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evad on muutuste
Ent see tähendab ka kohusaeg. Üha pikenevad
tust püsida väärikana, püüelpäevad, siin-seal
da alati parema poole, olla
mullakamarast võrsuvad
edasiv iiv jõud – unustamata
rohelised libled ning muu
siiski vana. Senises, 2015.–
sellele aastaajale iseloomulik
2020. aasta arengukavas
muudab kahtlemata neid
on kirjas, et ülikooli põhi
nähtusi kogevat inimestki.
väärtused on teaduspõhisus,
Nagu märgata võite, on ses
akadeemiline vabadus ja
ajakirjas suleseppade reas üks
ülikooli autonoomia, avatus
uus nimi. Muutused ei tähenuutele ideedele, koostöö,
da aga seda, et kõik, mis tuttav,
inimkesksus ja individuaalne
peaks ühekorraga kaduma.
areng ning vastutus. Niisamuti
Tudeng minus usub, et üliseisab seal, et „ülikool algatab
kooli tugevad sambad ei lase
Eesti ühiskonnale oluliste
MAARIT STEPANOV
juhtuda millelgi, mis paneks
teemade ja probleemide
UT peatoimetaja
ülikooli ja selle aastasadade
uurimise ja avaliku arutelu“.
jooksul kinnistunud väärtusi
Kui tahame algatada arutelu,
võnkuma.
peame ise julgema ka keerulisTÜ statistikakabaasi järgi on veebruari lõpu
test teemadest rääkida – nagu kevadised õied, mis
seisuga ülikooliga seotud peaaegu 13 400 üliootamatust lumesajust ei kohku.
õpilast ja 2700 töötajat. Nii suur hulk inimesi ei
Siinsesse UT numbrisse on mahtunud mitu
mahuks piltlikult öeldes ühe katuse alla, kui neil
teemat, mis võiksid anda meile kõigile mõtte
poleks midagi, mis neid seoks. Üks ühendav lüli
ainet. Saab lugeda näiteks sellest, kuidas aitavad
ongi sarnased tõekspidamised.
Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadlaÜlikooli 2020.–2025. aasta arengukava teises
sed võidelda eakate väärkohtlemisega. Kirjutame
eelnõus on sõnastatud visioon, et Tartu Ülikool
ka rahvatervishoiust ja arutelust Hiina võimaon kogu Eesti ülikool ning oma organisatsiooni
like ambitsioonide üle. Kuid me ei piirdu argise
kultuuri ja tegevustega Eestis eeskujuks. „See on
teemaderingiga, vaid vaatame ka ulmelisena näisümbol, mille üle iga eestimaalane tunneb uhkust vasse tulevikku ning vestleme noore astrofüüsining mis muudab Eesti ja Tartu tuntuks kogu
kuga muu hulgas sellest, kuidas võiksime suhelda
maailmale,“ seisab dokumendis. Ilus mõte!
meile tundmatute tsivilisatsioonidega. •
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Tõlkija Jüri Talvet. ISBN 978-9949-03-239-6, 157 lk. Hind kirjastuse e-poes 10 €
„Täius ei seisne hulgas, vaid omaduses. Kõik oivaline on ikka olnud vähene ja haruldane; küllus äratagu umbusku.”
„Tark kujundab kõige kohta arvamuse. Ta mõistab, kuidas kaevata: teab, kus on sügav
põhi ja kus takistus, oletab sügavusi sealgi, kus neid näha pole.”
„Pidev õnn näib üha kahtlane; kindlam on vahelduv õnn, kus isegi naudingul on magushapu maitse. /.../ Õnn tüdineb ära, kui ta kedagi liiga kaua seljas peab tassima.”
„Leidub inimesi, kel pole muud kui paljas esikülg nagu majadel, mille ehitus rahanappuse pärast pooleli jääb. Sissekäik on neil otsekui lossides, sisemus aga nagu
hurtsikuis.”
„Väljapaistvaid omadusi leidub paljudel, ent kui puudub julgus, ollakse nagu surnud
ja lõpuks leitaksegi end oma jõuetuse hauast. Mitte asjata pole loodus mee magusust
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Raamatute müük
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Tartu Ülikooli erialad
parimate seas

3.

märtsil avalikustatud
rahvusvahelise konsultatsioonifirma Quacquarelli
Symonds (QS) erialade ede
tabelites „QS World University
Rankings by Subject“ on Tartu
Ülikoolist 15 eriala.
TÜ tänavuaastaste esindus
erialadena on kõrgeimal kohal
(vahemikus 151–200) filosoofia,
põllumajandus ja metsandus,
geograafia, kommunikatsioon ja
meediauuringud ning polito
loogia ja rahvusvahelised
uuringud. Järgnevad inglise keel
ja kirjandus, keeleteadus ning
haridusteadus ja sotsioloogia,
mis kõik paiknevad vahemikus
201–250.
Tabelisse on mahtunud
ka nüüdiskeeled ja bioloogia
(kohad vahemikus 251–300),
arvutiteadus ja farmaatsia
(351–400), füüsika ja astronoomia (451–500) ning keemia
(501–550).
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Maailma üht tuntumat ülikoolide edetabelit „QS World
University Rankings“ koostav
QS on alates 2011. aastast
seadnud ülikoole pingeritta ka
üksikute erialade kaupa kokku
48 alal. Neil erialadel reastatavate ülikoolide arv kõigub
erialati viiekümnest
(nt stomatoloogia, raamatu
kogundus ja veterinaaria)
kuuesajani (nt keemia, füüsika ja
arvutiteadus).
Pingeridade koostamisel
võtab QS arvesse ülikooli
mainet eriala teadlaste ja tööandjate seas ning andmebaasist
Scopus pärit bibliomeetrilisi
näitajaid. Näitajate osakaalud
varieeruvad erialade kaupa.
Mõnel erialal, näiteks kunstis
ja disainis, arvestatakse vaid
maineuuringu tulemusi, suurema publitseerimismahuga
reaalaladel on aga kaalukama
mõjuga bibliomeetria.

•

uleva kuu alguses,
2. aprillil avab Narva
kolledž uksed kõigile koolilõpetajatele. Tartu Ülikooli
päeval Narvas avaneb
noortel võimalus tutvuda
õppimisvõimalustega terves
ülikoolis.
Ürituse projektijuhi, TÜ
turundusspetsialisti Katria
Helena Kompi sõnul toimub
Narva kolledžis inspireeriv
konverents, kus astuvad üles
üliõpilased; osaleda saab
põnevates töötubades ja
õppekavade messil. Samuti
tutvustatakse keeleõpet ja
elamisvõimalusi Tartus ning
nõuandeid elukutsevaliku
kohta jagavad karjääri
nõustajad. Ka Narva kolledži
õppejõud ootavad kooli
noori oma loengutega
tutvuma ning nõnda avaneb
huvilistel võimalus näha,
kuidas ülikoolis õppetöö
käib.
Peale selle pakutakse
noortele võimalust tutvuda õppekavadega erialade
kiirkohtingul ning esitada
küsimusi. „Meie eesmärk on
kutsuda noori üles tegema
teadliku valiku ning innustada neid astuma pärast
gümnaasiumi lõpetamist
ülikooli,“ ütles Komp.

•
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Rahvakunstiansambel tähistab 75 aasta juubelit
1945. aastal loodud Tartu vilistlasrühma tantsiJ uba
jad, kes on tantsinud
Ülikooli Rahvakunsti-


ansamblis
on aastate jooksul
kaasa löönud üle 2300 inimese,
teiste seas ka näiteks Ingrid
Rüütel, Mati Kaal, Linnar
Priimägi, Liisa Pakosta, Mait
Agu ja Kristjan Torop. Praegu
keerutab kümnes tantsurühmas
jalga ligikaudu 150 inimest.
Rahvakunstiansambli juhatuse liikme Lauri Lehe sõnul
hõlmab ansambel kolme laste
rühma, kaht neiduderühma,
kolme üliõpilaste rühma ja kaht
vilistlasrühma. Esinemispakkumisi on nõnda palju, et nende
vahel tuleb lausa valida.
Põhiosa tantsijatest moodus
tavad üliõpilased, kuid kõige
nooremad jalakeerutajad on
viie-kuueaastased ja kõige
vanem tantsija on 66-aastane.
„Meil on mõned väga tublid

üle 40 aasta,“ kiitis
Leht. Nii on mõni
neist esinenud isegi
1980. aasta Moskva
suveolümpiamängude
avamisel.
Väärika sünnipäeva
tähistamiseks tuleb
ansambel lavale kontserdikavaga „Olemise
mustrid“. 14. märtsil
saab seda näha Tartus
Eesti Rahva Muu
seumis ja 29. märtsil
Rakvere Teatris. Lauri
Leht vihjas, et Tartu
kontsert on suurejoonelisem, sest seal
mängivad tantsijatele
taustaks muusikat
kaks bändi: Kratt ja
Rüüt.

•

RAHVAKUNSTIANSAMBEL OLI TIHEDALT SEOTUD KA RAHVUSÜLIKOOLI 100. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMISEGA. PILDIL HETK ESINEMISEST NARVA KOLLEDŽIS

TÜ keskkonnafüüsika professor
Heikki Junninen
17. märtsil kell 16.15 ülikooli
aulas

A

tmosfääri paisatud süsinikdioksiidi kontsentratsioon
domineerib selgelt kõikide
teiste kliima soojenemist põhjustavate tegurite üle.

Atmosfääriosakestel on aga
omakorda jahutav mõju.
Atmosfääriosakesed on õhus
hõljuvad tahked või vedelad
osakesed, millest väikseimad
on kõigest mõne nanomeetri
suurused.
Paraku teame praeguseks,
et nende jahutav mõju on
väiksem, kui esialgu arvatud.
Atmosfääriosakesed on meie

FOTO: SIIM VATALIN

Planeedi Maa
elukindlustus
INAUGURATSIOON
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HEIKKI JUNNINEN

planeedi energiatasakaalu hindamisel siiani suurim mõistatus.
Me teame, et osakesi paisatakse õhku otsese või kaudse
heitena, ent meil puudub üksikasjalik teave nende füüsikaliskeemilise olemuse kohta.
Teame, et pilvede kondensatsioonituumakeste ja pilvede
moodustumise põhiline looduslik allikas on uued atmosfääriosakesed, ent me ei tunne veel
piisavalt osakeste tekke taustal
olevaid keemilisi protsesse.
Seetõttu ei oska me usaldusväärselt hinnata inimtegevuse

7

Emakeeled kirevas
keelemaailmas

12.

märtsil kell 14 peab
psühholingvistika
dotsent Virve-Anneli Vihman
Tartu Ülikooli peahoone aulas
emakeelepäevale pühendatud
loengu „Emakeeled“.
Sõnas emakeel peituvad
eeldused, millele me enamjaolt
tähelepanu ei pööra. Näiteks
kaldume arvama, et lapse ema
keel on ka lapsele edaspidi
kõige omasem ja et igaühel on
vaid üks päris emakeel.
Emakeelepäeva avalikul loengul kutsub Virve-Anneli Vihman
kuulajaid vaatama nendest eeldustest kaugemale ja arutlema
emakeele mõiste üle.
„Loengus peatume pikemalt
keelekasutuse kontekstidel ja
küsime, kuidas need mõjutavad
keele omandamist, keele

pädevust ja minapildi kujunemist. Samuti uurime, kuidas
hoitakse ja antakse järgmistele
põlvedele edasi eesti keelt
praeguses mitmekesises ja
mitmekeelses maailmas,“ kirjeldas ta.
Kuulama on oodatud kõik
keelehuvilised ning mitmekeelses keskkonnas elavad ja töötavad inimesed. Avaliku loengu
otseülekannet saab jälgida
UTTV kaudu, hiljem saab
loengut ka järelvaadata.
Emakeelepäeva üritused
jätkuvad 13. märtsil kell 10.30,
mil saab kirjutada Vikerraadio
korraldatavat e-etteütlust.
13. aastat peetava võistluse
osalejate arv on aasta-aastalt
mitmekordistunud ja mullu oli
neid juba peaaegu 8000.

mõju osakeste tekkele ja selle
kaudu ka pilvede tekkele, et
prognoosida atmosfääri ainukest nähtust, mis jahutab kliimat
looduslikul moel – atmosfääriosakeste kiirgusjõudu.
Niisiis pakuvad atmosfääri
osakeste teke ja kasvamine
põnevat ja olulist uurimisainest.
Heikki Junninen on lõpetanud 2001. aastal Kuopio
Ülikoolis keskkonnakeemia
magistriõppe ja kaitsnud
2014. aastal Helsingi Ülikoolis
doktoriväitekirja füüsikas. Osa
doktoriõpingutest on ta läbinud

Itaalias. Järeldoktorantuuri ajal
Helsingi Ülikoolis on ta osalenud ekspeditsioonidel muu
hulgas Põhja-Gröönimaal.
Junninen on Soome ettevõtte Kärsa Oy kaasasutaja ja
töötanud seal tarkvaraarendajana. Praegu juhib ta TÜ füüsika
instituudis keskkonnafüüsika
laborit ning vastutab atmosfääri ja aerosoolide füüsikalis-
keemilisi omadusi ja kliimat
käsitleva teadustöö hea käe
käigu eest. Viimasel kahel aastal
on ta arvatud maailma enim
viidatud teadlaste 1% hulka.

•

•
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TÜ

sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute
keskuse (RAKE) ja eetika
keskuse värske uuringu järgi
peavad Eesti teadlased tähtsaks,
et Eestis oleks riiklikult korraldatud ühtne ja selge teaduseetikasüsteem.
Eesti on Euroopa teadus
ruumis üks väheseid riike, kus
siiani puudub riiklikult reguleeritud süsteem teaduseetika
küsimuste käsitlemiseks. Selle
teemaga seotud õiguslikud
alused, korraldus ja järelevalve
on kokku leppimata.
Uuringu algatanud Eesti
Teadusagentuuri uurimis
toetuste osakonna juhataja
Siret Rutiku täpsustas, et süsteemi üksikud osad – näiteks
eetikakomiteed, TÜ eetikakeskus ja hea teadustava – on
Eestis küll olemas, kuid need ei
moodusta tervikut.
„See raskendab Eestis
nõuetele vastava teadustöö
tegemist, pärsib Eesti teadlaste
rahvusvahelist konkurentsi
võimet, takistab Eesti osalemist rahvusvahelistes koos
töövõrgustikes ning ohustab
seega meie teaduse kvaliteeti

ja mainet,“ kirjeldas Rutiku.
Et puudused kõrvaldada ning
valmistada ette Eestile sobiv
terviklik teaduseetika toetamise ja järelevalve süsteem,
telliski Eesti Teadusagentuur
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Tartu Ülikoolilt
rakendusuuringu „Teaduseetika
järelevalve ja toetamise riikliku
süsteemi loomine Eestis“.
Projekti juhi ja RAKE
juhataja Siim Espenbergi sõnul
pidasid uuringus osalenud Eesti
praeguse teaduseetikasüsteemi
suurimaks puuduseks vähest
teaduseetikaalast koolitust
ülikoolides ning puudulikku
teavet juhtumite lahendamise
võimaluste kohta.
„Peamised probleemid, millega vastajad on teadustööde
tegemisel kokku puutunud, on
seotud autorsuse ja korruptsiooniga, sealhulgas autoriteedi
mõju ja onupojapoliitikaga,“
lisas Espenberg.
Eestis tegutsevate eetika
komiteede tööd pidasid uuringus osalenud väga vajalikuks,
kuid leidsid, et komiteede töö
on aeglane ja takerdub vormilisse bürokraatiasse. Sageli ei

pöörata uuringu sisule suuremat tähelepanu ega tunta
uuringuvaldkonna nüansse.
Teaduseetika peaks aga olema
teadustöö oluline osa, mis
annab tunnistust teadusuuringute kvaliteedist ja usaldus
väärsusest.
Seega soovib teadlaskond,
et Eestis oleks kestlik ja läbipaistev süsteem, mis toetaks
teaduseetikaalast koolitust ja
teadlikkust ning võimaldaks
väär k äitumise juhtumeid
läbipaistvalt menetleda ja asja
kohast nõu saada.
„Järgmisena on kõige tähtsam kokku leppida vastutus eri
institutsioonide vahel. See peab
olema teadlastele ja teistele
asjaosalistele arusaadav, nii et
teaduseetikasüsteem muutuks
tõhusamaks ja tooks Eestile
kasu,“ ütles Espenberg.
Uuringu tulemuste põhjal
valmisid praktilised soovitused,
kuidas teaduseetikasüsteemi
edendada. Siret Rutiku avaldas
lootust, et asjaomased ministeeriumid jõuavad ettepanekutele ja uuringule tuginedes
edasises tegevuskavas võimalikult pea kokkuleppele.

•
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Ravimite täppisdoseerimine
INAUGURATSIOON

TÜ laste ja vastsündinute
intensiivravi professor Tuuli
Metsvaht
26. märtsil kell 16.15 ülikooli
aulas

N

Teadlased soovivad riiklikult
ühtset teaduseetikasüsteemi

UUDISED
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agu paljud teised elualad,
nii on ka meditsiin ja
farmakoteraapia muutumas
üha personaalsemaks. Sellise
suunamuutuse on tinginud asja
olu, et terviseprobleemid on
järjest komplekssemad ja ravi
aina keerukam. Äratundmine,
et kõigile ei sobi üks ja sama
lahendus, on toonud kaasa
vajaduse uute meetodite järele.
Tuuli Metsvaht kaitses
doktorik raadi Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas 2010. aastal

TUULI METSVAHT

väitekirjaga „Varase sepsise
riskiga vastsündinute opti
maalne antibakteriaalne ravi“.
Alates 1991. aastast on ta
töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonnas, sealjuures 2000. aastast
olnud selle juhataja. 2009. aas-

tast saati on ta töötanud Tartu
Ülikoolis õppejõuna ning teaduri
ja vanemteadurina infektsioon
haiguste farmakoteraapia alal.
Oma teadustöös uurib ta
antibakteriaalse ravi võimalusi
haigete rühmades, kus ei sobi
üks valmislahendus, sealhulgas
intensiivravis südame-vereringe
toetust vajavatel vastsündinutel.
Samuti on tema uurimisteema
seedetrakti kolonisatsioon
sünnijärgsel ajal.
Professor Metsvahil on
laialdane kogemus laste ja
vastsündinute kliiniliste uuringute alal ning tema osalusel
on valminud üle 200 teadus
publikatsiooni, millest ligikaudu
60 on ilmunud eelretsenseeritud ajakirjades.

•

Kuidas tõlgib molekulaarne
nanomasin infot?
INAUGURATSIOON

TÜ molekulaarbioloogia
professor Tiina Tamm
1. aprillil kell 16.15 ülikooli aulas

V

algud täidavad meie
rakkudes mitmesuguseid
ülesandeid – nad on antikehad,
ehituskivid, ensüümid, sõnumitoojad, transportijad ja varahoidjad. Valkude süntees on üks
elu alusprotsesse, mille käigus
tõlgitakse geenides talletatud
pärilik informatsioon aminohapete keelde. Seda protsessi
teostab molekulaarne nano
masin – ribosoom.

