uskus, et
ning uurimis- ja teavitustööd
valdav osa elanikest on nakku
jätkas professor Ernst Raudam.
sega kokku puutunud, seega on
Tema pööras tähelepanu eeskätt neil antikehad olemas. See andis
mõjuteguritele, käsitledes tõve
võimaluse seerumraviks, mille
levikut ja käitumist selgitavate
käigus võeti vanematelt pere
asjaolude seas nii klimaatilisi
liikmetelt verd, valmistati sellest
(sh õhu ionisatsioon), psühho
seerum ja manustati haigele.
loogilisi (hirm haiguse ees), aja
Alates 1958. aastast sai
loolisi (sõda ja ränne), eluloolisi professor Raudami peamiseks
(varasemad haigused, traumad,
sõnumiks vaktsineerimise
vaktsineerimised) kui ka elu
propageerimine: NSV Liitu
olulisi (amet) näitajaid.
jõudsid USA-s Jonas Salki

poolt välja töötatud vaktsii
nid. Et aga vaktsineerimisega
jäädi hiljaks, ei loonud 17 000
Eesti lapse vaktsineerimine
piisavat immuunsustausta ja
samal aastal oli Eesti ajaloo
suurim haiguspuhang. Hai
gus registreeriti 991 inimesel,
kellest 4 62-l ilmnes eri taseme
paralüüs.
Haiguse võitis lõplikult
Albert Sabini suukaudne
manustatav elusvaktsiin, mis
toodi 1958. aastal USA-st NSV
Liitu ja mida siin edasi arenda
ti. Katsepolügooniks saanud
Eestis vaktsineeriti 1959. aasta
jooksul 82% lastest ja 53% kogu
elanikkonnast. 1961. aastaks
oli kolm korda vaktsineeritud
95% lastest ja üle poole kõi
kidest elanikest. Samal aastal
registreeriti Eestis viimane
haigusjuht.
Kui lastehalvatus taandus,
ei jäänud spetsialistid tööta –
sündinud oli Eesti intensiivravi
koolkond. •
Loe täispikka lugu veebilehelt
ajakiri.ut.ee
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Digikirjaoskusest on
saanud ellujäämisoskus
FOTO: ERAKOGU

Kaugõpe on pannud proovile nii õpetajate kutseoskused kui ka tehnoloogiasuutlikkuse.
Ekraani ees kõikvõimalikke ülesandeid korraga täites on nad nagu moodsad
teadjamehed, kes paljusid komponente kokku segades tarkusi jagavad.

JOEL-FREDI JÕGISE
TÜ haridusinnovatsiooni
magistrant, Tartu Annelinna
Gümnaasiumi õpetaja

T

ehniline arengu
hüpe, mille on olude
sunnil kaugõpetami
sele suunatud õpetajad teinud,
avaldab muljet. Veel mõni
aasta tagasi olid sellised vigurid
nagu Google Meet, G
 oogle
Classroom, Zoom ja MS
Teams lähemalt tuttavad üsna
vähestele. Nii-öelda klassi
kaline õpetaja töötas endiselt
tahvli, kriidi ja viltpliiatsitega.
Nüüdseks ei valmista ilmselt
ka kõige paadunumale ludiidile
probleeme kolida koolitund
virtuaalmaailma, täites üht
aegu nii õpetaja, moderaatori
(kaks hilinejat on ukse taga),

kasvataja-suhtekorraldaja,
IT-abi ( „Õpetaja, miks minu
mikrofon ei tööta?“) kui ka
raamatupidaja (kes kohal, kes
puudub?) rolli.
Õpilaste nimekirja
kohalv iibijatega kõrvuta
des, ekraan ile Powerpointi
slaide võludes, samal ajal
navigeerides veebibrauseri
kõrvalsakkidel esitlemisjärge
ootavate Youtube’i klippide,
päevakohaste populaarteadus
like artiklite, tagasisidestamist
vajavate õpilastööde ja Google’i
otsinguakna vahel, on õpetaja
nagu mingi moodne teadja
mees, kes paljusid komponente
kokku segades tarkusi jagab.
Võrdlusi otsides võib leida ka
mõttelise seose diskoritööga:
jälgides publiku meeleolu,
miksib õpetaja vaatajale-kuula
jale loovas järjekorras info
ühikuid – nii nagu parasjagu
õpiväljundi huvides vaja on.
Sobib ka kõrvutus meister
kokaga: segades kokku hulga
tooraineid, valmistab õpetaja
täpselt õige koostisega vaimu
toidu.
Mäletan, millise tundega
pidasin oma esimest ebalevat
Zoomi-tundi. Ehkki
olin arvutiga sõber, tuli
ometi pingutada, et uue
harjumatu tarkvaraga
kohaneda ja üha koper
dades, kuid kasvava