Professor Tiina Tamm tutvustab loengus viimaste aastate muutusi valkude biosünteesi
protsessi ja seda mõjutavate
tegurite uurimisel. Ta räägib
lähemalt ribosoomide rollist
valgusünteesi regulatsioonis
ning käsitleb ka informatsiooni tõlkimisel tekkinud vigade
mõju haiguste väljakujunemisele.
Tiina Tamm lõpetas Tartu
Ülikooli 1992. aastal bioloogia
erialal. Seejärel suundus ta
teadustööd tegema Tallinnasse
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti, kuid jätkas samal

ajal õpinguid magistrantuuris
ja doktorantuuris. 2000. aastal
kaitses ta TÜ-s doktoriväitekirja ning aastatel 2001–2005
töötas järeldoktorantuuris
Suurbritannias Manchesteri
Ülikoolis.
Alates 2005. aastast on Tiina
Tamm töötanud TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis
teaduri ja vanemteadurina.
Alates 2019. aastast on ta
molekulaarbioloogia professor.
Oma uurimistöös keskendub
Tamm ribosoomi kui molekulaarse nanomasina uurimisele
eukarüootses rakus.

•
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Konstruktiivset sidusust
ka õppejõududele
ppe arendaõppimisele ka keskendutakse.
mise vallas on
Konstruktiivsele sidususele
juba aastaid
oleks siinkohal kaasa aidanud
rõhutatud konstruktiivse
hindamismeetodi muutmine –
sidususe tähtsust. See on aga
see võinuks olla näiteks essee
põhimõte, mida peaks ülikoolis
või arengut kajastav õpimapp.
kasutama palju laiemalt.
Teie huvi enesearendamise
Kujutlege end hetkeks ülivastu on suurem siis, kui
õpilaseks, kes läbib ainekursust,
tunnete, et keegi seda ka
milles peab iga kahe nädala
märkab ja teid tunnustab.
tagant esitama essee. Iga kord
Õppejõudude töö ülikoolis
saate tagasisidet, mis aitab teil
koosneb väga eripalgelistest
MARGE VAIKJÄRV
järgmist esseed veelgi paremini
osistest: teadustöö, õpetamine,
TÜ üliõpilasesinduse
üles ehitada ning oma mõtteid
eriala populariseerimine,
poliitikanõunik
arusaadavamalt ja keeleliselt
administratiivtöö. Igaühes
mitmekesisemana väljendada.
neist saavad nad oma tegevuse
Saabub lõpphindamise aeg
eest mingil moel tagasisidet.
ja teie ette asetatakse hoopis valikvastustega test.
Õpetamisel on selleks üliõpilaste tagasiside aineSaate selle kuidagi positiivse tulemusega tehtud,
kursuste kohta, teaduspublikatsioonidel retsenkuid mõistate, et ainekursuse ülesehitus ja selle
sioonid, administratiivtöös töötajate rahulolu.
kestel antud ülesanded ei toetanud eksamiks
Kõiki neid osiseid hinnatakse atesteerimisel.
õppimist. Ainekursusel puudus konstruktiivne
16. jaanuaril osalesin ülikooli aulas
sidusus, mille kohaselt eesmärk, õpiväljundid,
konverentsil „Õppejõult õppejõule“. Seda üritust
sisu, õppemetoodika ja hindamine (sh nii
võib pidada hea õpetamise pidupäevaks, kus
hindamismeetod kui ka -kriteeriumid) peaksid
jagatakse häid mõtteid õppimisest ja õpetamisest.
olema omavahel kooskõlas.
Osalesin viiendat korda ja pidin tõdema
Järgmisel semestril läbite samalaadse üles
midagi, mida olin juba paari aasta eest tähele
ehitusega ainekursuse. Kõik läheb samamoodi,
pannud: sellel osalevad ikka ühed ja samad õppekuid kuna teate juba ette, et lõpphindamine tuleb
jõud. Millega tegelevad ülejäänud? Tõenäoliselt
taas ainult valikvastustega testi abil, ei pööra te
sellega, mille alusel neid tegelikult hinnatakse.
esseedele, nendest saadud tagasisidele ja eneseÜliõpilaste õpetamise ja hindamise arengust
arendamisele enam tähelepanu. Jah, siit lähtub
räägitakse palju, aga kui saabub õppejõudude endi
teadmine, et õpitakse seda, mida eksamil
eksamipäev – atesteerimine –, avastavad nad, et
küsitakse. Kui küsitakse faktiteadmisi, siis nende
nende hindamine ei ole sugugi arenenud.
KUI EKSAMIL KÜSITAKSE FAKTITEADMISI, SIIS NENDE ÕPPIMISELE KA
KESKENDUTAKSE. HUVI ENESEARENDAMISE VASTU ON SUUREM SIIS,
KUI TUNTAKSE, ET KEEGI SEDA KA MÄRKAB JA TUNNUSTAB.
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M
Endiselt on kaalukaim hindamisalus teadustöö ning selle edukuse
kriteeriumina artiklite ja viitamiste
arv. Kuhu jääb konstruktiivne sidusus
õppejõudude hindamisel? Tõsi,
atesteerimiseks esitab õppejõud ülevaate oma viimase hindamisperioodi
tööst, sh õpetamise eneseanalüüsi.
Ometi jääb jätkuvalt selgusetuks, kes
ja milliste kriteeriumide alusel seda
hindama hakkab.
Võimaliku kriteeriumide kogumina koostati 2016. aastal õpetamise
hea tava, kuid selle juurutamine on
kulgenud aeglaselt ja nii on see sarnaselt muude ülikooli heade tavadega
pärast väljatöötamist riiulile puhkama
jäänud.
Kui ühel õppe arendamisest huvitatud õppejõul õnnestubki ühest hindamisest läbi pääseda – sest öötundidel
saavad ka teadustööd tehtud ja artiklid
kirjutatud –, siis lõpuks võib juhtuda,
et ka tema annab alla. Ta kohandab
oma tegevuse hindamise järgi, just
nagu eelkirjeldatud üliõpilane, kulutades võimalikult vähe aega tegevusele,
mis osutub hindamisel ebaoluliseks.
Kokkuvõttes oleks vaja, et ka õppejõudude hindamine oleks kooskõlas
nendele võimaldatava tagasisidega ja
ootustega, et seda tagasisidet kasutatakse. Ka nemad vajavad konstruktiivset sidusust. •

ulle tundub, et Tartu Ülikoolis on
loodud väga hea raamistik õpetamise
väärtustamiseks ja õppejõudude õpetamisoskuste arendamiseks. Tööplaane koos
kõlastades saame kokku leppida teadustöö ja
õppetöö tasakaalu.
Arenguvestlustel võib õppejõud oma
õpetamisoskuste arendamise plaanid
(näiteks koolitustel osalemine või nõu
pidamised konsultandiga) koos juhiga läbi arutada ja juhil on võimalik luua tingimused nende
plaanide elluviimiseks. Atesteerimisprotsessis
saab õppejõud analüüsida oma õpetamist,
toetudes õpetamise heale tavale. Selle analüüsi
kohta võiks ta saada tagasisidet atesteerimiskomisjonilt.
Kuidas see raamistik tegelikkuses reali
seerub, sõltub suuresti konkreetsest üksusest
ja selle juhist, samuti atesteerimiskomisjonist ja
õpetamisoskuste konsultantidest.
Olen Marge Vaikjärvega nõus, et meil on
vaja kindlasti veel ühiselt pingutada, et jõuda
õpetamist sisuliselt väärtustava ülikooli
kultuurini.

•

MARI KARM
õppejõukoolituse peaspetsialist
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Maavälist elu otsides
leiame iseenda
Tartu Ülikooli astrofüüsika vanemteadur Mihkel Kama naasis
äsja Cambridge’ist, kus läbis juba oma teise järeldoktorantuuri
(esimene oli Hollandis Leideni Ülikoolis). Elanud kolmteist aastat
PERSOON

Lääne-Euroopas, sai ta aru, et on aeg tagasi kodumaale tulla ja
siia jääda.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

K

ama ütleb, et võõral
maal võib väga edukalt
sisse elada, kuid kodus
on alati parem olla. „Mul oli
võimalus valida, kas olla tippteaduses keskmine kala suurte
hulgas või tulla kodumaale, kus
on võimalik päriselt midagi ära
teha ja kus minu panus on oluline.“ Välismaa-aastatega kogus ta
hulga rahvusvahelisi kogemusi ja
kontakte, mida on nüüd võimalik Eestis ära kasutada.
Kama, kes töötab TÜ Tartu
observatooriumis tähefüüsika vanemteadurina, ütleb, et
siinsed teleskoobid on kõrgel
tasemel. Tõravere teleskoop on
põhjamaades lausa ainulaadne,
nii võimsat pole ei Soomes,
Rootsis ega Norras. Lisaks on
tänu Eesti geograafilisele asukohale põhjapoolkera taevakaar siit
suurepäraselt vaadeldav. Täna
päeval tehakse astrofüüsikas

tippteadust ka pelgalt andmete
põhjal, mida kogutakse suurtes
rahvusvahelistes observatooriumides kosmose- või maapealsete
teleskoopide abil ning mida edastatakse teadlastele üle maailma.
„Ei ole tarvis teleskoobi kõrval
elada – olulised on hoopis inimesed, kellega saab asju arutada ja
kes oskavad tehniliste küsimuste
korral aidata,“ teab Kama.
INIMTEADMISTE
PIIRIDE NIHUTAMINE
Kamal on kaks suurt idealistlikku küsimust: kas on olemas
Maa-väline elu ja milline on
meie koht universumis? Ta ei
veeda siiski oma päevi elu mõtte
üle filosofeerides, vaid püüab
lahendada väga konkreetseid
küsimusi, et jõuda sammhaaval
vastustele lähemale.
„Ma uurin planeetide tekkimist ja üritan aru saada, millised
protsessid määravad planeetide
omadusi,“ selgitab ta.
„Miks on Maal täpselt
selline kogus süsinikku või vett,

nagu on?“ toob ta näite. „Kui
ookeanides oleks vett veel vaid
paar korda rohkem, ei oleks
maismaad üldse. Mis on määranud selle veekoguse – see ongi
planeeditekkeprotsessi küsimus.
Ma tahan mõista neid protsesse,
et koostada tõenäosusmudeleid, mis aitaks teada saada,
kui levinud on Maa-laadsete
omadustega planeedid mujal
universumis,“ räägib Kama.
Milleks seda kõike siiski uurida? Ühelt poolt aitab Kama töö
kaasa eelnimetatud mudelite
loomisele ja ennustuste tegemisele Maa-välise elu kohta. Teisalt
on sellel ka märksa igapäevasem
tähtsus. „Oma töös nihutame
edasi inimteadmiste piire, selle
tulemusel aga avastame ja loome
uusi ideid ning nendevahelisi
seoseid. See omakorda võib viia
ettenägematute tulemusteni,“
jutustab Kama.
Ei saa küll öelda, et planeetide tekke mõistmine Eesti majandust otseselt edendaks, aga
kaudselt on seosed siiski olemas,
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arvab ta. Nimelt nihkuvad
nõnda piirid ka fundamentaalteadustes. See omakorda annab
uusi teadmisi näiteks ettevõtete
tootearenduse tarbeks.
„Astrofüüsika on ühiskonna
jaoks kütkestav, ja mis kõige
tähtsam, see on kütkestav noorte
jaoks,“ on Kama rahul. „Kõigile
meeldib rääkida sellest, mis on
teaduse roll majanduses, aga
mis on majanduse roll elus?
Kasvatada heaolu!“ Kui tunned
mingi valdkonna vastu kirge, siis
paneb sellega tegelemine ja selle
edasiarendamine sind end hästi
tundma. Oled valmis andma
selle arengu heaks oma osa ja see
omakorda aitab kaasa valdkonna
edenemisele, mõtiskleb Kama.
Tema hinnangul on füüsika
eriala esmakursuslaste seas
kõige enam astronoomia- ja
astrofüüsikahuvilisi, kuigi üleilmses plaanis ei ole need teiste
füüsikaharudega võrreldes suured valdkonnad. Paljud tulevad
füüsikat õppima just seepärast,
et neile pakuvad huvi maailma
ruumiga seotud küsimused.
Teadmised füüsikast ja
teistest loodusteadustest on
tänapäeva ühiskonnas kõigile
tarvilikud. Need on häda
vajalikud muu hulgas selleks, et
mõista kliimaga toimuvat.
UNIVERSUMIST
ISEENDA OTSIMINE
Tulles tagasi Kama suurte küsimuste juurde – kas Maa-väline
elu on olemas ja milline on meie
koht universumis –, arvab ta, et
tungis otsida elu universumist
peitub meie soov leida endale
võrdlust. „Mõnes mõttes otsime
universumist iseennast. Tahame
aru saada, kas ja kui ainulaadne
on elu Maal,“ arutleb Kama.

MÄRTS 2020, NR 3

Kui leiaksime ka mujalt
eluvorme, siis saaksime võrrelda,
kuidas on meie elu siin arenenud – kas oleme oma planeedi
lootusetult tuksi keeranud või on
võimalik kuidagi paremini teha,
jätkab Kama oma mõttekäiku.
„Ma ei ole kindel, et astrofüüsika
neile küsimustele kunagi vastab.
Me ei pruugi leida mujalt universumist mõistuslikku elu, aga
ilmselt selliste küsimuste pärast
see valdkond nii kütkestav ongi,“
räägib ta.
SUHTLUS TEISTE
OLENDITEGA
Füüsikuna ütleb Kama, et
elu on loodusnähtus. Kõik
tõendid, ka kolleegidelt teistest
valdkondadest, näitavad, et elu
tekkis Maal niipea, kui siinne
keskkond vähegi orgaaniliste
molekulide stabiilseks eksisteerimiseks sobilikuks muutus.
„Seega on raske näha põhjust,
miks elu ei peaks ka mujal
universumis tekkima,“ sõnab
Kama.
Küsimusele, millal täpselt
Maa-väline elu avastatakse, ei
oska ei tema ega keegi teine
muidugi vastata.

struktuur ja mingid mustrid. Ta toob võrdluseks selle,
kuidas laps rääkima õpib. „See
on iseõppiv süsteem, mis jälgib
lapse ümber toimuvat ja eraldab
sellest mingeid struktuure, mis
muutuvad lõpuks keerukaks
suhtluspotentsiaaliks. Seega ei
näe ma põhjust, miks poleks võimalik teiste kosmoseasukatega
suhtlema õppida.“
Küll aga toob Kama esile
suhtluse tehniliselt keeruka
teostuse: kui suhtleme raadio
signaalidega sadade valgusaastate kauguselt, siis võib-olla ainus,
mida teha saab, on kuulata meile
tundmatute olendite raadio‑
signaale ja üritada midagi mõista. Me ei pruugi osata nendega
suhelda, vähemalt mitte inimesele kergesti hoomataval aja
skaalal, kuid suhtlus on võimalik
senikaua, kuni nad eksisteerivad
meiega samas füüsikalises ruumis, filosofeerib Kama.
Seda enam arvab ta, et reaalne kohtumine mõne muu tsivilisatsiooni esindajatega on ilmselt
võimatu, sest massiga objektide
saatmine ühe tähe juurest
teise juurde on energeetiliselt ja
tehniliselt äärmiselt keeruline.

HÄÄBUNUD TSIVILISATSIOONI SIGNAALID
VÕIVAD ENDISELT LÄBIDA UNIVERSUMIT JA
KANDA NEIST MÄLESTUST.

Teadlastel ei ole selget üksmeelt selles, kas ja kuidas
oleks inimene võimeline teiste
planeetide asukatega suhtlema, kuid Kama arvab, et see
on võimalik. Kui Maa-välised
olendid on võimelised oma
vahel suhtlema või mõtlema, siis järelikult on nende
infovahetuses mingisugune

„Mõned meie kosmosesondid
on Päikesesüsteemist väljumas,
mõne teise tähe juurde jõuavad
nad kümnete tuhandete aastate
pärast. Sestap on raske ette kujutada, kuidas inimesed saaksid
tähtede vahel reisida,“ räägib
Kama.
Kama loodab, et võimalikud
universumis elavad olendid an-
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EESTIS ON MAAILMATASEMEL OBSERVATOORIUM, KUS PÕHJAPOOLKERA TAEVAKAART VAADELDA.

navad oma olemasolust märku.
„Isegi kui mõni tsivilisatsioon
meie galaktikanurgakeses
on juba ammu hääbunud,
siis nende saadetud signaalid
läbivad endiselt universumit
ja kannavad mälestust neist.
See on iseenesest ju päris ilus
mõte.“

Selliselt mõtiskledes võib elu
Maal muutuda täiesti ebaoluliseks kübemeks kogu aegruumis. Kama on varem öelnud,
et otsides elu universumist,
otsime iseennast, kuid meil pole
kaptenit, missiooni. Küsimusele, mis on tema elu missioon,
vastas Kama, et sama mis kõigi

ülim missioon: olla õnnelik.
„Mul on suur privileeg tegutseda teadusvaldkonnas, mis
mind väga kütkestab ja millega
tegelemine toob rahulolutunde.
Inimlikul tasandil soovin
olla õnnelik, armastada ja olla
armastatud. See on kõige olulisem,“ tõdeb Kama. •

MIHKEL KAMA ASTROFÜÜSIKAST
Planetaarse astrofüüsika teadusrühmas Tõraveres
on meil pikaajaline ja tugev traditsioon tähtede
spektroskoopilise ja fotomeetrilise uurimise alal. Tähefüüsika suunda esindavad meil peale minu Anna
Aret, Indrek Kolka, Heleri Ramler ja teised.
Siit saadud teadmistega on meil võimalik panus
tada rahvusvahelisse teadustegevusse, näiteks aidata
ehitada uut kosmoseteleskoopi Ariel, millest saab
esimene seadeldis, mis ei uuri vaid paari üksikut planeeti. Ariel on erinevalt oma eelkäijatest võimeline
määrama umbes tuhande Päikesesüsteemist väljas-

pool asuva planeedi atmosfääri keemilise koostise.
Noortele tahan öelda, et füüsika või astrofüüsika
alal saadud kraadiga, olgu see bakalaureuse- või
doktorikraad, ei pea sugugi mitte astrofüüsikuks
saama. Euroopas ja järjest enam ka Eestis on
nende teadmistega inimesed hinnas väga paljudes
elukutsetes. Üks olulisemaid oskusi, mida läheb
nii reaalteadustes kui ka elus aina enam vaja, on
võtta mõni väga ebamäärane ja suur probleem või
küsimus juppideks lahti ning leida üksikutele osadele
võimalikult konkreetsed vastused.

•
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Simulatsioonikeskuses käib
mäng elu ja
surmaga
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LAPAROSKOOPILISE KIRURGIA
MATKUR TOOB PIMESOOLEOPERATSIOONI EKRAANILE.

Maarjamõisa kliinikus hiljuti avatud
simulatsioonikeskusesse sisenen
teadmisega, et mind ootavad
INNOVATSIOON

silikoonist pead, millele tuleb hakata
torusid kõrri toppima. Kuid nagu
VEEBRUARIS AVATUD
SIMULATSIOONIKESKUSES
ON VÕIMALIK KORRALDADA
KOOLITUSI NII ÜLIÕPILASTELE
KUI KA HAIGLAPERSONALILE.

päris eluski, tuleb ette ootamatusi –
mind ootab hoopis Anne, kes vajab
elustamist.
MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

A

jakirjatoimetuses on inimene
kokku kukkunud!
Kus on ajakirjanik?!“ hüüab
anestesioloogia ja intensiivravi
professor Joel Starkopf nõudlikul toonil. Mõtlemiseks pole
aega, pilk muutub häguseks.
Kuulen vaid, kuidas mu jalad
„abivajaja“ poole tõtates vastu
põrandat põruvad. Mõne hetke pärast kukutan end maha
laotatud tekile põlvili ning
juba pumpavadki käed mu ees
lamava nuku rindkeret.

„

Patsiendi nimi on Anne.
Kes kunagi mõnel esmaabikoolitusel käinud, teab, et ta
on nukk, kes vajab ikka ja jälle
elustamist. Ent isegi neljanda
kursuse arstitudengites näib
temaga tegelemine endiselt elevust tekitavat. Tihedalt ümber
Anne põlvitavad üliõpilased
jälgivad pingsalt põrandale
asetatud ekraani. Sel olevad
seierid näitavad nimelt, kuidas
elustamine kulgeb, näiteks kas
elustaja laseb patsiendi südamel
verega täituda.
Ent rindkere rütmikas
surumine väsitab kiiresti ja
teeme ühe tudengiga vahetust.
Juba järgmisel hetkel ulatab

professorStarkopf mulle halli
värvi riidega kaetud karbi. „Mis
ma selle kastiga nüüd teen?!“
hüüatan abitult. See on defibrillaator ehk elustamisaparaat,
millega saab anda elektrilööke.
Üritan karbikest mõnele tudengile sokutada.
„Kellele ma selle annan?“
„Ei-ei, ise teed!“ teatab
õppejõud.
„Ma hoian seda esimest
korda käes!“ puiklen vastu.
„Enamikul juhtudel kasutataksegi seda esimest korda.“
Hall karp käib lukust lahti.
Vasakul küljel on kolm joonist,
mis illustreerivad, kuidas karbi

sees olevat aparaati kasutada.
Mitte et neist arstitudengite
sekka sattunud sulesepale kasu
oleks – närv on nii suur, et silm
ei mõista jooniseid lugeda.
Palju rohkem on tolku elektroodidel olevatest piltidest, mis
näitavad, kuhu need keha peal
panna. Vajutan masina keskel
olevale nupule.
„Stay clear!“ („Hoidke
eemale!“) ütleb elektrilöögi
andmiseks valmistuv aparaat
robotlikult. „Shock delivered!“
(„Elektrilöök antud!“), teatab
masin pärast väikest pausi.
Hingan kergendatult. Loodan,
et Anne ka.

Samal ajal käib kõrvaltoas
teise patsiendi elustamine. Seal
lebab haiglavoodis ligi 50 000
eurot maksnud tuliuus nukk,
kellel erinevalt Annest rindkere liigub, justkui tulekski tal
eluvaim sisse.
NAGU PÄRIS PATSIENT
Simulatsiooniõppe spetsial ist
Riho Runnel selgitab, et päris
niisama see siiski ei juhtu.
Samal ajal, kui tudengid
mannekeeni kallal toimetavad,
annab Runnel arvuti kaudu
„patsiendile“ käsklusi. „Enamik
stsenaariume on automatiseeritud – õppejõud annab sisendi

ELUSTAMISEST HOOLIMATA NUKK
ANNE ELLU EI ÄRKA.

ja vastavalt õpilase tegevusele
järgmised näitajad ka muutuvad,“ selgitab ta. Nagu päris
inimese puhulgi, peab õpilane
mõistma, mis patsiendil viga
on, ning selle põhjal midagi ette
võtma. Ent see on keeruline,
sest nukk on vait kui sukk ega
reeda oma saladusi. „Kaebusi ta
ei esita ja valu ta ei kaeba. Häält
teeb küll – niisugust korisevat
hingamist. Saab muide jäljendada ka seda, kuidas patsient
oksendab,“ tutvustab Joel
Starkopf nuku „oskusi“ inimest
matkida.
Mis selle matkuri sees on?
Kas soolikad on?

REPORTAAŽ

„Ei, see ei ole kirurgiline
nukk,“ vastab Riho Runnel.
„Sees on elektroonika. Iseenesest on võimalik külgede
peale pleuradreen panna – kui
patsiendil on rindkereõõnes
õhk või veri või muu vedelik,
siis tehakse külje pealt roiete
vahemikust sisselõige ja viiakse
selle kaudu toru sisse.“ Nuku
torkimine teravate riistadega
tähendab aga seda, et tema
silikoonnahka jääb auk. Uue
protseduuri tegemiseks tuleb
nahk välja vahetada.
„Kõik sõltub kasutus
intensiivsusest, aga [matkuri]
keskmine amortisatsiooniaeg
on viis aastat. Uued simulaatorid tulevad peale, mingite
mudelite kuluosade tootmine
lõpetatakse ära … Aga keskmiselt kümme aastat peavad nad
vastu küll,“ lisab Runnel.
Uus simulatsioonikeskus ei
tähenda siiski, et nüüd on kõik
teisiti kui enne. „Simulatsiooni
ja mannekeene oleme õppetöös
kasutanud juba aastakümneid,
selles mõttes ei ole midagi uut,“
ütleb professor Joel Starkopf.
„Senised klassiruumid hakkasid aga ajale jalgu jääma. Need
olid üle maja laiali ja matkurid
olid oma aja ära elanud,“
kirjeldab ta.
Ent simulatsioonikeskus
pole päris lõplikult valmis. Kui
praegu on sisustatud hingamis
teede õppeklass, haiglaõppe
klass ja erakorralise meditsiini
osakonda jäljendav ruum, siis
Starkopfi sõnutsi soovitakse
edaspidi välja ehitada ka tuba,
kus saaks simuleerida sünnitusabi ja vastsündinu abistamist.
Ka matkurite ritta soovitakse lisa. Praegu on keskuses
kolm elusuuruses nukku – üks
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vanem ja kaks tuliuut – ning
kuus nukupead, kuid Runneli
sõnul on kavas soetada veel
seadmeid, mis võimaldaksid
harjutada näiteks vedelikuproovi võtmist seljast ja dreeni
viimist rindkerre.
„Põhiviga on see, et ostetakse hästi kallid matkurid,
aga nende peal harjutatakse
ainult käelisi protseduure,“ teab
Runnel. „Matkuri k asutamise
eesmärk on siiski õppida
meeskonnatööd ja otsuste
vastuvõtmist sündmuste
käigus; seda, kuidas meeskonna juht kriitilises seisundis patsiendi juures kiirelt ja kindlalt
otsustama peaks.“
Ka professor Starkopf paneb
üliõpilased meeskonnana
proovile. Esmalt mängitakse
simulatsioonikeskuses läbi
olukordi, kus tudengid märkavad ostukeskuses teadvuseta
inimest. Hiljem moodustatakse
juba „kiirabibrigaadid“, milles
on igaühel oma ülesanne. Kui
tudengite esimesed katsed on
üsna konarlikud ja õppejõul
tuleb neile meelde tuletada
sedagi, kuidas helistada hädaabinumbrile 112, siis viimastes
läbimängudes tegutsetakse
juba vilunumalt.
LIHTNE OPERATSIOON
Kuid simulatsioonikeskuses ei
ole pelgalt nukud. „Üks oluline
asi siin on laparoskoopilise
kirurgia matkur,“ tutvustab
Starkopf. „See võtab enda alla
väikese toa jagu ruumi ja on
kindlasti siin kõige kallim
varustus. Selle peal saavad
noored kirurgid harjutada
laparoskoopilise kirurgia töö
võtteid, enne kui nad lähevad
päris inimest opereerima.“

Masin ise näeb välja nagu
mänguautomaat, mille ülemises osas on ekraan, kuid nuppude asemel on kaks kirurgi
riista meenutavat seadeldist,
mis toimivad juhthoobadena.
Kui neid liigutada, on ekraanil
näha, kuidas kirurgiriistad
päris kõhuõõnes liiguksid.
Riho Runnel teab rääkida,
et masinal juba kätt proovinud
kirurgid hindavad simulatsioone küllaltki tõepäraseks.
Ja tõepoolest – kui sulesepa
kogenematud käed lasevad
keset pimesooleoperatsiooni
kirurgiriistade vahelt lendu
kummilingu, mis tulnuks soole
ümber panna, lendab see nagu
ragulkale kinnitatud lint vastu
kõhuõõne seina. Õnneks ei
tunne see patsient valu! Kui
pimesoolt taga ajades aga
ununeb, et kõhuõõnel on piir,
võib kokkupuutest seinaga
ehmuda, sest hoovad osutavad
kätele äkitselt vastupanu.
Kogu tegevus mõistagi
salvestatakse ning kõik head ja
vead saab hiljem üle vaadata.
Kummilingu kinnitamine
võtab ajakirjanikul viis minutit.
„Kirurgidel, kes seda iga päev
teevad, käib see lihtsamalt,“
kinnitab Runnel.
Kuigi simulatsioonikeskuse
ruumides võib nii mõnelgi
korral kuulda sõnu „Mängult
on nii ...“, on keskuses läbi
proovitavad situatsioonid
vägagi elulised. Kuidas võiksidki arstitudengid mõista
oma võimalikku käitumist ja
otsuseid, kui nad ei saaks oma
tegevust eri olukordades läbi
katsetada. Suu lahti lebavad
simulatsioonikeskuse nukud
hüüaksid justkui pidevalt:
„Mängime veel!“ •
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ARVUTUSKESKUSES LÕHUTI VANA ARVUTI, ET UUELE RAALILE RUUMI TEHA. VIRVE AEDMA PAREMALT TEINE.

Sada semestrit kasvatavad ülikooliga kokku
Tänavusel vabariigi aastapäeva aktusel andis rektor peaaegu sajale
ülikooli töötajale üle uue teenetemärgi. Sellega tänatakse neid, kes
on Tartu Ülikoolis tegutsenud vähemalt sada semestrit.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

T

eenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ idee autor, loodusja täppisteaduste valdkonna
emeriitprofessor Ain Heinaru
ütles, et sageli pole palk ja positsioon inimestele nii tähtsad kui

nende töö märkamine, hindamine ja austamine. „Inimesed,
kes on aastakümneid või kogu
elu pühendanud ühe asutuse
arendamisele, on kahtlemata
selle asutuse patrioodid ja neid
tuleb selle eest tunnustada,“ on
Heinaru veendunud.
Teenetemärgi saajate seas on
paljude erialade esindajaid, on
tuntud ja teenekaid professoreid

ja teadureid ning pikaajalisi
administratiivtöötajaid. Tutvugem selles loos mõnega neist.
Virve Aedma, kes on ülikoolis töötanud alates 1965. aastast,
on infotehnoloogia osakonna
infosekretär. Pärast keskkooli
soovis ta õppida füüsikat. Ta sai
ülikooli sisse, kuid mõne õppejõu arvates ei olnud sobiv, et üks
naine „trügib“ sellisele erialale.

AKTUAALNE
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et kehakultuur on selle tõttu
kannatanud. „Ma ei räägi spordist, mis tähendab tulemustele
orienteeritud tegevust, vaid just
kehalisest kultuurist – sellest,
kuidas enda tervise eest hoolitseda,“ selgitab Aule.
Rõõmu teeb talle see, et sportimisvõimalused on muutunud
paremaks: ülikooli Kääriku
spordibaasi on järgemööda
remonditud ja Ujula tänaval on
uus spordiklubi hoone. „Loodan, et ülikooli 400. aastapäevaks tehakse korda ka ülikooli
staadion,“ lisas ta.
Kersti Unt on maailmakirjanduse assistent. 1968. aastal
asus ta ülikoolis inglise keelt ja
kirjandust õppima. „Ma olen
Tartu tüdruk. Tahtsin küll
iseseisvuda ja teise linna õppima
minna, aga huvi inglise keele
vastu oli nii suur ja mujal seda ei
õpetatud,“ jutustab ta.
Tol ajal määrati enamik filolooge pärast ülikooli lõpetamist
kooliõpetajateks. „Mina aga ei
tahtnud pedagoogiks saada.
Nagu öeldi: ei taha Obinitsa
õpetajaks,“ naerab Unt. Tal
õnnestus kolmandal kursusel
pääseda ülikooli raamatukogu
eriprogrammi ja pärast lõpetamist saada raamatukoguhoidja
töökoht, kuid sealne töö ei sobinud siiski tema rahutu hingega.
Sel ajal tekkis ka väljavaade teha
raamatuid tõlkides tööd, mis oli
põhierialaga rohkem seotud.
Suurema vabaduse andis
inglise keele kui võõrkeele
õpetamine võõrkeelte kateedris.
„Tunnid olid kord nädalas – no
ei hakanud enamasti üliõpilastele külge see võõrkeel. Oli
õnn, kui vahepeal sai õpetada
ajaloolasi, kelle ettevalmistus
koolis oli parem,“ muigab ta.
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Ta ütleb, et on ülikooli
patrioot ja iga asi, mis ülikooli
puudutab, läheb talle hinge.
Ülikooli juures hoiavad teda
endiselt kinni targad inimesed
ja eriline suhtumine, mida ta
ei oska sõnadesse panna. „Igal
hommikul kõnnin peahoonest
mööda … Siin on midagi,“
õhkab ta.
Rein Aule on ülikoolis
kergejõustiku õpetaja. Ta
astus Tartu Riiklikku Ülikooli
1963. aastal, et õppida kehakultuuri, kuid juba järgmisel
aastal võeti sõjaväkke. Õpingud
katkesid kolmeks aastaks, kuid
1967. aastal jätkas ta pooleli
jäänud tudengielu.
Aule meenutab, et toona
tulid Tartusse õppima noored
üle terve Nõukogude Liidu, sest
meie kehakultuuriteaduskond
oli oma kõrge tasemega kuulus
kogu maal. „Nüüd peab sisse astudes tegema ainult NATO testi, mis tähendab kätekõverdusi,
istesse tõusmist ja jooksmist.
Meie omal ajal pidime lisaks
veel mängima võrk- ja korvpalli
ning Elva järves ujuma,“ jutustab Aule.
Ta meenutab heldimusega,
kuidas omal ajal olid kõikidel
üliõpilastel kohustuslikud
kehalise kasvatuse tunnid ja
igal aastal toimus ülikoolis
spordipäev, mis oli võrdne
arvestusega.
„Spordipäeva ootus
tekitas lausa elevust. Kõik
võtsid sellest osa, läbi
linna mindi rongkäigus
ülikooli staadionile,“
meenutab Aule.
Nüüd enam kehaline kasvatus tudengitele kohustuslik
ei ole ja Aule tõdeb,
: ER A

Ainus väljavaade oli saada pedagoogiks. Viimaks leidsis Aedma
töö ülikooli arvutuskeskuses.
Ta alustas tööd arvutil Ural-4,
mis täitis spordisaali suuruse
ruumi. „Ülikool oli esimene
asutus Eestis, mis sai omale
Ural-4,“ on ta seniajani uhke.
Kõige huvitavam, aga ka
raskem aeg oli uues arvutuskeskuses J. Liivi tänaval. Töö
käis vahetustega: kui olid ühes
vahetuses kella kaheksast poole
neljani, siis järgmine vahetus
kestis öösel kella ühest hommikul kaheksani.
„Oli siiski väga ilus aeg. Meil
oli oma seltskond, kellega saime
ka väljaspool tööaega kokku.
Siiani peame kõigi daamidega koos sünnipäevi,“ räägib
Aedma.

MÄRTS 2020, NR 3

FOTO

20

RINA KALLIKORM (PAREMAL) KOOS KOLLEEGIDEGA LABORIS.

Ajastule omaselt veetis Unt
päris suure osa elust üliõpilasena
ja hiljem noore pedagoogina
ülikooli kohvikus. Seal saadi
kokku, loeti kirju, arutleti asjust,
millest ei tohtinud rääkida, lauldi
ja joodi šampanjat. Tol ajal ei
olnud ülikooli hooned nii hajali
nagu praegu ja eri valdkondade
tudengid suhtlesid omavahel
tihedalt. „Kokku said igasuguste
seisukohtadega inimesed. Oli
füüsikuid, ajaloolasi, filolooge,
õppejõude – üldiselt üsna kirju
seltskond –, aga nii toimus kogemuste ja seisukohtade vahetus,“
meenutab Unt.
Tõlketöö kujunes Undi sõnul
enam-vähem edukaks ning
kui keeleõpetaja tööd kaheksakümnendatel enam ei jätkunud,
õnnestus tal ülikoolis jätkata
laborandina tõlkekabineti juhataja ülesannetes. Hiljem, pärast
maailmakirjanduse õppetooli
loomist, on Unt töötanud seal
mitmesuguste ametinimetuste
all õppejõuna.
Suurimateks pöördepunktideks ülikoolis veedetud aja jooksul peab Unt maailma avanemist

ja arvutite tulekut. „Nende
muutuste abil jõudis ülikooli
tohutu infovoog: arvutite abil
sai kasutada andmebaase, mis
olid seni kättesaamatud. Tekkis
võimalus minna välismaale ja külastada läänemaailma ülikoolide
raamatukogusid,“ kiidab ta.
Riina Kallikorm astus
1966. aastal arstiteaduskonda,
lähtudes eriala valimisel sellest,
et tööd oleks igal ajal, olenemata
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arstitudengid Kallikormi oma
lemmikõppejõuks. Nende
hinnangul on ta südamlik ja
mõistev ning elab tudengitele
hingega kaasa, tema vahetu ja
loomulik suhtlemine patsientidega on aga õppuritele ees‑
kujuks.
Kallikorm tunnistab, et üliõpilaste tunnustus on talle väga
oluline. „See on märk sellest, et
ma jätan jälje. Õppejõutöö an
nab niivõrd palju tagasi. Mul oli
just praktikumis üks noormees,
kelle isa ja vanaisa ma olin ka
õpetanud.“
Ka oma patsientidele elab ta
kaasa, kuigi see on hingeliselt
väsitav. „Haige tahab inimlikku
puudutust – et keegi temaga
suhtleks. Juba praegu on
patsiendi ja arsti vahel suhtlust
küllaltki vähe. Tehisintellekt
võib küll üle võtta diagnoosimi
se ja ravimise, kuid inimlikkust,
silmast silma suhtlust, ei suuda
robot asendada,“ tõdeb ta. Ta lisab, et et hea arsti tööd ei maksa
kinni ükski palk, sest hea arst
paneb töösse oma hinge.