enesekindlusega tähtede poole
liikuda. Sellest niinimetatud
teisest kirjaoskusest on meie
kõigi jaoks saanud juba esi
mene, elementaarne ellujäämis
oskus, võime ära tunda ja juba
tuttava analoogia toetusel
käigult kasutama õppida seni
nägematuid infotehnoloogilisi
tööriistu.
Me isegi ei teadvusta enda
le, kuidas me töövahendeid
kasutame, peaasi et töö käib.
E-õpe (Opiq, Moodle jt),
administratiivkeskkonnad
(E-kool, Stuudium jt), sotsiaal
meediakogukonnad, Messen
geri grupid, e-kirjavahetus, aga
ka riistvara – laua- ja süle
arvutid, nutitelefonid, skän
nerid-printerid-digikaamerad
ja muud seadmed – moodus
tavad keeruka sümbioosi ning
kõikjale ulatuvat sõltuvust
tehnoloogiasaavutustest mär
kame ehk alles siis, kui tekib
tõrge: server on maas, side ei
toimi, elekter läheb ära.
TEHNIKAIMED
Kindlasti andis kaugõpe
võrgustumisele suure tõuke.
Kodust internetikiirust suuren
dati, osteti seadmeid ja tarkvara,
liituti uute õpikeskkondadega.
Viisin end paremate esitlusvahendite loomise otsingul
kurssi moodsa video- ja heli
salvestustehnika köögipoolega.
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Õppisin tundma videotöötlusja helisalvestustarkvara, aga ka
moodsa fototehnika võimalusi.
Helikaardid, kaasaskantav
salvestustehnika, revääri- ja
stuudiomikrofonid, video
statiivid – kõik see, mis seni
kuulus peamiselt proffide
mängumaale – on hakanud
jõudma ka tavakasutajatele
sobivasse hinnaklassi. Alati
on muidugi võimalik valida
veel kvaliteetsem (loe: veel
kallim) seade. Perfektsuse
tagaajamisega on paraku
aga samamoodi nagu riikide
võidurelvastumisega – see ei
lõpe iialgi.
UUED MURED
Kui säilitada terve mõistus ja
naasta tehnoloogiaparadiisist
tagasi maa peale, võib südame
rahustuseks selguda, et õppe
filmikese tegemiseks saab kasu
tada ka tavalist nutitelefoni,
amatöörile piisava helistuudio
saab helikaardiga kaasa pandud
arvutiprogrammi abil endale
koduarvutisse installida, esitlu
seks sobiva iseliikuva klipi võib
valmistada ka Powerpointis
ning terve kuupalga maksva
videostatiivi saab asendada kas
või raamatuvirnaga. Lihtsate
lahenduste leidmise mängus on
lõputult loomingulisust.
Tehnoloogiarevolutsioonile
lisaks on kaugõpe võimalda
nud uue nurga alt avastada ka
inimkäitumist. Traditsioonilise
lähenemisega ei ole uues õpeta
mise paradigmas võimalik õpi
lasi sama tulemuslikult kaasata,
kuna võimenduvad tavaõppes
varem vähemal määral õppe
protsessi mõjutanud tegurid ja
lisanduvad uued, mis tulene
vad sotsiaal-majanduslikust
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o lukorrast, õpilase ja lapse
vanemate hoiakutest ning
kodusest toest või ka selle
puudumisest.
Koolikohustust silmas
pidades on oluline märgata
ja ennetada õpilase anti
sotsiaalse käitumise tekkimist
kaugõppes – õpilased, kes on
omandanud oskuse tavatunnis
„nähtamatuks“ jääda, võivad
veebitunnis sootuks kaduma
minna. Olen täheldanud ka
uusi käitumuslikke mustreid,