MAAILMA AVANEDES JA ARVUTITE TULLES
JÕUDIS ÜLIKOOLI TOHUTU INFOVOOG, MIS
OLI SENI KÄTTESAAMATU.

riigikorrast või ühiskondlikest
veendumustest. „Kui olin väike
tüdruk, oli mul lapsehoidja. Ta
sai insuldi ja haigena voodis lamades ütles ta mulle: „Riina, kui
kunagi suureks kasvad ja arstiks
saad, siis ravid mu terveks.“
Nii ma siis arstiks hakkasingi,“
jutustab Kallikorm.
Praegu töötab ta Tartu
Ülikooli Kliinikumis reumatoloogina ja ülikoolis vanemteadurina. Eelmisel aastal valisid

Ka Kallikorm on ülikooliga
kokku kasvanud. Ta ei taha esile
tuua ühtki konkreetset muutust,
mis on ülikoolis tema siin oldud
aja jooksul toimunud, aga annab
ühe soovituse: et inimesed oleksid ausad ja seisaksid asja eest,
mitte enda eest – et ei tegutsetaks ainuüksi oma renomee
kaitsmise huvides. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www. ajakiri.ut.ee.
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näiteks terviseseire tulemused
ja teadusuuringud. Need on
tervishoiupoliitika kujundamisel oluline allikas.

RAHVATERVISHOIU MAGISTRIÕPPEKAVA PROGRAMMIJUHI JA EPIDEMIOLOOGIA PROFESSORI ANNELI UUSKÜLA
SÕNUTSI ON KÕIGE ROHKEM ELUSID PÄÄSTNUD PUHAS VESI, KANALISATSIOON JA VAKTSIINID.

Eestlased on kimpus
elustiilihaigustega
Rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuhi ja epidemioloogia
professori Anneli Uusküla sõnutsi on tervislikest eluviisidest räägitud
tüütuseni, ent sellest hoolimata oleme kimpus surmadega, mida
INTERVJUU

olnuks võimalik vältida.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

M

ärtsi keskel tähistatakse konverentsiga
20 aasta täitumist
rahvatervishoiu magistriõppe

algusest Tartu Ülikoolis.
Anneli Uusküla ütleb, et inimestel on tavaliselt hea ettekujutus
sellest, mida teevad arstid ja
õed, kuid rahvatervishoiu spetsialistidest teatakse tunduvalt
vähem. Ent tänapäeva tervishoius on neil täita tähtis roll.

Millised on peamised ees
märgid praeguse Eesti rahva
tervishoius?
Rahvatervishoid on kiiresti
arenev valdkond, mille keskmes
on tegevused, millega soovitakse ühiskondlikult hoida
ja parandada kõigi inimeste

tervist. Rahvatervishoiu valdkond on üsna lai. Selleks, et
riik saaks langetada rahvastiku
tervise juhtimiseks otsuseid,
on kõigepealt vaja hinnata,
milline on rahvastiku tervis.
Arenenud riikides nagu Eesti
on rahvastiku tervise ja sellega
seotud tegurite rutiinne seire
traditsioon.
Kogutavad andmed ei ole
aga informatsioon. Neid on vaja
analüüsida, et teha mõistlikke
järeldusi: kas mingi haigus
harveneb või sageneb või mingi
riskikäitumise esinemissagedus kasvab. See on rahvatervishoiu valdkonnas töötavate
spetsialistide üks ülesannetest. Tänapäevase praktilise
rahvatervishoiu oluline alus
on parim teadaolev tõendus,

Kust saab tervishoid alguse –
kas sellest, et vanaema manit
seb lapselast mütsi kandma,
või sellest, et riik kohustab
vaktsineerima?
Ma arvan, et kitsamas mõttes on rahvatervishoid siiski
riigimeditsiin – riigi tehtud
otsused ja toetatud tegevused
selleks, et tagada rahvastiku
tervis. Loomulikult on ka
kogukonna ja perekonna tavad
üks tervishoiu osa.
Rahvatervishoid kätkeb
endas tegevusi, millega soovitakse ühiskondlikult hoida
ja parandada inimeste tervist,
propageerides näiteks füüsilist
aktiivsust, jälgides keskkonna
mõju tervisele, tagades kõigile
võrdse ligipääsu terviseteenustele jne.
Ülikool ei ole rahvatervishoiu praktika asutus, me oleme
õppe- ja teadusasutus. Meie
töötajad osalevad teadustöös,
aga mitte ainult – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu
instituudis töötavad inimesed
panustavad ka praktilisse
rahvatervishoidu.
Olete öelnud, et rahvatervis
hoiu eesmärgid on jäänud
aastate jooksul samaks.
Eesmärgid on jäänud üldiselt
samaks – hoida tervist ja ennetada haigusi –, aga haigused on
muidugi muutunud, ja ennetus-
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võimalused samuti. Kui kunagi
olid väga oluliseks haigestumise
ja surma põhjuseks nakkushaigused ja selle tõttu tekkis ka
kogu see „sanitaar-“ ja „hügieen“
– toimus võitlus mikroobidega –, siis praegu on rõhuasetus
liikunud kroonilistele haigustele. Väga olulisteks surma põhjusteks on kardiovaskulaarsed
haigused ja vähk.
Kas meid kimbutavad haigu
sed on seotud sellega, kuidas
me elame?
Arenenud riikides on
juhtivate surmapõhjuste seas
elustiilist tingitud haigused.
Peaksime sööma tasakaalustatult, liikuma palju, hoiduma
suitsetamisest ja alkoholi
kuritarvitamisest. See on nii
lihtne ja nii palju räägitud, et
arutlemine selle üle tundub
inimestele tüütu ja mõttetuna.
Lisaks võib tunduda, et tervist
saab osta apteegist – päikesekapslid, salendavad tabletid
või immuunsust parandavad
pillid ... See ei ole võimalik!
Ka arsti juures käimine ei tee
tervet inimest tervemaks, kui
ta on.
Praegu on aga päevakorral eluviisiga seotud teemad.
Rahvatervishoid tegelebki tervishoiuga rahvastiku tasemel,
ja kas me seda tunnistame või
mitte, aga sellel tegevusel on
tervisele palju olulisem mõju
kui meditsiinil. Ma arvan, et
Eestis ei ole ühtki inimest,
kes ei oleks kuulnud nõuandeid nagu „Sööge puuvilju“ ja

24

INTERVJUU

„Liikuge palju“. Aga selleks, et
tervislikku eluviisi järgida, on
inimestel sageli vaja tuge, ja
siin tuleb mängu riik, kes saab
toetada tervislikke valikuid.
Mida riik teha saab? Oleme
näinud näiteks alkoholi
aktsiisiga mängimist.
Maksupoliitika on oluline
rahvatervishoiu instrument.
Teadusuuringud, mis põhinevad paljude maade kogemuste
analüüsil, on veenvalt näidanud, et alkoholi maksustamine
ja alkoholi (liig)tarvitamine on
pöördvõrdelises seoses. Ei ole
põhjust arvata, et Eesti oleks
ülejäänud maailmaga võrreldes
kuidagi erandlik. Kahju ainult,
et see sumbus populismi ja meil
ei jätkunud söakust, et alustatut jätkata ...
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peaksid sööma ja söövadki
meie lapsed – piimatooted,
jogurtid, mahlad –, on suhkrusisaldus neis kindlasti tervist
mittetoetav. Mida riik saab
teha? Riik saab loomulikult
keelustada näiteks saiakeste ja
limonaadi müügi koolipuhvetites, teha ettekirjutusi, regulee-

leetrid. Juba on ka lapsi leetritesse surnud. Need on täiesti
lubamatud surmad, vaktsiiniga
välditavad surmad.
Probleem on selles, et neid
haigusi ja surmi, mis on ära
hoitud, on väga raske lugeda,
sest neid ju pole. Rahva mälu
ei ole kuigi pikk, ühe-kahe

TEADUSUURINGUD ON NÄIDANUD, ET
ALKOHOLI MAKSUSTAMINE JA TARVITAMINE
ON PÖÖRVÕRDELISES SEOSES.

rida maksustamist sõltuvalt
toodete suhkrusisaldusest.

Ütlesite, et eestlasi kimbuta
vad peamiselt elustiilihaigu
sed. Kas viirustega ei pea me
enam kuigi palju tegelema?
Mitte, et me nendega ei tegele, aga need tõesti ei ole niivõrd
Aga paljuräägitud suhkru
prioriteetsed kui varem. Miks
maks?
on meil see luksus, et me saame
Suhkrumaksuga, ma arvan,
natukene kergemalt hingata?
on tõendus vastuolulisem kui
Alustuseks on meil muidugi
alkoholiaktsiisiga. Kui mõtheatasemeline keskkond –
leme nendele toodetele, mida
puhas joogivesi, kanalisatsioon.
Aga see, et
meie lapsed
ei sure läkaköhasse või
leetritesse, on
väga selgelt
vaktsineerimise tulemus.
Arenenud
riikide hiljutiste kogemuste
põhjal on teada, et esimene
haigus, mille
puhangud
hakkavad vaktsineerimismäära langedes
tekkima, on
TULEB END PESTA — TEATI JUBA NÕUKOGUDE AJAL.

põlvkonnaga unustame, kuidas
lapsed praeguseks välditavatesse nakkushaigustesse surid.
Haigustesse surnud inimesi
on seevastu väga lihtne lugeda.
Vaktsiiniga välditavate surmadega on samamoodi: kui neid
ei näe, pole neid olemaski. Siin
peitub paradoks: kui sa töötad
väga hästi, siis keegi ei näegi
midagi; nähtavad on justkui
ainult kulud.
Nakkushaigused ei ole meie
planeedilt kuhugi kadunud.
Uute nakkushaiguste puhanguid jääb alati tekkima, aga
selle jaoks on oluline ka seire,
mida ma alguses nimetasin.
Kust me muidu teada saame, et
miski on tekkimas?
Hoolimata haiguspuhan
gutest on meil inimesi, kes
keelduvad vaktsineerimisest.
Kas neid on järjest rohkem?
Mulle tundub, et neid on
ja nad on küllaltki häälekad,
aga ma ei ole kindel, et neid on
aja jooksul juurde tulnud. Eks
inimestel on oma arvamused ja
infot kogutakse, kes ja kuidas,
aga väga lihtne on unustada
midagi, mida ei ole näinud.
Loomulik immuunsus ei ole
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poole sajandiga muutunud.
Me oleme ikka samasugused
inimesed.
Ma arvan, et vaktsineerimisvastasus on seotud usaldusega
riigi vastu. Kas me usaldame
seda, mida riik meile soovitab –
vaktsineerimiskava? Nendes
riikides, kus usaldus riigi vastu
on suurem, on ka vaktsiine
ümbritsevat diskussiooni palju
vähem.
Millised on rahvatervis
hoidu ees ootavad tuleviku
küsimused? Kas meil on mõ
ned iseäralikud probleemid,
millega tegelema peame?
On muidugi. Kui vaatame
sellist lihtsat näitajat nagu
millesse inimesed surevad,
siis tõusevad esile loomulikult
südamehaigused ja vähki haigestumus, aga teistest Euroopa
riikidest on meil väga erinev
suremus välispõhjustest tingitud surmadesse.
Nagu näiteks?
Narkootikumide üledoosid,
alkoholi ja muuga seotud traumad, mürgistused. Väga suur
osa välispõhjustest tingitud
surmadest on ju ennetatavad.
Me teame seda sellepärast, et
teistes arenenud riikides on
traumadesse ja mürgistustesse
suremus palju väiksem.
Välispõhjustest tingitud
surmade poolest on Eesti olnud
Euroopa liider ja narkootikumide üledoosist tingitud surmade poolest oleme maailmas
esirinnas. See on väga masendav. Eesti oli 15 aastat Euroopas esimene ja maailmas teine
peamiselt fentanüüli kasutamisega seotud üledooside poolest.
Ka meie alkoholitarvitamine

on väga murettekitav. Sellega
on seotud nii suremus kui ka
haigestumus, aga ka kõik need
mured, mida me tervishoius
ei näe – probleemid inimeste
eraelus ja suhetes.
Meedias on kirjutatud ka
kliimamuutusega kaasneva
test tervisemuredest.
Mulle tundub, et see on
oluline teema – mida on võimalik teha, mida vältida. Minu
kolleegid tervishoiuinstituudist
on uurinud näiteks seda, kuidas
mõjuvad tervisele kuumad
suvepäevad. Loomulikult on
ohustatud need inimesed, kelle
tervis on juba niigi kehvem,
näiteks südamehaiged. Ilmastikul on kindlasti tervisele mõju.
Kuidas ja kas mõjutab muutuv
kliima või ka järjest sagenev
reisimine nakkushaiguste
levikut – see kõik on vägagi
huvipakkuv uuringuteema ja
küllap me saame teada, kuidas
need tervist mõjutavad.
Ühest küljest on meil and
med, teisalt – kas me saadud
infot ka kasutame?
See, kuidas me kasutame
rahvatervishoiuga seotud
otsuste tegemisel tõendust, ei
ole ainult Eesti küsimus, aga
minu arvates toimub siiski
areng – järjest rohkem pöördutakse teadusliku tõenduse
saamiseks rahvatervishoiu
spetsialistide poole.
Tõenduspõhisus on moodsa
rahvatervishoiu märksõna.
Parimad otsused valmivad
konstruktiivses koostöös asjaosaliste vahel. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www. ajakiri.ut.ee
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AJALUGU
Noppeid tervishoiuõppe
ajaloost Tartu Ülikoolis
1804. Daniel Georg
Balk loeb esimest hügieeni
kursust. Järgmisel aastal
hakkab Martin Ernst Styx
järjekindlalt pidama „meditsiinipolitsei“ ehk meditsiinipoliitika loenguid.
1860. Arstiteaduse
õppetoolis on õppeainena
kirjas „Hügieen“.
1895. Moodustatakse
omaette hügieenikateeder.
1920. Alustab tegevust
tervishoiu instituut. Omariiklus toob kaasa kohustuse
osaleda vabariigi tervishoiupoliitika kujundamises.
1922–1930. Instituudis
tehakse kõiki Eesti maakondi hõlmav sanitaartopograafiline uuring.
1944–1946. Hügieenikateeder on pärast sõda
armetus olukorras. Ruumid
ja tehnika on purustatud ning
väärtuslikum aparatuur evakueeritud. Endisest koosseisust on kohal ainult koristaja.
Olukord siiski paraneb ja
õppetöö algab taas.
1992. Senine hügieeni
ja tervishoiuorganisatsiooni kateeder muudetakse
tervishoiu instituudiks.
Keskendutakse tervise
väärtustamisele, kujunemisele ja säilitamisele.

•

Allikas: peremeditsiini ja
rahvatervishoiu instituudi
koduleht
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Hiina uus
Siiditee
puudutab ka
Eestit
FOTOD: ANDRES TENNUS

Hiina asus juba aastaid tagasi välja
arendama uut Siiditeed. Viimasel
ajal on see hiigelprojekt, millega
püütakse rajada uus kaubatee
Hiinast läände, pälvinud rohkem ka
avalikkuse tähelepanu.
MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

H

iina kavandatav uus
kaubatee ei kulge vaid
üht rada pidi, vaid
sellel on kaks peamist haru: üks
mööda maismaad, teine India
ookeani kaudu. Ka Eesti ei ole
jäänud Hiina kavatsustest kõrvale. Hiigeltaristuprojekti on planeeritud ka Läänemere-äärsed
veeteed ja sadamad. Eestit puudutab otseselt Tallinna–Helsingi
tunnel, millesse hiinlased on
avaldanud soovi investeerida.
17. veebruaril toimus Tartu
Ülikoolis aruteluõhtu „Arktika
suurenev olulisus: Hiina ja Läänemeri“, kus TÜ teadlased Marju Lauristin, Urmas Varblane,

Dong Lisheng ja Viacheslav
Morozov ning Kesk-Hiina Ülikooli professor Aleksander Lust
pidasid Hiina suureneva mõju
kohta lühiettekanded.
HIINA KASVAV JÕUD
Aleksander Lust ütles oma
ettekandes, et Hiina käes on
suur võim maismaal, kuid uue
Siiditee projektiga kasvatab ta
oma võimekust ka merel. See
omakorda mõjutab tervikuna
Hiina majanduslikku, kultuurilist ja militaarset suutlikkust.
„Kui aga Läänemere-äärsed
maad oma kaardid õigesti mängivad, võib ka siin piirkonnas
sellest projektist majanduslikku
kasu saada,“ sõnas Lust. Tema
sõnul huvitab Läänemeri Hiinat
eelkõige majanduslikel põhjustel

ALEKSANDER LUST SÕNAS,
ET HIINAL ON SUUR VÕIM
MAISMAAL, KUID UUE SIIDITEE
PROJEKTIGA KASVAB KA
NENDE VÕIMEKUS MEREL.

osana võimalikust arktilisest
Siiditeest, mida Hiina kavandab
Põhja-Jäämere kaudu.
Samas tõi Lust esile, et Hiina
on püüdnud siiski näidata ka
oma sõjalist potentsiaali, näiteks
2017. aastal Venemaaga peetud
mereväe ühisõppust võib pidada
sümboolseks kättemaksuks
lääneriikidele. Nimelt on USA,
Suurbritannia ja Prantsusmaa
merevägi alates 2015. aastast
patrullinud Hiinale kuuluvate
tehissaarte lähistel, et tagada
rahvusvaheline laevaliiklus, kuigi
see on Hiinale väga vastukarva.
TÜ Euroopa Liidu – Venemaa
uuringute professor Viacheslav
Morozov lisas samuti, et Hiinal
ja Venemaal ei ole plaani luua
ühist sõjalist liitu, küll aga võivad

neil olla ühised huvid: näiteks on
Venemaale kasulik, kui Hiina õõnestab NATO ja EL-i autoriteeti.
Teisalt on Venemaa huvides
takistada Hiina üha kasvavat
jõudu, ja tuleb võtta arvesse
tõsiasja, et Hiina ei ole tunnustanud Krimmi Venemaa osana,
mistõttu puudub kahe riigi vahel
usaldus, põhjendas Morozov.
KOLM SIIDITEED
Nagu eespool mainitud, püüab
Hiina laiendada oma haaret
ka Arktika suunal. Sellest
annab tunnistust Hiina uus
põhjapolaaralade poliitika,
mille kohaselt ta määratleb
end Arktika-lähedase riigina.
„Kui jää põhjapoolusel kliima
soojenemise tõttu üha enam

sulab, soovib Hiina rajada veel
ühe kaubatee Euroopasse mööda
Põhja-Jäämerd, sest see on lühem
ja mitte nii tiheda laevaliiklusega
kui Malaka–Suessi–Vahemere
marsruut. Need plaanid jäävad
aga kaugemasse tulevikku,“
märkis Aleksander Lust.
ANDMETE VÄÄRTUS
TÜ rahvusvahelise ettevõtluse
professor Urmas Varblane ütles,
et uue Siiditee loomist ei ole
enam paslik nimetada initsiatiiviks, kuna ehitamine juba
käib. Tema hinnangul on üks
selle projekti tagamõtetest Hiina
presidendi soov näidata oma
tähtsust. Samas sõnas Varblane,
et Tallinna ja Helsingit ühendav
tunnel oleks meile majandus‑
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likult väga kasulik – see tähendaks Eesti ja Soome turu ühendamist ja palkade võrdsustumist.
Varblane tõi esile, et tulevikus
ja juba praegu on üheks suurimaks kaubandusharuks andme
vahetus: aastatel 2005–2014
kasvas rahvusvaheline andme
vahetus 45 korda ning suur
osa sellest toimub just Hiina ja
lääneriikide vahel.
TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin
meenutas, et europarlamendi
liikmena tegeles ta andmete ja
privaatsuse küsimusega. Sestap
teab ta, et EL-i uus andme
kaitsemäärus töötati välja just
eelkõige Hiina tehnoloogia
kasvu ajel, mitte peaasjalikult
Google’i reguleerimiseks.
Lauristin selgitas, et hiinlased on
väga kannatlikud ja kavandavad
oma ettevõtmisi pikalt ette. „Hii
na jaoks on 50 aastat võrdväärne
ühe sekundiga,“ märkis ta.
„Me peaksime olema nagu
siil – arendama oma teadmisi,
kuidas Hiina ühiskond toimib
ning kuidas see mõjutab Euroopat ja ülejäänud läänemaailma.
Hiina silmapaistev tõus on toimunud viimase 10 aasta jooksul,
aga mis saab 20–30 aasta pärast?
Nende muutuste ettenägemiseks peame olema targad ning
aru saama Hiina kultuurist ja
ühiskonnast. Targad saame olla
vaid teadmiste poolest, mitte
kunagi aga militaarselt,“ rõhutas
Lauristin. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www. ajakiri.ut.ee.
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Praktikakeskkond
meelitab üliõpilasi
panema end proovile
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Üleülikooliline praktika vahendamise keskkond Futulab on
seadnud sihiks viia kokku praktikavõimaluste otsijad ja pakkujad.