siis on probleeme koduse inter
netiühendusega. Õpitulemuste
saavutamiseks on abi õpetaja,
klassijuhataja ja lapsevanema
omavahelisest suhtlusest. Kõigi
asjaosaliste kiire teavitamine
aitab muresid lahendada.
Näilise anonüümsuse
vähendamiseks kehtestasin
oma tundides distsiplineeriva
reegli, et õpilaste ekraanin imed
peavad vastama nimedele
E-koolis – nii on ka puudujate
väljaselgitamine lihtsam. On

ÕPILASED, KES OSKAVAD TAVATUNNIS
„NÄHTAMATUKS“ JÄÄDA, VÕIVAD
VEEBITUNNIS SOOTUKS KADUMA MINNA.

sest veebitund eeldab õpilaselt
tavatunniga võrreldes palju
suuremat enesejuhtimist.
Veebit undi hilinemisele,
tunnist puudumisele ja varem
lahkumisele peaks õpetaja
reageerima aegsasti.
Alati ei pruugi puudumisel
olla otsest tahtlust – näiteks
eeldab õpilane, et õpetaja uuen
dab virtuaaltunni linki enne
iga tundi, ja arvab, et tund jääb
ära, kui korduslinki ei leia, või

hea, kui õpilased lülitavad sisse
oma kaamera, et õpetaja saaks
kaasatöötamises veenduda. Kui
õpilased ei tööta kaasa ja tunni
andmine muutub ühesuunali
seks esinemiseks, väsitab see
ka õpetajat. Seevastu kaasa
mõtlevate ja koostööd tege
vate õpilaste loov tagasiside
inspireerib ja spontaansetes
arutlustes tekib uus sünergia,
mis soosib ka tunni õpiees
märkide saavutamist. •

VEEBITUNDIDE TEGEMINE PANI PROOVILE
KÜLASTUSJUHTIDE KÄTE STABIILSUSE,
SEST VAATAJATELE TULI PILTI NÄIDATA
TELEFONIKAAMERA ABIL.

Viirus andis muuseumi
töötajatele võimaluse
proovida uusi ameteid
Ülikooli muuseumi kolme filiaali uksed toomkirikus, tähetornis ja
peahoones pidid koroonaajal korduvalt kinni olema. See aga ei
tähenda, et majad oleksid seisnud tühjalt. Mis toimus suletud uste
taga?

ELE LOONDE
TÜ muuseumi
kommunikatsioonispetsialist

E

simesel koroonakevadel
sai õige ruttu selgeks, et
veebitundide tegemisest

muuseum ei pääse. Pärast
mõningast hoovõttu, viiruse
teise laine tulekul algasid ette
valmistused. Otsiti tehnilisi
lahendusi ja selle aasta märtsis
valmis 14 veebitundi.
Valmis saadi täpselt s elleks
ajaks, kui koolid pidid taas
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täielikult kaugõppele üle
minema. Otsustasime p akkuda
õpetajatele esimese kuu jooksul
kõiki tunde tasuta ja saime selle
peale ülevoolavaid kiidusõnu.
Ühe kuuga telliti 4 6 koolist 106
muuseumitundi. See tähendab,
et TÜ ajaloo, m
 uuseumimajade

ja teadusega tutvus veebi
vahendusel 2000 noort, alates
lasteaiaealistest ja lõpetades
gümnaasiumiõpilastega.
Veebitunnid on muuseumi
de jaoks kahtlemata katsu
mus. Näitusesaal on põnev ja
õppima innustav keskkond,
mida pole võimalik veebi
kaudu samal moel edasi anda.
Kunstimuuseumis võtsid
haridusprogrammide kuraa
torid appi telefonikaamera
ning näitasid lastele otsepildis
muumiakambrit ja kipskujusid.
Lapsed said nähtu kohta kohe
küsimusi esitada. Samamoodi
toimiti toomkiriku ajaloo
t utvustamisel.
Tähetorni programmides
viidi vaatajad virtuaalsele rän
nakule kosmosesse Star Walki
ja Stellaariumi rakenduste
abil, mis võimaldavad vaadata
taevakehi reaalajas. Õpetajate
tagasisidest selgus, et isegi
veebis õnnestus tekitada kesk
konnavahetus.
LASTEKONVERENTS
Kahte koroonakevadesse
mahtus ka kaks Hullu Teadlase
konverentsi. Iga-aastasel esi
mesele kooliastmele mõeldud
teadustööde võistlusel osale
vad koolid üle Eesti. Võistlus