FUTULABIST SAAVAD ÜLIÕPILASED OTSIDA ENDA OSKUSTE ARENDAMISEKS ERINEVAID VÕIMALUSI.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

M

õte sellest, et Tartu
Ülikoolil võiks
olla oma praktika
keskkond, mis ühendaks nii
ülikooli, üliõpilased kui ka
ettevõtted, sündis majandus
teaduskonna praktika arendus
juhi Anneli Lorenzi sõnutsi
umbes kaks aastat tagasi.
Veebruaris kuulutati välja, et
selline keskkond on loodud ja
see kannab nime Futulab.
Kui küsida Lorenzilt,
millised tunded teda seoses
praktikakeskkonna loomisega
valdavad, vastab ta esma
pilgul ootamatult, et kurvad.
„Sest ükski asi ei tohi elus nii
kaua aega võtta,“ selgitab ta.
„Kui räägime, et meil kõigil
peavad olema IT-pädevused,
aga praktikakeskkonna ideest
teostuseni läheb aega peaaegu

kaks aastat, siis ilmselgelt on
see liiga pikk aeg. Üliõpilane ei
kasuta enam ainult paberit ja
pliiatsit,“ arutleb Lorenz.
Futulabi loomise idee sai
Lorenzi sõnul tõuke tõigast, et
tööportaalid on suunatud tööotsijatele, kuid mitte praktika
kohta otsivatele üliõpilastele.
2019. aasta augustis liitus

ülesannete lahendamisel,“
ütleb Lorenz. Üleülikooliliseks
läkski keskkond projektipraktika lisamisega. Ta täpsustab,
et projektipraktika käivitamist
toetab ülikooli arengufond.
Ent selline eri võimalusi
koondav keskkond vajas nime
ja sobiva leidmiseks võeti appi
üliõpilased. Merily Heinalo

MIKS FUTULAB ON HEA NIMI?
SELLEPÄRAST, ET SEE KÕNETAB NII EESTIKUI KA INGLISKEELSEID ÜLIÕPILASI.

ülikooliga projektipraktika
arendamiseks ja elluviimiseks
Merily Heinalo. „Jõudsime
koos arusaamani, et praktika
keskkonda võiks kasutada kogu
ülikoolis. Lisaks tekkis mõte
koondada sellesse keskkonda
projektipraktika ehk tuua
kokku kindla eesmärgiga
projektid, milles oodatakse
üliõpilasi osalema erinevate

kirjeldab, et selleks korraldati
mitu ajurünnakut. „Valituks
osutus Futulab, mis sobis
üliõpilastele ja mille üle konsulteerisime ka mitme õppejõuga.
Miks Futulab on hea nimi?
Sellepärast, et see kõnetab
nii eesti- kui ka ingliskeelseid
üliõpilasi,“ põhjendab ta. „Futu
nagu future ja futuristlik ning
lab nagu labor.“

„Suures plaanis näeme, et
see keskkond aitab tõhustada
nii ülikoolisisest kui ka üli
koolivälist koostööd,“ kirjeldab
Heinalo keskkonnale pandud
lootusi. „Futulabi eesmärk
on praktikapakkumiste infot
koondada ilma vahepealsete
lülideta ning samal ajal anda
ka üliõpilasele võimalus teha
ennast nähtavaks.“
See tähendab, et üliõpilane
saab praktikakeskkonnas luua
oma profiili, milles ta võib esile
tuua näiteks teda huvitavad
valdkonnad. Ning nagu öeldud,
koondatakse keskkonda ka projektipraktika ideed, mis loovad
võimaluse osaleda kindlates
projektides.
Kõik need üliõpilastele
antud võimalused ise infoni
jõuda ei tähenda, et praktika
käigus lastaks neil tegutseda
omapäi. Heinalo sõnutsi on igal
projektil ja praktikal juhendaja,

kes asjade käigul silma peal
hoiab. Projektipraktika jaoks ei
otsita aga juhendajaid ilmtingi
mata ülikooli töötajate seast,
vaid kaasa võivad lüüa teisedki,
sealhulgas ülikooli vilistlased.
Sellisel juhul pole juhendamine
kindlalt piiritletud ja juhendama ei pea tingimata algusest
lõpuni. „Võib tulla projekti
mentoriks või pidada kas või
ühe seminari või loengu – nii
kuidas sobib,“ märgib Heinalo.
TAVALINE ÕPPEAINE
Praktikat tegevate üliõpilaste
jaoks on kord aga karmim.
TÜ õppeosakonna õppe
korraldus- ja kvaliteeditalituse
juhataja Ülle Hendrikson
juhib tähelepanu sellele, et
alates 2020/2021. õppeaastast
peab vähemalt 6 EAP eest
praktikaaineid olema kõigis
bakalaureuseõppekavades. See
aga, kas praktika läbimine on

kohustuslik või vabatahtlik,
sõltub Hendriksoni sõnutsi
õppekavast.
Majandusteaduskonna
praktika arendusjuht Anneli
Lorenz ütleb, et kuna praktika
on samasugune õppeaine nagu
teised, siis peab sel olema ka
kindel algus ja lõpp. „Praktika
on protsess, kus on olemas kvaliteedikriteeriumid ja kindlad
ülesanded. Ikka selleks, et üliõpilane saaks oma arengu jaoks
võimalikult palju,“ sõnab ta.
„Praktika annab üliõpilasele
võimaluse ka mõnes asjas läbi
kukkuda. Tähtis on see, et ta
analüüsib ja teeb järeldused,“
lisab Lorenz.
Kui praktika soovitakse
mingil põhjusel pooleli jätta,
tuleb Merily Heinalo sõnutsi
esmalt aru pidada praktikakoordinaatori või programmijuhiga, et leida üles põhjused ja
otsida lahendusi. Kui muud üle

ETTEVÕTLUS

ei jää, tuleb leida uus praktikakoht. Oluline on veel märkida,
et õppeaja jooksul võib praktikat teha ka mitu korda.
„Meie soov on, et üliõpilased
tunnetaksid, et tööturule minemiseks ja õpitu kinnistamiseks
on praktika tingimata vajalik.
Kuidas siis muidu oma teadmisi proovile panna ja rakendada?
Praktika loob võimalusi sügavamaks õppimiseks, et tekiksid
seosed õpitu ja selle rakendamise vahel,“ ütleb Heinalo.
Mis kasu on Futulabist aga
nende erialade üliõpilastele,
kelle praktikakord on kindlalt
paigas, näiteks arstiteaduse
tudengitele? „Arvamus, et
peab tegema ainult õppekavas
olevat kohustuslikku praktikat
ja siis on kõik, ei pea paika. Ei
ole piiri, mitu korda üliõpilane
praktikal käib,“ vastab Heinalo.
„Futulabi eesmärk ei ole lõhkuda või asendada olemasolevat
praktikasüsteemi, vaid pakkuda üliõpilastele lisavõimalusi,
eelkõige projektipraktikana,
mis ühendab eri õppekavade
üliõpilasi.“
Kogemusi ei pea Heinalo
kinnitusel omandama vaid oma
erialaga seotud valdkonnas.
„Ma arvan, et tänapäeval on
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vahendamiseks, vaid selle alla
koondatakse ka kõik teised
võimalused, mis lubavad üliõpilastel end arendada. Näiteks
soovitakse, et tulevikus oleks
Futulabis info üliõpilastele
laiemalt huvi pakkuvate seminaride kohta.
TAGASIHOIDLIK HUVI
Artikli valmimise ajal on Futulabi lehel vaid mõned üksikud
praktikapakkumised ja oma
profiili loonud üliõpilased võib
üles lugeda ühe käe sõrmedel.
Praktikante otsib näiteks
paberjäätmetest soojustusvilla
tootev osaühing Werrowool.
Futulabis oleva kuulutuse järgi
seisneks praktika toote sertifitseerimisprotsessi läbiviimises.
Ettevõtte juhatuse liikme
Juhani Peedimaa sõnul pole
neil praktikantidega varem
kogemusi olnud, kuid ülikoolidega on koostööd tehtud.
Sellest ka kontaktid, misläbi
jõudis Werrowooli kuulutus
Futulabi.
„Kuna sertifitseerimisprotsess on mahukas, siis ilmselt
praktikandid kõike ära ei tee,“
tunnistab Peedimaa. Ta tõdeb,
et küllap peletab ambitsioonikas ülesanne üliõpilasi ka

PRAKTIKA LOOB VÕIMALUSI SÜGAVAMAKS
ÕPPIMISEKS, ET TEKIKSID SEOSED ÕPITU
JA SELLE RAKENDAMISE VAHEL.

küsimus üliõpilases endas – kui
tal on motivatsiooni ja tahtmist ka kohapeal õppida, siis
praktikale saamise võimalused
on olemas.“
Heinalo rõhutab, et Futulabi keskkond pole mõeldud
ainuüksi praktikapakkumiste

eemale – vabariigi aastapäevaks
polnud keegi temaga ühendust
võtnud.
Sellest, et praktikandil peaks
olema kõrval juhendaja, pole
ta kuulnudki. „Ütleme, et kui
mul praegu keegi algaja tudeng
tuleks, siis ta peaks tulema

juhendajaga koos – ma arvan,
et tudeng ei saa hakkama niisuguse asjaga, nagu me eeldame.
Kuna meie firma on suhteliselt
väike, siis ei ole meil aega, et
pühenduda praktikandile ja
hakata teda algusest peale koolitama,“ sedastab ta.
Anneli Lorenz kommenteerib, et kuigi praktikantidel
on ka ülikoolis juhendaja,
ei kontrolli ega juhenda ta
ettevõttes tegutsemist. Selleks peab ettevõtja ikkagi ise
inimese leidma. Ta lubab aga,
et ettevõttega võetakse selguse
saamiseks ühendust.
Merily Heinalo tunnistab, et
Futulabiga seoses on tööd veel
omajagu. „Praegu on praktikapakkumisi ja üliõpilaste profiile
vähe, sest turundamise ja
levitamisega tuleb veel kõvasti
tegelda,“ põhjendab ta.
Sellegipoolest on nii õpilased kui ka ettevõtted Heinalo
sõnutsi andnud Futulabile juba
positiivset tagasisidet. Mis puudutab õppejõudude arvamust,
ütleb Heinalo, et instituutidel
on tekkinud küsimusi. „Vajalik
on isiklik lähenemine, seletamine, võimaluste väljatoomine
ning ettepanekute kuulamine
ja arvestamine. Head mõtted
tulevad ikka aruteludest ja omavahelisest suhtlusest,“ lisab ta.
Küsimusele, milline võiks
Futulab olla viie aasta pärast,
vastab Lorenz pikemalt mõtlemata: „Äge!“ Ta lisab: „Ülikoolis toimub iga päev midagi
huvitavat. Küsimus on, kuidas
see üliõpilasele kättesaadavaks
teha. Futulab võib olla üheks
sillaks.“ •
Loe täispikka artiklit veebist:
www. ajakiri.ut.ee.
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ESMAKURSUSLASTELE LOODUD LAUAMÄNG AITAB ÜLIÕPILASTEL ÜLIKOOLIS PAREMINI HAKKAMA SAADA.

Tartu Ülikooli uus
lauamäng paneb
ajusid ragistama
Tartu Ülikoolis on valminud uus õppevahend – lauamäng „Edukalt
ülikoolis“. Mäng on mõeldud eelkõige esmakursuslastele,
et lõbusal viisil saaksid selgemaks ülikooli head tavad ja ka
õppekorralduseeskiri.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

I

dee sündis Manchesteri
Ülikooli samalaadsest
lauamängust. TÜ õppejõu
koolituse peaspetsialist Mari
Karm, keda võib nimetada uue
lauamängu ristiemaks, ütles, et

Manchesteri mängu nähes hakkas talle selle kontseptsioon väga
meeldima, aga nende mänguga
ei olnud Tartu Ülikoolis midagi
peale hakata. „Meil on vaja oma
mängu,“ järeldas Karm.
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Mäng mõeldi välja selleks, et
üliõpilased saaksid olulist teavet
ülikooli toimimise kohta, ilma
et nad peaksid tingimata lugema
õppekorralduseeskirja, mis on
kohati igav ja keeruline tekst.
MÄNGU ARUTELU
Panime mängimiseks kokku
pundi, kuhu kuulusid Mari
Karm, TÜ õpetamisoskuste
arendamise konsultant Airi
Niilo, personaliarenduskeskuse
juhataja Piret Tatunts, õigusteaduse esmakursuslane Ketlin
Õunap ja mina.
Osaleda saab kuni kuus
inimest. Mängulaua ruutudes
nupuga edasi liikudes tuleb
vastata sobiva värvikategooria
küsimusele, mis on kirjas laua
keskel asetsevatel sedelitel.
Küsimused käivad õpioskuste
ja enesejuhtimise, kultuurielu
ja Tartu ning õppekorralduse
kohta. Need on seinast seina
ning alati ei olegi üht ja õiget
vastust. Mängu üks loojatest
Karm sõnas, et nii tekib võimalus
asjade üle arutleda, mitte lihtsalt
mänguga kiiresti ühele poole saada. Kohe selguski, et küsimusele,
milline organisatsioon korraldab
tudengipäevi, ei osanud Karm
vastata.
„Pean piinlikkusega tunnistama, et ei teadnudki, et ülikoolil
on olemas kultuuriklubi, kes seda
üritust eest veab,“ ütles ta.
„Küsimusekaartide hulgas on
ka valgeid, see tähendab tühje
kaarte. Nii saavad mängijad
vahelduseks ka ise huvitavaid
küsimusi ja vastusevariante välja
mõelda,“ sõnas Airi Niilo.
Mängus on veel küsimusi,
millele just üliõpilased kõige
paremini vastata oskavad.
Õppekorraldusspetsialistidele

TUDENGID

MÄRTS 2020, NR 3

33

TUDENG KÜSIB
Mille alusel määratakse tulemusstipendium ja
kuidas ma stipendiumi määramisest teada saan?
ENE KÜÜNER
õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

T

KA ÜLIKOOLI TÖÖTAJAD EI
OSANUD KÕIGILE KÜSIMUSTELE
KOHE VASTATA.

võib silmad ette teha näiteks sellise küsimusega: „Saapad katki,
tuju paha, trenniriided auklikud,
tahaks midagi head. Millised
taaskasutuspoed on Tartus
olemas?“
Niilo sõnul lisati meelega
küsimusi, mille peale turgataks
mängijatele pähe oma kogemused, mida oma kaaslastega
jagada.
Üks küsimus on selle kohta,
millised on parimad teguviisid
päev enne eksamit, kui pole üldse
õppimisega alustanudki: kas
olla öö otsa üleval ja tuupida või
hoopis magama minna ja jääda
lootma õnnele?
Niilo vastas, et tema küll
magaks. „Enne eksamit peab
ju korralikult välja puhkama,“
arvas ta. Teised mängijad seda
arvamust ei jaganud.
TUNDMATU ÕKE
Alles hiljuti põletas paljusid
tudengeid küsimus, kas nad on
tulemusstipendiumi väärilised

või mitte. Ka mängus on selle
kohta küsimus: „Mis võib olla
põhjuseks, et enda arvates tubli
üliõpilane ei saa ÕIS-is tulemusstipendiumi taotlust esitada?“
Vastusevariandid olid järgmised:
a) tal on õppekava moodulid
valimata; b) tal ei ole õppekava
vajalikus mahus täidetud; c) tal
on liiga madal keskmine hinne;
d) tal on osa õppeaineid VÕTA
raames üle kantud.
Meie mängus tekitasid need
vastusevariandid esmakursus
lasel Ketlin Õunapil uusi
küsimusi: kuidas üldse tulemusstipendiumi taotlemine käib või
kuidas koostatakse paremusjärjestus? Nüüd võisin mina
oma kogemuse põhjal selgitada,
et arvesse võetakse ka ühiskondlikku või erialast tegevust
väljaspool õppeaega.
Niilo rääkis, et kui konverentsil „Õppejõult õppejõule
2019: õppimise dialoogid“ mängu esimest korda suure seltskonnaga katsetati, olid mängus kätt

proovinud õppejõudude jaoks
kõige keerulisemad just õppekorralduseeskirja (ÕKE) kohta
käivad küsimused.
„Jah, see mäng on hea õppevahend ka programmijuhtidele ja
teistele ülikooli töötajatele, mitte
ainult üliõpilastele,“ lisas Mari
Karm. Üliõpilane Õunap sõnas,
et ainuüksi esmakursuslaste
seltskonnas mängides jäädaks
ilmselt hätta, kuid silmaringi
avardamiseks on see mäng igati
sobilik.
Piret Tatunts ütles, et praegu
on valmis 70 mängukomplekti
ning need on laiali jagatud
instituutide, nõustamiskeskuse, kolledžite ja raamatukogu
vahel. Mängu kujundas Veiko
Klemmer, küsimusi aitasid välja
mõelda õppejõud, üliõpilased
ning raamatukogu, muuseumi,
nõustamiskeskuse ja personali
rarenduskeskuse töötajad. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www. ajakiri.ut.ee.

ulemusstipendium määratakse paremusjärjestuse alusel.
Selle koostamisel võetakse esmalt arvesse eelmise õpitud semestri kaalutud keskmine hinne. Kui mitmel taotlejal
on see võrdne, eelistatakse üliõpilast, kellel on kogu õppeaja
kaalutud keskmine hinne parem.
Üldjuhul määratakse tulemusstipendium nende kahe
kriteeriumi alusel.
Kui taotlejatel on neis kahes võrdsed tulemused, võetakse arvesse teisi näitajaid.
Eelisjärjekorras saab tulemusstipendiumi taotleja, kellel
on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus, ja
seejärel taotleja, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem
negatiivseid õppetulemusi.
Kui ka nende näitajate põhjal on tulemused võrdsed,
võetakse arvesse oma erialal saavutatud silmapaistvaid
tulemusi, erialastel võistlustel osalemise edukust või ühiskondlikku aktiivsust. Ühiskondliku tegevuse kirjelduse saab
üliõpilane sisestada ÕIS-i.
Kui taotlejad ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval
hindamisskaalal tulemusi saanud (s.t kõik ained on lõppenud arvestusega), paigutatakse nad pingeritta kogu õppeaja
kaalutud keskmise hinde järgi.
Peab arvestama sellega, et isegi kui õppetulemused on
head, ei pruugi taotleja stipendiumi saada, kuna pingerida
koostatakse kogu valdkonna sama õppeastme kõigi õppekavade üliõpilastest.
Tulemusstipendium määratakse kevadsemestril hiljemalt
15. märtsiks. Teade stipendiumi määramise kohta saadetakse üliõpilase e-posti aadressile ja ÕIS-i teadete postkasti.
Neile, kellele stipendiumi ei määratud, saadetakse sellekohane teavitus 25. märtsil.
Kui soovid teada saada oma kohta pingereas, pöördu
valdkonna dekanaadi poole.
Lisateave tulemusstipendiumi taotlemise ja määramise
kohta on veebilehel ut.ee/oppimine/tulemusstipendium.