VIDEOS DEMONSTREERIB ANU
RAE ÜLE SAJA AASTA VANUSE
MAKETI PEAL, KUIDAS VÕETAKSE
KOROONAPROOVI.
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saab alguse sügi
sel ja kulminee
rub k evadel, kui
klassid esitavad
oma kollektiiv
sed uurimistööd
žüriile hindami
seks. Parimad
kuulutatakse
välja konverent ÜLIKOOLI PEAHOONES ASUVASSE MUUSEUMISSE
TULI NÄITUSE JAOKS TARVILIKKE MATERJALE
sil.
KOHALE TOIMETADA AKNA KAUDU.
Hoolimata
esialgsetest
võimalik näha, kuidas võetakse
kõhklustest, kas lapsed üldse
k uraatoritelt näojäljendid ja
saavad kaugõppe ajal ühistööd
mil moel uuritakse piirangute
teha, laekus sel kevadel teemal
ajal teistes muuseumides ole
„Säästa särtsu“ 18 suurepärast
vaid surimaske.
uurimust. Lastele omase
loomingulisusega oli lähene
VEEBIKOGUD
tud mitmele elektriga seotud
Muuseumi tuum peitub
teemale.
r ikkalikes ajaloolistes kogudes.
Hull Teadlane pidi ka oma
Viimasel viiel aastal on
sünnipäeva kahel korral pida
kogude osakonnas keskendu
ma veebis.
tud k õikide museaalide
digiteerimisele, et neid võiks
TARNEPROBLEEMID
andmebaasidest üles leida.
Pandeemiaaega iseloomus
Ülikooli kogud on oluline
tasid tarneprobleemid kõi
allikas paljudele ajaloolastele,
kides sektorites ja neist ei
uurimistööde eeldus on aga
jäänud puutumata ka näituste
võimalus saada museaalidest
ettevalmistamise töö. Uute
lihtsa vaevaga teada.
näituste tarbeks materjale
Kogude osakonna töö sai
hankides tuli leida ajakavas
pandeemia ajal hoogu juur
paindlikke lahendusi, sest küll
de. Varem külastajaid vastu
ei jõudnud õigeks ajaks kohale
võtnud töötajad läksid kogude
lambid, küll korktahvel, küll
osakonda appi ning aitasid
prussid.
museaale näiteks puhasta
Viimase aasta sisse jääb
da, süsteemi sisestada või
kahe olulise ekspositsiooni
kategoriseerida.
koostamine: „Ars acadeTähelepanu koondus ka
mica. Tartu Ülikooli kunsti
kogude tutvustamisele oma
kogu“ toomkirikus ja „Surma
kanalites. Esimese laine ajal
pale. Elu vägi surimaskides“
võttis kuraator Anu Rae ette
peahoones.
lühivideote sarja „Kogude
Otsustasime surimaskide
paljastused. Anu loogid“
näituse ettevalmistusi jagada
tegemise. Paari minuti
kunstimuuseumi Facebooki
pikkustes populaar teaduslikes
ja Instagrami konto jälgija
videotes tutvustas Rae
tega. Muu hulgas on sealt
põnevaid meditsiiniajalooga
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seotud esemeid, mis peituvad
muuseumi hoidlates. Näiteks
esimeses videos demonstreeris
ta üleelusuuruse ninaneelu
maketi peal, kuidas võetakse
koroonaproovi. Videod on
vaatamiseks üleval Youtube’is.
UUED TÖÖD
Kui näitusesaalid on kinni, siis
osa inimesi tööd teha ei saa.
Muuseumis õnnestus siiski
tagada, et keegi ei pidanud
käed rüpes istuma – nagu
eespool kirjutatud, said külas
tajatega tegelejad tööd kogude
osa konnas.
Aga ka koguhoidjad ja
kuraatorid võisid proovida
uusi ameteid. Suviti, k ülastuste
kõrgajal võtab muuseum
muidu tööle suvised külastus
juhid, ent pandeemiaaegse
pingelise eelarve tõttu tuli
leida uus lahendus. Nii
asusid kõik kontoritöötajad
suvel m
 õneks päevaks tööle
külastusjuhina.
Sellest sündis inspireerivaid
hetki kõigile asjaosalistele.
Näiteks joonistas muuseumi
koguhoidja Maris Tuuling
toomkirikus tööpostil olles
külastajatest krokiisid.
LUMINE PIDU ÕUES
Ei ole uudis, et ürituste
tegemine on viimase aas
ta jooksul olnud keeruline
ülesanne kõigile kultuuri
korraldajatele. Muuseumis
toimusid tavalisest väikse
matele rühmadele m
 õeldud
tuurid, kuhu tuli registreeruda;
rangemate piirangute ajal
tehti kuraatorit uure veebi
vahendusel ja k asutati ette
salvestatud v ideoid ning näi
tuste avamisele kutsuti ainult

KUTSUTUD KÜLALISED SAID
VÄIKESTE RÜHMADENA
VAADATA VAST AVATUD
NÄITUST.

muuseumi oma inimesi.
Veebruaris, kui lähenes
väärika aastanäituse „Ars
academica. Tartu Ülikooli
kunstikogu“ avamine toom
kirikus, oli avalike ürituste
korraldamine siseruumides
keelatud. Näitust täiesti ilma
avamispeota jätta tundus aga
väga kehv valik.
Kuna Vallikraavi tänaval
tegutsev Ula baar oli tõesta
nud, et isegi krõbedate külma
kraadidega on inimesed valmis
õues aega veetma, kutsusime
nad üheks õhtuks keelekastet
pakkuma toomkiriku vareme
tesse. DJ Ahto Külvet pani üles
oma plaadimängijad ja lasi
ülikooliga seotud muusikat
ning lisaks peol aja veetmisele
said kutsutud külalised väi
keste rühmadena vaadata vast
avatud näitust.
MORGENSTERNI VAIM
Kel vähegi võimalik, töötas
kriitilistel viiruse leviku
perioodidel kodukontoris. Sel
ajal said olulisteks töömoti

VAREMETE VAHELE LOODUD
LUMEBAAR TÕMBAS LIGI
KULTUURILEMBEST PUBLIKUT,
KES OLI RÕÕMUS VÕIMALUSE
ÜLE NAUTIDA AJALOOLISES
KESKKONNAS KUNSTI, MUUSIKA
JA VALGUSE SÜMBIOOSI.

vatsiooni hoidjateks üle kahe
nädala toimunud üldkoos
olekud, kus oli võimalik töö
kaaslasi (ja nende lemmikloo
mi) veebikaamera vahendusel
näha.
Kõik aga kodukontorisse
jääda ei saanud ja nii liikus iga
päev ka toomkirikus usinaid
töötajaid. Et tegu on suure
majaga, kus on lihtne inimesi
mitte märgata, tekkis taga
ukse juurde tõhus süsteem
majas olijate märkimiseks:
sisenemisel tuli kirjutada oma
nimi selleks mõeldud tahvlile,
lahkudes see aga ära kustu
tada. Päris tühjaks ei jäänud
tahvel kunagi – viimaseks jäi
alati raamatukogu asutaja Karl
Morgensterni vaim. •
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DOKTORITÖÖD
7. juunil kaitses ANNE VEERPALU õigusteaduse erialal

9. juunil kaitses INGMAR
PASTAK inimgeograafia ja

doktoritööd „Regulatory challenges to the use of distributed
ledger technology: Analysis
of the compliance of existing
regulation with the principles
of technology neutrality and
functional equivalence“ („Hajus
raamatutehnoloogia kasutusele
võtu õiguslikud takistused:
tehnoloogia neutraalsuse ja
funktsionaalse samaväärsuse
põhimõtetele tuginev analüüs“). Juhendajad kaasprof
Martin Ebers, dr Anna-Maria
Osula (Tallinna Tehnikaülikool)
ja kaasprof Alexander Horst
Norta (Tallinna Tehnikaülikool),
oponent prof Florian Möslein
(Marburgi Ülikool).

regionaalplaneerimise erialal
doktoritööd „Gentrification
and displacement of long-term
residents in post-industrial neighbourhoods of Tallinn“ („Gentri
fikatsioon ja kauaaegse elanikkonna väljatõrjumine Tallinna
endistes tööstusasumites“).
Juhendajad kaasprof Anneli
Kährik ja prof Tiit Tammaru,
oponent prof Zoltán Kovács
(Szegedi Ülikool).