•
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Elu ja süda
saapasääres
Üliõpilaslinnast pealinna või kodunt vanaema juurde sõitmine
võib tänapäeval aega võtta umbes sama kaua kui linnutiivul poole
Euroopa läbimine. Siiski ei ole lennureis niisama lihtne, sest meie
sisemine ürginimene pole lennuvõimega arvestanud ja teatav
ärevus annab märku, et tegemist pole iganädalase bussisõiduga.
EMMA PIPI PENELOPE VISNAP
riigiteaduste bakalaureuseõppe kolmanda
aasta tudeng, vahetusüliõpilane
Kopenhaageni Ülikoolis

N

ii säilib ikkagi reisi erilisus. Lennureis tähendab paljudele puhkust,
ja isegi siis, kui oled juba üle poole
aasta kodust ära, on sisetunne umbes samasugune nagu lühiajalisel külaskäigul mõnda
Euroopa kultuurimetropoli. Mina olin aga
seekord Euroopa teise otsa lennanud selleks,
et õppida.
Olen üks enam kui saja kaheksakümnest
Tartu Ülikooli üliõpilasest, kes on sel õppeaastal viibinud välisvahetuses, ja nüüdseks
on mul seljataga üks semester maailma vanimas ülikoolis. Pärast kaht aastat riigiteaduste
õppimist Tartus tundsin, et on aeg tudeerida
rahvusvahelisi suhteid rahvusvahelises keskkonnas. Mõte võtta sihiks Bologna Ülikool

oli minuga kaasas käinud juba gümnaasiumi
ajast, kui minu filosoofiaõpetaja oma kogemusi jagades pani uskuma, et see on alma
mater’ite alma mater. Poleks kunagi arvanud,
et sinna jõuda on päriselt võimalik.
Tegin teadliku valiku astuda uude
elukorraldusse saapamaal samal päeval,
kui Tartus alustati pidulikult uut õppe
aastat. Juba esimese nädala jooksul sain osa
tõelisest Itaaliast: espressopausidest, pastast,
lõõskavast suvisest kuumusest ja kanalite
lehast. Pärast paaripäevast peatust Veneetsia
kunstibiennaalil, kus saatsin hommikud
õhtusse vaid kunsti keskel, oli aeg võtta ette
viimane samm, et jõuda uude kodulinna
nimega Forlì.
Kuid kodu mul uues kodulinnas veel polnudki! Nagu ikka, aitas mind selles küsimuses üüratu internet, ja oma kohvri paigutasin
ajutiselt kahe kohaliku, Arianna ja Federico
elutoadiivani jalutsisse. Neist kahest said mu
esimesed Itaalia sõbrad.
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VISNAP SOOVIS JUBA GÜMNAASIUMI AJAL MINNA ÜHEL PÄEVAL
ÕPPIMA BOLOGNA ÜLIKOOLI.

Kõik seal riigis käib ümber
toidu! Juba pärast paari
esimest tundi küsisid mu
võõrustajad, kas olen näljane,
ning kuna seljataga oli pikk
päev täis rongisõite, võtsingi
pakkumise vastu. Juba järgmisel hetkel leidsin end suurelt
piirkondlikult toidufestivalilt
sagra’lt, mille keskmes olid
lõikusaja annid ja kõiksugused
road, mida nendest valmistada
annab.
Sagra’l müüakse, maitstakse, tutvustatakse ja võisteldakse. Keset põldu püstitatud
varikatuste alla on kokku
tulnud sajad inimesed, et
kõht heast-paremast täis süüa.
Külalapsed olid sel päeval
ülendatud ettekandjateks ja
täiskasvanud esitlesid kokakunsti saavutusi.
Kui üks mööduja minu
heledat jumet ja itaalia keele
oskamatust märgates teadis
mainida, et sagra’le astus
võõramaalane omal ajal vaid
selleks, et alustada sõda, või
ainult siis, kui ta oli piisavalt
jõukas, et oma kohaolek piisa-

valt kopsakalt kinni maksta,
võisin ausalt öelda, et olen seal
oma sõprade kutsel.
KÕIK ÜLIÕPILASED
LINNA EI MAHU
Kuidas siis on nii, et Euroopa
vanim ülikool, Bologna Ülikool,
õpetab tudengeid hoopis ühes
väikeses linnakeses, mille nimi
enamikule eestlastele ja isegi
igale itaallasele tuttav ette ei tule?
Aga sellepärast, et üliõpilasi on
seal lausa 90 000 ringis ja terrakotapunane kivilinn Bologna
neid kõiki ära ei mahuta.
Nii ongi ülikoolilinnakud
laiali mitmes väiksemas linnas.
Mulle räägiti, et selline hajutamine Emilia Romagna maakonna
hääbuvatesse linnakestesse oligi
ülikooli taktika.
Vististi ongi sellel mõju
olnud. Magistriastme tudengid
jutustasid, et nende sealveedetud
aastate jooksul on olukord juba
muutunud: Forlì on muutunud elavamaks ja keskväljakul
toimub pea igal nädalavahetusel
mingi üritus, olgu siis šokolaadi
laat või maailmaturg, kus saab

Venemaa kioskist puises vene
keeles tatart osta.
Itaallaste ehituskunstile omaselt puudub Forlìs uus ja moodne
kesklinn, mis erineks vana
linnast oma kõrgete majadega ja
tekitaks tunde, et oled kui väike
sipelgas suures summas.
Forlìs on kõik kohalik ja
väike. Iga paari tänava kohta on
pagarikoda ja puuviljapood, mis
hajutab küll rahvahulga laiali, ent
samal ajal võimaldab kohviku
pidajal sind ära tunda ja paneb ta
sulle sõbralikumalt naeratama
kui juhuslikult sisse astuvale
kliendile.
KAUGEL OLLES ÕPID
NAABREID TUNDMA
Linna väiksus ja hea ühendatus
muu maailmaga tekitas sisemist
rahutust ning varsti sai normiks
üks väike reis nädalas. Reisi

sihiks sobis ka alla poole tunni
kaugusel asuv naaberlinnake,
et süüa pühapäevasel pärastlõunal üks kohalik gelato, ja
läheduses kõrguv mäetipp, et
maalida üles kaunis valgusmäng oliivisalude kohal. Forlì
linnake kasvas mulle lausa
südame külge ja nii mõnigi
kord pidin seda kaitsma kohalike tudengite ees, kes väitsid, et
tegemist on kõige mõttetuma
linnaga maamunal.
Minu arusaam oligi itaal
laste omast erinev. Üliõpilasvahetuses mängivad suurimat osa
inimesed, kes su ellu juhtuvad,
ning tutvumispäeval su kõrvale istunud saatusekaaslasest
võib saada sõber kogu eluks.
Minu sõprade ringis oli inimesi
üheksast rahvusest, alusta
des jaapanlase ja lõpetades
poolakaga. Meie kodumaade
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teistesse naaberr iikidesse.
Kummalisel kombel tundus
Eesti kogu aeg kuidagi kaugel. Ilmselt
aitas sellele kaasa
asjaolu, et Eesti
pole ülejäänud
Euroopaga just
eriti heas ühenduses. Näiteks
lennureis ühest
Kesk-Euroopa
linnast
teise võib
ITAALIA
maksta sama palju
kui Ränduri burger
ja friikad Magasini tänava
Göökis või kaks kinoseanssi
Elektriteatris. Selles faktis,
milles minu jaoks varem kõlas
teatav traagika, peitub aga
oma võlu, sest reisimine kui
VAADE PERUGIA LINNALE, MIS
selline niiviisi ei devalveeru.
OLI ÜKS PALJUDEST VISNAPI
REISISIHTKOHTADEST.
Väikesel Itaalia kaardil,
mis mul kogu aeg rahakoti
vahel oli, kriipsutasin semestri
erinevused haridussüsteemis,
jooksul läbi terve rea linnu,
toidukultuuris või poliitilises
kus jõudsin ära käia. Ja kui
olukorras, aga ka keele ja rahnäed eesriide taha, seda päris
vuse eripärad olid nii põnevad! Itaaliat, mis ilmneb tõeliselt
Koos oma uue ajutise pereselgesti alles esmase vaimuskonnaga kõksisin pargis palli
tuse hajudes, siis tahad sinna
ja sõin hommikuti pannkooke. kindlasti tagasi.
Võtsime eesmärgiks pühenÜhel päeval ma lähengi. Siis
dada ühe õhtusöögi nädalas
ei ole ma enam eeldatavasti
mõne konkreetse riigi kokatudengi rollis, vaid võib-olla
kunstile ja traditsioonidele.
tavaline turist, kuid ega soojad
Koos teise eestlasega võtsime
tunded sealse kultuuri vastu
laua katmisel kampa ka leedukuhugi kao.
ka, sest ajaloolistel põhjustel
Kohvi hind ja rongiiste
on meie piduroad üpriski
võivad veidike erineda ja
sarnased.
talvised külmakraadid väga
Oli huvitav tajuda teatavat
palju erineda, ent sellest hooBalti rahvaste vendlust, identi- limata oleme inimestena kõik
teeti, millest ma varem teadlik ühtemoodi, samasuguste rõõei olnud. Eesti ühiskonnas on
mude ja muredega, ning nalja
ju pilk suunatud põhja poole
mõistame ka samamoodi! •
ja Leedu on piisavalt kaugel
Loe täispikka artiklit veebist:
lõunas, nii et sinna ei kiputa
www. ajakiri.ut.ee.
niisama lihtsalt sõitma nagu
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Tudengid pidasid teatripäevi

Maailm lõppeb,
küsimus on vaid ajas
Soome noored kutsusid Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilaste
korraldatud teatripäevadel mõtisklema maailmalõpu, vaimse tervise ja
autentsuse üle. Seda kõike suutsid nad teha humoorikas võtmes.

TEKST: Maarit Stepanov
FOTOD: Kärt Joanna Stalde

M

öödunud kuu keskpaigas,
14.–16. veebruarini toimusid Viljandis tudengite teatripäevad. Eestist olid esindatud
tsirkusestuudio Folie, Tallinna
Tehnikaülikooli tudengite
T-teater ning improteater
Ruutu10. Soomest oli kohale
sõitnud Helsingi noorteteater
Kellariteatteri ning Leedust
mitteverbaalsele teatrile truu
Kinetic Theatre Troupe.

•

ELE LOONDE
semiootika
bakalaureusetudeng

H

elsingist Viljandisse
sõitnud Kellariteatteri
trupi noored astusid
lavale žanriliselt mitmekülgse
lavastusega „Future 2002:
Astral Asylum“.
Ehkki lavastus koosneb
üksteisega lõdvalt seotud
piltidest, koorub teiste liinide
kõrval välja üks selgem lugu.
See jutustab ühest viimasest
südamet unnistusega noorest,
kes asub videomängulikus
maailmas galaktikatevahelisele
missioonile. Eesmärk jääb
abstraktseks, ent ilmselgelt on
küsimus inimeste eksistentsis –
selgete viidetega võimalikule
kliimak atastroofile.
Et kujundlikult öeldes on
maailmal elud otsa saamas,
küsib lavastuse kõrvalliinis
patsient oma psühholoogilt,
mis mõtet on siis üldse enam
maisel elul. Seda temaatikat

võib ju pidada noortelavastuse
puhul etteaimatavaks – eksistentsialistlikku ängi on mingil
hetkel kogenud ilmselt kõik
noored. Ent tuleb tunnustada lavastajat, kes pani oma
karakterid teineteise mõtteid
endi omadena kordama, seades
kahtluse alla autentsete ideede
võimalikkuse.
Lavastuse kõige humoorikamad hetked jäävad kahtlemata psühholoogi kahe nimetu
assistendi dialoogidesse. Neid
tegelaskujusid võiks tavaelus
kirjeldada töllmokkadena,
kellelt ei maksa oodata suurt
vaimuhiilgust. Seda ootamatu
ja naljakamana kõlab, kui üks
neist küsib teiselt tugeva soome
aktsendiga inglise keeles: „ Bro,
do you know that feeling? “ ja
jätkab arutlust tänapäeva elu
keerukuse üle. Huumor toimib
võrratu pingemaandajana –
varitseb ju meeletu oht kõlada
totralt, kui küsida 20-aastasena
publikult, mis on elu mõte.
Tähelepanuväärne on vorm,
millesse suured küsimused on

pakendatud. Tulevikuküsimusi
lahendatakse 2000. aastate
alguse arvutimängu esteetika ja
helide keskel. On ka võimalus,
et kliimakatastroof kuulub
endiselt ulme valdkonda –
ehkki teadlaste sõnutsi on selle
tõenäosus juba mõnda aega
suur –, ent inimese kujutlus
suudab seda hoomata vaid
düstoopilise arvutimänguna.
Küllap on siin natuke mõlemat.
Eesti teatri suurel juubelihooajal on paslik mõelda, miks
näitlejad lavale üldse tulevad.
Tudengite teatripäevadel oli
kokkutulemise põhjuseks
teatria rmastus kõige siiramal
kujul. Truppidele auhindu ei
jagata. Tegelikult ongi festival
rohkem omakeskis nautimiseks, sest väikesed saalid
täituvad kerge vaevaga ainuüksi
teiste truppide näitlejatest.
Talviselt vaikses Viljandis
õpitakse uut, jagatakse kogemusi ning minnakse siis taas
värskena tagasi kodusesse
proovisaali ja muude toimetuste juurde. •

TALLINNAS TEGUTSEVA TSIRKUSESTUUDIO FOLIE LAVASTUS „RESTART“
JUTUSTAB SELLEST, KUIDAS LEIDA ENDAS JÕUDU EDASIMINEKUKS, KUI
ETTE ON TULNUD EBAÕNNESTUMISI JA KAOTUSI.

NÄITLEJA TANEL SAAR (VASAKUL) JUHATAS LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA.

SAI KA PIDU. TEISE PÄEVA
ÕHTUL ESINES ANSAMBEL
MANDOTERROR.

FANTAASIAL LASTI LENNATA.

HELSINGIST PÄRIT KELLARITEATTERI ESITAS LAVASTUSES
„FUTURE 2000“ KÜSIMUSI TULEVIKU KOHTA. TEGEVUST SAATSID 2000.
AASTATE ALGUSE ARVUTIMÄNGUDEST TUTTAVAD HELID JA ESTEETIKA.
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EAKATE VÄÄRKOHTLEMISEST TEATAKSE PRAEGU KAHETSUSVÄÄRSELT VÄHE.

Eakate väärkohtlemist
on keeruline avastada
TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut on juba aastaid teinud
koostööd Tartus tegutseva Naiste Tugi- ja Teabekeskusega (NTTK),
et saada eakate väärkohtlemise kohta rohkem teavet ning aidata
TEADUS

probleemiga tõhusamalt võidelda.

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

E

akate väärkohtlemine
on ülemaailmne ja
mitmetahuline probleem, mis puudutab nii inim
õigusi, soolist võrdõiguslikkust,
perevägivalda kui ka rahvastiku
vananemist. Üle 65-aastaste
inimeste arv Euroopa Liidus
üha kasvab ja prognoosi koha-

selt on neid 2070. aastaks üle
poole elanikkonnast.
NTTK projektijuht Mari
Puniste tõdeb, et vägivald
eelkõige eakate naiste vastu on
nähtus, millest on siiani paljuski mööda vaadatud. Tänuväärt
on see, et üha enam räägitakse
perevägivallajuhtumitest, kuid
eakate väärkohtlemine, mis
võib kujutada endast nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda, on
suuresti varjatud probleem.