7. juunil kaitses MAILE KÄSPER
haridusteaduse erialal doktori
tööd „Supporting primary
school students’ text comprehension and reading interest
through teaching strategies“
(„Õpilaste tekstimõistmist ja
lugemishuvi toetavad õpetamisstrateegiad põhikooli esimeses
kooliastmes“). Juhendajad prof
Krista Uibu ja em-prof Jaan Mikk,
oponent kaasprof Sari Sulkunen
(Jyväskylä Ülikool).
8. juunil kaitses TAUNO PALTS
informaatika erialal doktoritööd
„A model for assessing computational thinking skills“ („Algo
ritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“). Juhendajad prof
Margus Pedaste ja prof Varmo
Vene, oponendid prof Valentina
Dagiene (Vilniuse Ülikool) ja
prof Erik Barendsen (Radboudi
Ülikool).

10. juunil kaitses VERONIKA
MOOSES inimgeograafia ja
regionaalplaneerimise erialal
doktoritööd „Towards a more
comprehensive understanding
of ethnic segregation: activity
space and the vicious circle of
segregation“ („Etnilise segregatsiooni terviklikuma mõistmise
suunas: tegevusruum ja segregatsiooni nõiaring“). Juhendajad
kaasprof Siiri Silm ja prof Rein
Ahas (2016–2018), oponent prof
Donggen Wang (Hongkongi
Baptistlik Ülikool).
14. juunil kell 16.15 kaitseb
ALEXEY KOZLOV vene

kirjanduse erialal doktoritööd
„Литературная репутация
писателя-беллетриста: Н. Д.
Ахшарумов в 1850-1880-е
годы“ („Kirjaniku-belletristi
kirjanduslik reputatsioon: Nikolai
Ahšarumov 1850.–1880. aastatel“). Kaitsmine toimub senati
saalis ja videosilla kaudu. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid kaasprof Olga Maiorova
(Michigani Ülikool) ja prof Mihail
Makeev (M. V. L omonossovi nim
Moskva Riiklik Ülikool).

15. juunil kell 12.00 kaitseb
L
 ILLE KURVITS arstiteaduse

erialal doktoritööd „Parkinson’s
disease as a multisystem
disorder: whole transcriptome
study in Parkinson’s disease
patients’ skin and blood“ („Parkinsoni tõbi kui multisüsteemne
haigus: Parkinsoni tõve patsientide naha ja vere kogu transkriptoomi uuring“). Kaitsmine
toimub Ravila 19–1006 või
videosilla kaudu. Juhendajad prof
Pille Taba, prof Sulev Kõks (TÜ
ja Murdochi Ülikool) ja teadur
Anu Planken. Oponent prof
Christine Klein (Lübecki Ülikool
ja Schleswig-Holsteini Ülikoolihaigla).
15. juunil kell 14.15 kaitseb AJAI
KUMAR PATHAK molekulaarbioloogia erialal doktoritööd
„Delineating genetic ancestries
of people of the Indus Valley,
Parsis, Indian Jews and Tharu
tribe“ („Induse jõe oru inimeste,
parside, India juutide ja Tharu
hõimu geneetilise põlvnemise
piiritlemine“). Kaitsmine toimub
Riia 23b–105 või videosilla
kaudu. Juhendajad prof Richard
Villems ja prof Gyaneshwer
Chaubey (Varanasi Hindu
Ülikool), oponent prof Francesc
Calafell (Pompeu Fabra Ülikool).
17. juunil kell 14.00 kaitseb
MARILIIS PÕLD arstiteaduse
erialal doktoritööd „Smoking,
attitudes towards smoking
behaviour, and nicotine
dependence among physicians
in Estonia: cross-sectional
surveys 1982–2014“ („Eesti
arstide suitsetamine, suhtumine
suitsetamiskäitumisse ja

TEATED

n ikotiinisõltuvus: läbilõikelised
uuringud 1982–2014“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või
videosilla kaudu. Juhendaja kaasprof Kersti P
 ärna, oponent prof
Eero L ahelma (Helsingi Ülikool).
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Hedi Peterson, oponendid
dr Martina Summer-Kutmon
(Maastrichti Ülikool) ja kaasprof
Kerrin Small (King’s College
London).
21. juunil kl 14.00 kaitseb 

21. juunil kell 11.15 kaitseb

JUHAN SAHAROV

LIIS KOLBERG informaa-

politoloogia erialal doktori
tööd „From Economic
Independence to Political
Sovereignty: Inventing ’SelfManagement’ in the Estonian
SSR“ („Majandus-iseseisvusest
poliitilise suve-räänsuseni: leiutades „ise-majandamist“ Eesti
NSV-s“). Kaitsmine toimub
videosilla kaudu. Juhendaja
kaasprof Eva Piirimäe, oponent

tika erialal doktoritööd
„Developing and applying
bioinformatics tools for gene
expression data interpretation“
(„Bioinformaatika tööriistade
arendamine ja r akendamine
geeniekspressiooni andmete interpreteerimiseks“).
Kaitsmine toimub videosilla
kaudu. Juhendaja kaasprof

28. juunil kell 10.15 k aitseb
JOHANNA PIRRUS inim
geograafia ja regionaal
planeerimise erialal doktoritööd „Contemporary urban
policies and planning measures
in socialist-era large housing
estates“ („Sotsialismiaegsete
korterelamupiirkondadega
seotud nüüdisaegne linna
poliitika ja planeerimismeetmed“). Kaitsmine toimub
senati saalis. Juhendaja kaasprof
Kadri Leetmaa, oponent prof
Sigrun Kabisch (Helmholtzi
Keskkonnauuringute Keskus).

r eproduktiivse genoomika
professor ANDRES SALUMETS
ning loodus- ja täppisteaduste

OTTO K ARMA ja HEINO
TÜRNPU.

valdkonna emeriitdotsendid

65

50

ÕNNITLUSED

85

LEMBIT ALLIKMETS,

meditsiiniteaduste
valdkonna emeriitprofessor –
18. juuni

80

INGER KRAAV,

sotsiaalteaduste
valdkonna emeriitdotsent –
21. juuni

75

ILMO SILDOS,

nanomaterjalide
optika ja spektroskoopia
kaasprofessor – 4. juuni

70

SÄDE VIIRLAID,

keemia õppekavade
programmijuht ja orgaanilise
keemia lektor – 7. juuni

MALLE JÜRISAAR ,

sisevalvetalitluse
administraator – 6. juuni
TÕNU PANI , spetsialist –
29. juuni
URMAS LEPNER , kirurgia
professor – 30. juuni

60

EDA TAMM ,

lastenakkushaiguste
assistent – 27. juuni

55

REET MÄGI ,
näituste ja
loodushariduse osakonna
juhataja – 14. juuni
TIIA RISTOLAINEN , elukestva
õppe keskuse juhataja –
20. juuni

KEELENURK
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prof Balázs Trencsényi (KeskEuroopa Ülikool, Ungari).

TUNNUSTUSAVALDUSED
Rektori tänukirja pälvisid
meditsiiniteaduste valdkonna
reproduktiivmeditsiini ja
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MARVI REMMIK ,

haridusteaduste
kaasprofessor – 7. juuni

45

KIRSTI JÕESALU,

etnoloogia lektor –

10. juuni

TAMBET TÕNISSOO,
arengubioloogia
kaasprofessor – 10. juuni
HANNO ROOMERE ,
kliinilise meditsiini instituudi
tööettevõtja – 15. juuni