„Sageli on vägivallatseja
ohvri laps või lapselaps ning
ohvrit vaevab sügav häbi- ja
süütunne: kuidas ma lähen
kellelegi kaebama, ju ma siis
kasvatasin ise teda valesti,“ teab
Puniste ohvrite üht põhjendust.
2019. aastal oli Eestis iga
seitsmes kuritegu seotud
perevägivallaga ja iga teine
vägivallak uritegu oli perevägivallakuritegu. Täpsed
andmed praegu puuduvad, kuid
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arvatakse, et lausa neljandikus
perevägivalla juhtumitest võivad ohvriks olla eakad.
Johan Skytte poliitika
uuringute instituudi projektijuht Elis Vollmer peab positiivseks, et viimastel aastatel on
mitmed eakatevastase väärkohtlemise juhtumid meedia
vahendusel avalikkuse ette
jõudnud.
„Inimesed peavad teadma, et
meil on see probleem ja et seda
ei tohi ignoreerida. Kõrvalseisjal on muidugi raske mõista,
kuidas keegi laseb endale liiga
teha, aga tegelikkuses on kogu
see probleemistik väga lai ja
keeruline,“ arutleb Vollmer.
Ülikool ja keskus püüavad
ühise töö käigus suurendada
nii tugisüsteemides töötavate
inimeste kui ka tervikuna ühiskonna teadlikkust, et saadaks
aru, et vägivalda ja ahistamist
ei pea mitte mingil juhul kannatama.
TUVASTAMINE ON
ALLES ESIMENE SAMM
Nii ohvrit kui ka vägivallatsejat
võivad mõjutada pikaajalised
sõltuvussuhted. Sageli sõltub
üks teisest kas majanduslikult
või emotsionaalselt ning eakas
ema võib tunda näiteks kohust
oma vägivallatsejast lapse eest
hoolitseda.
Paljud eakad ei suuda end
kaitsta ning probleemi teevad
veelgi keerulisemaks vägivallatseja või ohvri võimalikud
kognitiivsed häired või psühhiaatrilised haigused.
Naistevastast vägivalda juba
ligi 30 aastat uurinud sotsioloog Anu Laas ütleb, et suurt
muret valmistab eakate dementsus. Esialgu on seda lihtne

segamini ajada hajameelsuse
või muude mäluhäiretega.
„Konkreetseid diagnoose
saavad panna meditsiinitöötajad. Sageli ei oska aga pereliikmed dementsust kahtlustadagi,
sest mäluhäiretega inimesed
oskavad hämmastavalt osavasti
küsimustele vastamisest
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Abuse), milles osalesid ka Naiste
Tugi- ja Teabekeskus (NTTK)
ning Tartu Ülikool.
Praegu töötavad ülikool ja
keskus mitme jätkuprojekti
kallal. Näiteks projektis
TISOVA (Training to Identify
and Support Older Victims of
Abuse), kus tehakse koostööd

SAGELI ON VÄGIVALLATSEJA OHVRI
LAPS VÕI LAPSELAPS NING OHVRIT
VAEVAB SÜGAV HÄBI- JA SÜÜTUNNE.

kõrvale põigelda. Näiteks küsivad vastu: kuidas ma siis ei tea,
mis su nimi on? Kas ise ikka
mäletad?“ jutustab Laas.
Mäluhäirete all kannatavad
eakad on varmad unustama
ka väärkohtlemist. Samuti on
oht, et pahatahtlikud inimesed
kasutavad mäluhäirega inimest
oma petuskeemis või jätavad
suure hoolduskoormusega lähisugulased eaka hooletusse.
On ilmselge, et vanema
ealiste perevägivallaohvrite paremaks tuvastamiseks on vaja
uusi vahendeid. Ometigi on
ohvrite ülesleidmine vaid esimene samm. Praktika näitab, et
isegi kui eakad vägivallaohvrid
õnnestub tuvastada, puudub
tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatel
ning ametnikel tihtipeale teadmine, kuidas edasi tegutseda.
Töö eakate vägivallaohvritega
kätkeb palju keerulisi küsimusi.
Just seda tervishoiu- ja
sotsiaaltöötajate ning ametnike
teadmatust näitas ka poolteist
aastat tagasi lõppenud Eesti,
Austria, Soome, Kreeka, Läti
ja Suurbritannia ühisprojekt
WHOSEFVA (Working with
Healtcare Organizations to
Support Elderly Female Victims of

ka soomlaste, austerlaste ja
kreeklastega, on põhieesmärk
koolitada eakatega tegelevate
keskuste töötajaid, vabatahtlikke abistajaid ning eakaid endid.
Selle käigus luuakse ka inter
aktiivne koolitusprogramm,
mis pakub uuenduslikke meetodeid eelkõige eakate naiste
vastase vägivallaga kokku puutuvate inimeste koolitamiseks.
„Peab meeles pidama, et
vägivald ei ole ainult aktiivne,
vaid ka passiivne. Laiemalt
vaadates võib öelda, et üks
vägivallatseja on ka riik. Meie
eakate sotsiaal-majanduslik
olukord on nii raske, et nad ei
jõua lisateenuseid osta. Riik ei
suuda piisavalt rahastada spetsialiste, kes vanureid aitaksid.
Probleem on palju suurem kui
see, mis toimub koduseinte
vahel,“ tõdeb Laas.
KANNATANUID EI TOHI
SOLGUTADA
Eaka ohvri abistamiseks on
sageli vaja mitme asutuse sekkumist. Puudulike koostööraamistike tõttu võivad aga ohvrid
abita jääda. Mari Puniste sõnul
on eesmärk see, et vägivalla
ohvrit ei suunataks järgemööda
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ühest asutusest teise. Sageli
juhtub, et pärast avalduse
esitamist politseis saadetakse
inimene sotsiaaltöötaja juurde,
kus kogu jutt tuleb uuesti ära
rääkida, ja sealt tuleb minna
veel järgmisse ametiasutusse,
kus kordub sama.
ROHKEM ABI VAJAVAD
KA HOOLDAJAD
„See on kannatanu taasohvristamine – ta sunnitakse üha
uuesti sama asja läbi elama.
Solgutamisest pole kasu. Pigem
võiks süsteem toimida nii, et
kannatanu võtab ühendust
ühe asutusega ja tolle esindaja
pöördub asjaosaliste poole, kes
püüavad üheskoos mure lahendada,“ selgitab Puniste.
Ent probleemid väärkohtlemisega pole omased vaid
Eestile. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koordinaator Olena Solohub kinnitab,
et vägivald ei tunne riigipiire.
Ta oli juba tükk aega Eestis
elanud, kuid alles NTTK-ga
koostööd alustades mõistis, et
meil on samad mured mis tema
kodumaal Ukrainas.
Siiski on tema sõnul Ukrainas olukord ilmselt hullem, sest
isiklikest probleemidest pole
kombeks rääkida ja tema teada
pole seal teenuseid, mis oleks
mõeldud eakatevastase vägivallaga võitlemiseks. Pealekauba ei
usalda paljud sealsed inimesed
riiki ega võimukandjaid, sealhulgas kohalikku omavalitsust
ega politseid.
Anu Laas tõdeb, et Eesti on
üks väheseid riike, kus on perekonnaseadusesse kirjutatud, et
pereliikmete eest hoolitsemise
kohustus on kaks põlvkonda
vanematel ja kaks põlvkonda
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noorematel lähisugulastel. See
tähendab, et eakate pereliikmete eest hoolitsemine on eelkõige laste ja lastelaste ülesanne.
„Kõige rohkem mõjutab
see keskmist, töötavat põlvkonda, kel on vanad vanemad
ja noored lapsed. Paraku on
väga tavaline, et neil ei jätku ei
aega, raha ega ruumi, et korraga
hoolt kanda nii eakate kui ka
laste eest,“ ütleb Laas.
Ent seda neilt just eeldatakse. Kui mõnel pereliikmel
juhtub olema suurem tervisemure, võib olukord väga kiiresti
keeruliseks muutuda. Omaste
hooldamisega kaasnev vaimne
ja füüsiline kurnatus võib viia
läbipõlemiseni ja järgmine
samm võibki olla (tahtmatu)
vägivald.
Tasub teada, et väärkohtlemiseks loetakse ka hooletusse
jätmist – ka seda, kui ei jaksata
enam appi minna, eiratakse
soove jne. Teisalt võib probleemiks osutuda ka liigne aitamine, näiteks see, kui vanurile

üle pea. Anu Laasi sõnul on
näiteks Soomes tehtud uuringud näidanud, et riigile tuleb
lõppkokkuvõttes odavam, kui
abi vajavatele eakatele pakutakse teenuseid nende oma kodus.
Eestis ei ole aga piisavalt koduteenuseid ega nende pakkujaid,
sama mure on hooldekodukohtadega. Isegi kui võimalused on
olemas, ei saa pere neid endale
sageli rahaliselt lubada. Samuti
puudub keskne kontroll pakutavate teenuste kvaliteedi üle.
Laas viitab, et praegu on
käsil projekt, milles võetakse
luubi alla ka väärkohtlejad, et
koondada teave selle kohta,
mida praeguses süsteemis nendega ette võetakse.
„Tegelikult vajab ka vägivallatseja abi. Isegi kui konkreetne
juhtum saab lahenduse –
näiteks katkestatakse suhe või
määratakse lähenemiskeeld –,
võib probleem alles jääda. Tuleb vältida seda, et vägivald
kandub edasi mõnda muusse
suhtesse,“ räägib Laas.

ABI VAJAB KA VÄGIVALLATSEJA. ISEGI
KUI KONKREETNE JUHTUM SAAB LAHENDUSE,
VÕIB PROBLEEM ALLES JÄÄDA.

öeldakse, et teatakse paremini,
mida talle vaja on, ja keelatakse
tal igasugune pingutamine.
Nõnda süveneb vanainimeses
tunne, et temast ei ole kellelegi
kasu.
Kõik need eri aspektid
teevad eakate eest hoolitsemise
ning nende väärkohtlemise
tuvastamise ja sellega võitlemise väga keeruliseks. Olukorda
raskendab seegi, et sageli ei
leita teavet, mida on võimalik
ette võtta, et mured ei kasvaks

Tähtis on abivajajat märgata.
Üks peamine kokkupuute
punkt ja tugisüsteem on
tervishoiutöötajad, kelle kätes
on mitmesuguseid võimalusi
vägivallaohvrite tuvastamiseks
ja nende abistamiseks.
Teisalt tuleb mõelda ka
sellele, et näiteks perearstid on
niigi üle koormatud ega pruugi
seetõttu kõiki ohumärke tähele
panna. Sama kehtib kohalike
omavalitsuste sotsiaaltöötajate kohta, kes ilma kõrvalise
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märguandeta võib-olla ei teagi,
et mõni inimene vajab abi.
Riiklike teenuste juures on
probleem seegi, et suurem osa
teavet ja nõustamisvõimalused
on veebipõhised, neid
pakutakse kusagilt kaugelt või
siis on need kättesaadavad vaid
suuremates linnades. Suur osa
eakaid ei saa ega oskagi internetti kasutada, mistõttu vajalik
info nendeni lihtsalt ei jõua.
MÄRGATA TULEKS
KÕIKI ABIVAJAJAID
Elis Vollmer rõhutab, et tõhusama teavitustöö tegemiseks
on tarvis olukorrast paremini
aru saada ja kasutada kanaleid,
mille kaudu on tõepoolest
võimalik sihtrühmani jõuda.
Sellised on näiteks pensionäride lemmiksaated raadios,
kohalikud väljaanded ja kohad,
kus eakad koos käivad.
„Tegelikult on vaja tervele
kogukonnale selgeks teha, et
tuleb märgata, ja mitte ainult
eakaid, vaid ka kõiki teisi
abivajajaid. Me peame julgema
sekkuda. Vahel piisab sellestki,
kui aidata vaid natuke,“ räägib
Vollmer. Peaasi on probleemist
mitte mööda vaadata. Kui
kõrvalkorterist kostavad kahtlased hääled või naabrite või
sugulastega suheldes hakkab
midagi kummalist silma, võiks
siiski vähemalt ohvriabi infoliinile helistada ja nõu küsida,
sügavamate kahtluste korral
aga kindlasti politsei kutsuda.
„Parem karta, kui k ahetseda.
Kui eksisid, on kõik väga hästi.
Kui ei, aitasid kedagi. Aga
kuidas elada kahetsusega, et
märkasid küll, aga ei võtnud
midagi ette?“ paneb Vollmer
südamele. •

71%
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unitartuscience

unitartuscience Kuidas näeb välja geenmuundatud
taim laboris? Pildil on vasakul pool geneetiliselt
muundatud harilik müürlook, mis kasvab edukalt
antibiootikumi sisaldaval söötmel, kus tavalised
taimed kiduraks jäävad.
Pildistanud tehnika ja tehnoloogia doktorant
Kaspar Koolmeister, postitanud molekulaarse
taimebioloogia teadur Hanna Hõrak.
Jaanuaris alustati tehnoloogiainstituudis nelja
aasta pikkust teadusprojekti „Taimede saagikuse
ja veekasutuse efektiivsuse tõstmine õhulõhede
tiheduse, avatuse ja fotosünteesi üheaegse
muutmise kaudu“.
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IN MEMORIAM
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS

17.11.1929–08.02.2020

ILLUSTRATSIOON: RDA

Teadusandmete liit ootab liikmeks ka
eesti teadlasi
Aasta algul sõlmis Tartu Ülikool Teadusandmete Liiduga (Research Data Alliance; RDA)
lepingu, mille kohaselt on ülikool liidus Eesti
kontaktpunkt. Sellealast tegevust korraldab ja
koordineerib TÜ raamatukogu.
Raamatukogu eesmärk on tutvustada RDA
tegevust ja soovitusi ning aidata lahendada
teadusandmetega seotud ülesandeid nii Eestis
kui ka mujal Euroopas. Samuti saab raamatukogu teadusandmete jagamisele kaasa aidata
nõuannetega, mis puudutavad RDA sotsiaalse
ja tehnilise võrgustiku koostoimimist.
2013. aastal teadlaskonna initsiatiivil moodustatud rahvusvahelise liidu liikmed jagavad
andmeid omavahel vabalt, olenemata erialast,
riigist või kasutatavast tehnoloogiast.
RDA eesmärk ongi luua sotsiaalseid ja tehnilisi sildu, mis võimaldaksid teadusandmeid jagada
ja ühise eesmärgi nimel taaskasutada. Kokkuvõttes toob teadusuuringute muutmine avatuks,
globaalseks ja koostööl põhinevaks tulu nii teadlaskonnale, teadushuvilistele kui ka tervikuna
ühiskonnale.Liidu kaudu võivad teadusandmete

TEADUSANDMETE LIIDU LIIKMED

eluringi ning andmeteaduse alal kogemusi ja
teadmisi omandada nii üliõpilased, teadlased kui
ka õppejõud. Nii suurenevad kõigi väljavaated
rahvusvahelises teadusringkonnas.
RDA Eesti järgmine teadusandmeid ja avatud teadust puudutav üritus toimub koostöös
DataCite Eesti konsortsiumiga 6. aprillil
Tallinna Ülikoolis.

•

Liisi Lembinen, TÜ raamatukogu arendus
direktor

TEADUSANDMETE HALDAMINE JA AVALDAMINE
Raamatukogu pakub teadlastele ja doktorantidele
nõustamist ja koolitusi andmehaldusplaani koostamiseks ning repositooriumi teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks.
Eesti Teadusagentuurilt või Euroopa Komisjonilt
uurimistoetust taotledes tuleb arvestada, et teadustulemused peavad pärast projekti lõppemist
olema kõigile vabalt kasutatavad.
Andmehaldusplaan on vaja koostada selleks, et
mõelda töö kavandamisel läbi, kuidas andmeid

FOTO: ERAEKOGU

VALTER LENK

kogutakse, organiseeritakse ning mis neist pärast
projekti lõppemist saab. Juhendeid andmehaldusplaani koostamiseks leiab raamatukogu kodulehelt.
DataDOI on TÜ teadusandmete hoiustamise
keskkond. Säilitatavad andmed saavad DataCite
Eesti vahendusel digitaalobjekti identifikaatori
(DOI) ning need registreeritakse koos andmeid
kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris. Avaandmeid võib
piiranguteta alla laadida, levitada ja kasutada.

SELLES RUBRIIGIS TUTVUSTAB TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU OMA TEGEMISI.

•

Lahkunud on kauaaegne Tartu
Ülikooli õppejõud ja spordiklubi
juht, Eesti Akadeemilise Spordi
liidu asutaja, SELL-i mängude
taaselustaja, spordiajaloo uurija
ning võistluste korraldaja, teenekas ja mitmekülgne spordimees
Valter Lenk.
Valter Lenk lõpetas TÜ kehakultuuriteaduskonna 1953. aastal. 1962. aastal naasis ta alma
mater’isse õppejõuks, juhtis
sportmängude kateedrit ja sai
1990. aastal dotsendiks. Aastatel
1965–1990 oli Lenk TÜ spordi
klubi eestvedajate seas, algul
aseesimehe ja hiljem esimehena.
1992. aastal loodi tema algatusel
ülikooli spordikeskus ja 1995.
aastani oli ta selle juhataja.
1970.–1980. aastatel oli Lenk
mitme võistlussarja ja tervise
spordiürituse idee autor ning
põhikorraldaja, sh Eesti-LätiLeedu ülikoolide turniirid korv-,
võrk- ja käsipallis, Tartu-Tallinna
100 laua korvpalliturniir ja
„Tervisekilomeeter“.
1992. aastal asutati Lengi
eestvõttel Eesti Akadeemiline
Spordiliit (EASL), mis sai peagi

Rahvusvahelise Üliõpilasspordiliidu FISU liikmeks. Nii pääsesid
Eesti tudengid võistlema universiaadidel ja üliõpilaste MM-idel.
EASL-i eelkäija, Tartu Ülikooli
juures tegutsenud Eesti Akadeemilise Spordiklubi initsiatiivil oli
alates 1923. aastast korraldatud
Soome, Eesti Läti ja Leedu
üliõpilasspordimänge – SELL-i
mänge. Lengi energilisel juhtimisel taastati see Nõukogude
ajal katkenud traditsioon 1998.
aastal ning taasiseseisvunud
Eesti esimestel SELL-i mängudel
Tartus osalesid 13 riigi tudengisportlased.
Lenk oli ka Eesti Spordiajaloo
Seltsi asutamise juures 1989.
aastal. Hiljem sai temast seltsi
esimees ja 2001. aastast on
ta seltsi auliige. Suurest huvist
spordi ja selle ajaloo vastu
ning tänu oskusele seda kirja
panna – Valter Lenk oli enne
Tartu Ülikoolis töötamist mõnda

aega olnud ajalehe Rahva Hääl
reporter ning üks Eesti Spordi
ajakirjanike Liidu asutajaid –
sündis arvukalt sportmängude
ja spordiajaloo teemalisi kirjutisi,
samuti oli ta mitme Eesti spordi
aastaraamatu ning näiteks
raamatute „Korvpall. Minevikust tänapäevani“ (1988) ja
„Korvpall“ (2002) kaasautor.
Tema kirjutatud on „Kääriku
spordibaasi kujunemise lugu“
(1997) ja „Üliõpilassport Eestis.
Kujunemise lugu“ (1998). Koos
Atko-Meeme Viruga koostati
kogumik „Kehakultuuriharidus
Tartu Ülikoolis 75“ (2003).
Valter Lenk pälvis 1998. aastal riikliku spordipreemia.
Vaimuerksus ja tegutsemisind
ei jätnud Valter Lenki ka tervise
halvenedes. Kui EASL-i juhid
oma mentorit tema 90. sünni
päeval kodus õnnitlemas käisid,
oli tal käsil Eesti üliõpilasspordi
ajaloo järjekordse raamatu
kirjutamine. Teisiti Valter Lenk ei
osanud ega tahtnud. Nii jäämegi
teda mäletama – toreda suhtle
ja, uudishimuliku ja sõnaosavana.
Tartu Ülikooli sporditeaduste
ja füsioteraapia instituut
Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi
Eesti Akadeemiline Spordiliit

DOKTORITÖÖD
6. märtsil kell 10.15 kaitseb
KUNTER TÄTTE zooloogia
ja ökoloogia erialal doktoritööd „Towards an integrated
view of escape decisions in
birds under variable levels
of predation risk“ („Lindude

põgenemiskäitumine erineva
kisklusriskiga olukordades:
terviklikum käsitlus“).
Kaitsmine toimub Vanem uise
46–301. Juhendajad: prof
Raivo Mänd ja Anders Pape
Møller (Lõuna-Pariisi Ülikool,

Prantsusmaa; Pekingi Ülikool,
Hiina), oponent dr Guy
Beauchamp (Kanada).
6. märtsil kell 14.00 k ait seb
NATALIA LOBANOSKAYA

arstiteaduse erialal doktori
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tööd „The role of PSANCAM in the survival
of retinal ganglion cells“
(„PSA-NCAMi roll võrkkesta
ganglionirakkude elulemusele
täiskasvanueas“).
Kaitsmine toimub Ravila
19–1006. Juhendaja prof
Aleksandr Žarkovski, oponent
dr Dan Lindholm (Helsingi
Ülikool, Soome).
9. märtsil kell 11.00 kaitseb
LILIIA OPRYSK õigus
teaduse erialal doktoritööd
„Reconciling the Material
and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the
Developments under the EU
Copyright Acquis“ („Ühtne
lähenemisviis materiaalse
ja immateriaalse levitamise
õigustele Euroopa Liidu
autoriõiguse arengu valguses“). Kaitsmine toimub
Tallinnas Kaarli pst 3–101.
Juhendajad prof Karin Sein,
prof Aleksei Kelli, prof
Raimundas Matulevi č ius ja
prof Lucie Guibault
(Dalhousie Ülikool, India),
oponendid prof Brent
Hugenholtz (Amsterdami
Ülikool) ja Ole-A ndreas
Rognstad (Oslo Ülikool,
Norra).
9. märtsil kell 19.15
kaitseb TIINA-ERIKA
FRIEDENTHAL usuteaduste
erialal doktoritööd „Võitlus
ja väitlus teatri üle Eesti- ja
Liivimaal 18. sajandi lõpus ja
19. sajandi alguses“ („Quarrels and Disputes Regarding
Theatrical Performances in
Estonia and Livona at the End
of 18th and Beginning of the
19th Century“).
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Kaitsmine toimub TÜ senati
saalis. Juhendaja dotsent Liina
Lukas, oponent emeriit‑
dotsent Thomas Salumets
(Briti Columbia Ülikool).
11. märtsil kell 16.15 kaitseb
RAGNAR SAAGE arheoloogia erialal doktoritööd
„Metallitööpaigad Eestis
7.–17. sajandini“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis.
Juhendajad Andres Tvauri,
Jüri Peets (Tallinna Ülikool) ja
Sebastian K. T. S. Wärmländer
(Stockholmi Ülikool, Rootsi),
oponent Thomas Birch
(Århusi Ülikool, Taani).