40

ELE PRANS,

patofüsioloogia
teadur – 4. juuni
JANIKA ALLOJA , analüütik –
23. juuni

VIIRUS NAKATAB KA KEELT

K

oroonaaeg on s undinud tegema ühiskonna
elus ümberkorraldusi ning täiendanud ja
muutnud ka sõnavara. Tuleb ju tõdeda, et
enne seda pandeemiat polnud meie iga
päevases keelepruugis selliseid väljendeid nagu
2+2-reegel, eneseisolatsioon, riigi lukkupanek,
nakkuskordaja, eesliinitöötaja, sotsiaalne distantseerumine jne. Igaüks võib pidada end vaktsiini
asjatundjaks ning ogavalgud, immuunvastus ja
mRNA on sama tuntud väljendid nagu tervis ja
haigus.
Uue rolli on saanud isegi sõna mask. Varem
ei rääkinud maski kandmisest nii palju keegi
peale meditsiinitöötajate. Seda kajastavad
ka Õigekeelsussõnaraamatu näitesõnad:
gaasimask, hapnikumask, karnevalimask,
teatrimask, surimask, kipsmask, kuldmask,
marlimask; maskiball, maskikostüüm,
maskiteater. Ükski neist ei viita
tarbeesemele, mida me oleme nüüd
harjunud kodust väljudes kaasa võtma sama
enesestmõistetavalt nagu vanasti taskurätti.
Ka Sõnaveebis, mis peaks kajastama
tegelikku keelekasutust, on maski esimene
tähendus osalt või üleni nägu kattev ese, mis
teeb selle kandja kellegi näoliseks või mitte
tuntavaks. Alles teisena on nimetatud
marlist vm materjalist nina- ja suukate,
mis kaitseb pisikute või saastuse eest.
Eelmise kevade kaose keskel jõuti
vaielda ka kurikuulsat viirust märkiva
termini õigsuse üle. Oli neid, kes sihikindlalt
eelistasid omakeelsemat kroon- või pärgviirust,
ent Eesti Keele Instituut soovitas sõna koroonaviirus, lähtudes meditsiiniterminoloogide
otsusest ja juba 1976. aastal kirja
pandud terminist ning kaaludes vaid
valikut koronaviiruse ja koroonaviiruse
vahel. Üldkeeles leidis kiiresti oma
k indla koha just koroonaviirus.

Viiruse tõttu välja kujunenud haigust
aga nimetame lihtsalt koroonaks.
Suuremat täpsust nõudvas tekstis öeldakse
COVID-19 või Covid-19, kusjuures mida
aeg edasi, seda enam vaid esisuurtähega.
Meditsiinivaldkonnas paistabki suupärasem
olevat lihtsalt Covid. Lühendist (ingl coronavirus
disease) on saanud nimi.
Nii see keel muutub ja arenebki – sõnad
tulevad ja lähevad koos nähtustega. Kriisi
algusajal võis Postimehest lugeda: „Esimene
drive-in-põhimõttel tegutsev proovivõtukoht
avati täna Tallinnas /…/.“ Hiljem ütlesime
lihtsalt koroonatelk ja kõik said aru, millest
jutt.
Harjuda on tulnud ka uute töö- ja
õpiviisidega. Enesestmõistetavaks on
saanud kodukontor ja kaugtöö. Õppe
maailmas on aga sõnavara alles kujunemas.
Küll näeme sõnu distantsõpe, koduõpe, e-õpe,
veebiõpe jms. Selles segadikus on abiks digi
pädevuse sõnastik, kus on hulk digiõppe
termineid kirja pandud.
Näiteks kaugtöö parim paariline on kaugõpe. Selle vastand on lähiõpe, mis toimub
üldhariduskoolis enamasti klassis, kõrgkoolis
aga üldjuhul auditooriumis. Kui kaug- ja lähiõpe on koolitöös omavahel põimitud, on tegu
põimõppega.
Kui üks tund või loeng toimub nii,
et osa õppijaid on kohapeal, aga osa
virtuaalses ruumis, nimetati seda
algul hübriidõppeks, nüüd aga ka haja
õppeks või paindõppeks. Nii teevad
õpetajad hajatunde ja õppejõud paind
seminare.
Saame näha, kuidas need ja teisedki
koroonaajastust hoogu saanud sõnad meie
keelepruugis kodunevad ning millised neist
jäävad käibele ka aastate pärast.

•

SELLE KEELENURGA AUTOR ON TÜ KEELETOIMETAJA KÜLLI PÄRTEL.
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