30. märtsil kell 11.00 kaitseb

23. märtsil kell 16.15 kaitseb
KRISTINA KOPPEL üld

keeleteaduse erialal doktoritööd
„Näitelausete korpuspõhine
automaattuvastus eesti keele
õppesõnastikele“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad
dotsent Raili
Pool ja Jelena Kallas (Eesti Keele
Instituut), oponent
prof Annekatrin Kaivapalu
(Ida-Soome Ülikool).
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KARIN NARUSKOV

haridusteaduse erialal
doktoritööd „The Perception of Cyberbullying among
Estonian Students According
to Cyberbullying Types and
Criteria“ („Küberk iusamise
tajumine Eesti õpilaste seas
küberkiusamise kriteeriumite
ja liikide kontekstis“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis.
Juhendajad dots Piret Luik ja
prof Ersilia Menesini (Firenze
Ülikool, Itaalia), oponent prof
Maritta Välimäki (Turu Ülikool, Soome).
2. aprillil kell 15 kaitseb

23. märtsil kell 10.15 kaitseb
ADRIANO AUGUSTO informaatika erialal doktoritööd
„Accurate and Efficient Discovery of Process Models from
Event Logs“ („Täpne ja tõhus
protsessimudelite automaatne
koostamine sündmuslogidest“).
Kaitsmine toimub Narva mnt
18-1020. Juhendajad prof
Marlon Dumas ja prof Marcello
La Rosa (Melbourne’i Ülikool,
Austraalia), oponendid prof Benoit Depaire (Hasselti Ülikool,
Belgia) ja prof Remco Dijkman
(Eindhoveni Tehnikaülikool,
Holland).
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MADIS RAHU arstiteaduse

erialal doktoritööd „Structure and blood supply of the
postero-superior part of the
shoulder joint capsule with
implementation of surgical
treatment after anterior
traumatic dislocation“ („Õlaliigese kapsli tagumis-ülemise
piirkonna struktuuri ja verevarustuse uurimistulemuste
raken‑
damine õlaliigese e esmise
traumaatilise nihestuse
kirurgilises ravis“). Kaitsmine
toimub Ravila 19-1006.
Juhendajad dr Ivo Kolts,
dr Kristo Kask (PõhjaEesti Regionaalhaigla), dr Elle
Põldoja ja prof Jüri Kartus
(Göteborgi Ülikool, Rootsi),
oponent prof Anne Agur
(Toronto Ülikool, Kanada).

MÄRTSIS TÜ AULAS: 7. märtsil

kell 18 kontsert „Helisevad traditsioonid – Armeenia traditsiooniline muusika“ (piletid enne
kontserti kohapealt või
Piletilevist); 12. märtsil kell 14
dotsent Virve-Anneli Vihmani avalik loeng „Emakeeled“;
17. märtsil kell 16.15 kesk
konnafüüsika professori Heikki
Junnineni inauguratsiooniloeng;
20. märtsil kell 18 Kanadast pärit
Argyle’i Keskkooli puhkpilliorkestri ja Mart Reiniku Kooli
muusikaklasside kontsert,
dirigendid Diana Chan, Frances
Roberts, Imbi Pärtelpoeg ja Tiiu
Loite; 21. märtsil kell 19 kammerkoori Kolm Lindu kontsert „Canticle of the Sun“, dirigent Mikk
Üleoja (piletid enne kontserti
kohapealt või Piletilevist ja Piletimaailmast); 26. märtsil kell 16.15
laste ja vastsündinute intensiivravi professori Tuuli Metsvahi
inauguratsiooniloeng; 29. märtsil
kell 16 RAM-i kontsert (piletid
enne kontserti kohapealt või
Piletilevist).
PENSIONÄRIDE ÜHINGUS
VITAE: 17. märtsil kell 13 laulmi-

ne, 19. märtsil kell 11 kirjandusklubi, 26. märtsil kell 15 keemikute klubi.
ÕPETATUD EESTI SELTSIS:
11. märtsil kell 16.30 Johanna
Rossi ettekanne „Mis on nõukogude kirjanduskriitika?“,
25. märtsil kell 16.15 Monika
Reppo ettekanne „Eksootika,
romantika ja poliitika – linnukujutised Eesti arheoloogilisel klaasil“.
Õpetatud Eesti Seltsi kõnekoosolek toimub aadressil Jakobi
2–230.

4.–6. märtsini on TÜ Delta
keskuses LOENGUSEERIA „Äri
ja Aasia – kiirkursus teadlastelt“.
Loenguid peavad ja arutelusid
juhivad dr Urmas Varblane ja dr
Toni Fang (Stockholmi Äriülikool).
4.–31. märtsini on Physicumi
galeriis avatud Ede Raadiku näitus
„Mina ja minu kujuteldavad sõbrad“. Kunstnik on kindla süsteemi
järgi sihipäraselt vaadelnud ja
kaardistanud põllukividel eri
nurkade ja kallete all olevaid
„inimnägusid”.
7. ja 8. märtsil kell 19.30 on Tartu
tähetornis (selge ilma korral)
TÄISKUU VAATLUS. Vaatlus
kestab 20 minutit. Osalemine on
tasuta.
11.–13. märtsini toimub Jakobi
2 õppehoones rahvusvaheline
KONVERENTS „Disagreements:
from Theory to Practice“. Konverentsi eesmärk on täita lõhe
teooria ja praktika vahel ning
uurida teoreetiliste seisukohtade
mõju tegelikele lahkarvamustele. Esinevad Daniel Cohnitz
(Utrechti Ülikool, Holland),
Gurpreet Rattan (Toronto Ülikool, Kanada), Margit Sutrop ning
Folke Tersman ja Olle Risberg
(Uppsala Ülikool, Rootsi).
11., 18. ja 25. märtsil kell 12
toimuvad TÜ muuseumis
projekti „Kunstnik ja teadlane
kogudes: Taavi Suisalu ja Siim
Pikker“ näituse „Datafanta“
GIIDIGA LÜHITUTVUS
TUSED. Osalemine muuseu-

mipiletiga, TÜ töötajatele ja
üliõpilastele tasuta.

13. märtsil kell 10 toimub TÜ
raamatukogus rahvatervishoiu
TEADUSKONVERENTS

„Teaduspõhine õpe, mis aitab
otsustada. Rahvatervishoiu
magistriõppe 20 aastat Tartu
Ülikoolis“. Konverentsil teevad
ettekande sotsiaalminister Tanel
Kiik ning Haiguste Ennetamise ja
Tõrje Euroopa Keskuse esindaja
dr Helena Gomez.
14. märtsil kell 19 toimub
ERM-is Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva
KONTSERT „Olemise mustrid“
(piletid Piletimaailmast). Esinevad
kõik rahvakunstiansambli tantsurühmad. Kontserdile järgneb
hilisööni kestev pidu ansamblitega Kratt ja Rüüt.
17. märtsil kell 18.15 peab Laurits
Leedjärv Tartu tähetornis
ASTRONOOMIALOENGU

„Inimlikud raskused teel tähtede
poole“. Sissepääs on tasuta.
23. märtsil kell 12.15 peab TÜ Johan Skytte instituudis KÜLALISLOENGU Jaap Ora, kes räägib
Euroopa Liidu ja Aasia koostööst.
Loeng kannab pealkirja „Euroopa
Liit kui globaalsesse julgeolekusse panustaja: EL-i julgeoleku- ja
kaitsekoostöö Aasia riikidega“.
Ühiskondlike algatuste INKUBAATOR NULA ootab ideid,
kuidas lahendada teravaid
sotsiaalseid probleeme. Kuuekuulise programmi lõpus saavad
kolm parimat algatust igaüks
25 000 euro suuruse stardikapitali. Lisainfot ja inspiratsiooni
saab 11. märtsil kell 15 Tartu
loodusmajast, kus esinevad Priit
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Salumaa (Mooncascade) ja Dan
Prits (Köömen). Ideid oodatakse
23. märtsini veebilehele nula.ee.
TÜ doktorandid on oodatud
osalema rahvusvahelisel Coimbra
grupi ülikoolide KOLME MINUTI
KONKURSIL . Osaleja peab
tutvustama inglise keeles kolme
minutiga võimalikult atraktiivselt
ja arusaadavalt oma doktoritöö
teemat. Iga Coimbra grupi ülikool esitab ühe võistleja rah-
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vusvahelisele konkursile. Finaal
toimub 10.–12. juunini Montpellier’ Ülikoolis Prantsusmaal.
Eelkonkurss on 24. märtsil kell 10
TÜ kunstimuuseumis. Eelvooru
registreerimissoov tuleb saata
e-posti aadressil avalik@ut.ee.
28. märtsil kell 14 toimub Tartu
tähetornis astronoomiahuviliste
MÄLUMÄNG. See on mõeldud
kõigile, kes tunnevad huvi taevalaotuse vastu ja soovivad oma

teadmisi täiendada. Osalemiseks
tuleb kuni neljaliikmelisel meeskonnal ette registreeruda.

TUNNUSTUSAVALDUSED
TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis
50. sünnipäeval molekulaar- ja
rakubioloogia instituudi üldise ja
mikroobibiokeemia vanemteadur PRIIT VÄLJAMÄE .
TÜ aumärgiga tunnustati
Johan Skytte poliitikauuringute
instituudi Balti õpingute keskuse
endist välistudengite koordinaatorit SIIRI MAIMETSA .
TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku
õpetaja REIN AULE; 70. sünnipäeval füüsika instituudi teoreetilise füüsika osakonna vanemteadur ALEKSEI ŠERMAN ja
raamatukogu fonoteegi juhataja
AVO KARTUL; 50. sünnipäeval
majandusteaduskonna majandusteooria dotsent EVE
PARTS ning loodusmuuseumi ja
botaanikaaia geoloogiliste kogude varahoidja KÜLLI KÜBAR;
tänukirja pälvisid kinnisvaraosakonna juhataja HEIKI PAGEL ,
kinnisvaraosakonna arendustalituse juhataja VILJO VIDER ja
arvutiteaduse instituudi administratiivjuht PIRET ORAV.

Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustati
järgmisi ülikooli töötajaid:
VIRVE AEDMA, KARIN
ALEV, JÜRI ALLIK , ENDLA
ANNI, REIN AULE , JAAN
EHASALU, MALLE ERMEL ,
INGE ERNITS, HELLE HEIN ,
AIN HEINARU, EEVA HEINARU, HELLE JAANISTE ,
KERSTI JAGOMÄGI, JAAK
JÄRV, MILVI KABER, RIINA
KALLIKORM , MATI KARELSON , JÜRI KIHO, LIGIA KIIN ,
ALMA-ASTA KIISLER , JUHO
KIRS, LJUBOV KISSELJOVA ,
MARE KOIT, ENNO KOLK ,
TÕNU KOLLO, TIIU KULLISAAR , HELLE KUURA , ENE
KÄÄRIK , IRINA KÜLMOJA ,
AGNES LAASIMER , SIRJE
LAHK , TIINA LASN , MARJU
LAURISTIN , JAAN LELLEP,
AADE LIIGANT, ALEKSANDR
LUŠTŠIK , ALAR LÄÄNELAID,
JAAN MAASEPP, SIRJE
MARK , ANDRES METSPALU, ENE METSPALU, MARIKA MIKELSAAR , AADU
MUST, SIRJE MÄEORG, UNO
MÄEORG, AIMAR NAGEL ,

PEETER OJA, MARINA OSTROVSKAJA , LILLI PAAMA ,
TIIU PAAS, HELVI PARKSEPP, ARVET PEDAS, VELLO
PEEDIMAA, VAIKE PENT,
ULLA PETERSON , VILJAR
PIHL , GALINA POSMETUHHOVA , KALEV PÄRNA ,
ELEONORA RAJAVEE , EVE
REILJAN , PEETER RITSLAID,
TIIU ROOTSLANE , MARJU
SALVE , VIKTOR SEEMAN ,
HELGI SILM , JAAN SOOTAK ,
MIHKEL STEINBERG, TATJA
NA ŠAHHOVSKAJA , KERSTI
ZILMER , MIHKEL ZILMER ,
ALEKSANDR ŽARKOVSKI,
JÜRI TALVET, HELLE TAPFER , OTTO TELLER , TOOMAS TENNO, ARVO TERING,
KOIT TIMPMANN , LIINA-MAI
TOODING, PEETER TOROP,
IMBI TRAAT, ANU TÜÜR ,
LEENI UBA , RAIVO UIBO,
KERSTI UNT, ENE USTAV,
ARVED VAIN , GENNADI
VAINIKKO, KARIN VARIK ,
SÄDE VIIRLAID, ANNE
VILLEMS, TIINA VINNI,
TOOMAS VÄLI, MART
VÄÄRTNÕU JA HALDUR
ÕIM .
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75

INGE ERNITS, keemia

4. aprillil kella 12–19 toimub
TÜ peahoones AJALOO
KONVERENTS, millega mälestatakse kunagist õppejõudu Jüri
Kukke ja tähistatakse langenud
vabadusvõitleja päeva. Konverentsil räägitakse olulistest Eesti
lähiajaloo küsimustest ja vastupanuliikumisest.
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instituudi tehnik –

1. märts

LEMBI TAMM, loodus- ja

täppisteaduste valdkonna
emeriitdotsent – 26. märts

70

ALMA-ASTA KIISLER,

kiletehnoloogia labori
insener – 6. märts
EHA LAMBING, füüsikahariduse
osakonna raamatukoguhoidja –
23. märts

65

MAERE REIDLA ,

Eesti biokeskuse
populatsioonigeneetika
vanemteadur ja evolutsioonilise
bioloogia õppetooli spetsialist –
24. märts

55

SIRJE SAARMANN,

õppekorraldustalituse
ja majandusteaduskonna
õppekorralduse spetsialist –
2. märts
KAI KISAND,

molekulaarpatoloogia
uurimisgrupi rakulise
immunoloogia juhtivteadur –
8. märts
KADRI NELIS,
teenindusosakonna
raamatukoguhoidja – 11. märts

50

ÜLLE KESLI, elukestva
õppe keskuse
täiendusõppe peaspetsialist –
14. märts
EBE MERILO,
tehnoloogiainstituudi
taimebioloogia vanemteadur –
15. märts
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ANNELI KAASA ,

majandusteooria
õppetooli majandusteaduslike
sotsiaal- ja kultuuriuuringute
professor ning õppetooli
juhataja, majandusteaduskonna
asejuhataja teaduse alal –
1. märts
BRUNO MÖLDER,
teoreetilise filosoofia õppetooli

vaimufilosoofia professor,
filosoofia osakonna juhataja ning
filosoofia ja semiootika instituudi
juhataja – 18. märts
JAANUS KRUUSMA , füüsikalise
keemia õppetooli füüsikalise ja
elektrokeemia teadur – 19. märts
LY SÕÕRD, elukestva õppe
keskuse õppedisainer – 22. märts
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CARMEN
KARABELNIK ,

ühiskonnateaduste instituudi
arvutiklassi administraator –
6. märts
PÄRTEL LIPPUS, foneetika
labori eesti foneetika
vanemteadur – 20. märts
MARI KAMP, kasutajatoe talituse
infotehnoloogia peaspetsialist –
25. märts
JAAK NERUT, keemiahariduse
õppetooli füüsikalise ja
elektrokeemia vanemteadur –
28. märts

NORA TOOTS 90
19. märtsil tähistab 90. sünnipäeva emeriitdotsent Nora Toots,
kel on õpetajastaaži 60 aastat.
1953. aastal lõpetas Toots Tartu
Riikliku Ülikooli inglise filoloogia
erialal. See oli viimane inglise
filoloogide lend enne mitmeaastast pausi. Ka üldhariduskoolides
ei õpetatud enam teisi võõrkeeli
peale vene keele. Võõrfilolooge
hakati ülikoolis uuesti koolitama
alles aastal 1957.
Õppejõud Oleg Mutt kutsus
aga Tootsi ülikooli füüsikutele,
keemikutele ja arstidele inglise

FOTO: ERAKOGU
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keelt õpetama. Loodusteadlasi õpetas ta 1964. aastani,
täiendades oma inglise keele
oskust Moskva Maurice Thorezi
võõrkeeleinstituudis keelekur-

sustel, kus õpetasid inglise keelt
emakeelsed kõnelejad.
1964. aastal jätkas Toots
ülikoolis teoreetilise foneetika,
fonoloogia ja praktilise foneetika
õppejõuna. Ajal, mil Tartu oli suletud linn ja üliõpilased emakeelseid inglise keele rääkijaid naljalt
ei kohanud, said sajad inglise
filoloogid suurepärase häälduspraktika kassetidelt „Meet the
Parkers” dialooge pähe õppides.
Need kujutasid endast argise
sisuga vestlusi, mille abil üliõpilased Tootsi juhendamisel inglise

50

TEATED

keele hääldust harjutasid. Vilistlaste kokkutulekul loetakse ikka
ja jälle peast ka Oscar Wilde’i
näidendit „The Importance of
Being Earnest“.
Ülikoolis tõlkimist ei õpetatud, kuid Tootsi loodud
foneetikalaboris said üliõpilased aimu eesti ja inglise keele
sünkroontõlkest. Tihtipeale
pidid tudengid iseenda kehva
tõlkimisoskuse pärast piinlikkust
tundma, kui tõlge oli algtekstist
väga erinev.
Toots täiendas end ka kursustel Edinburghis ja Oxfordis,
kust tõi Tartusse kaasa uusimaid
foneetikasuundumusi. Üliõpilastele antud tugev hääldusalus tõi
talle tunnustust ka aastakümneid pärast õppejõutööd. Näi-
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teks on Tootsi üliõpilased olnud
Briti häälduskursustel ainsad, kel
olid suurepärased teadmised
diakriitilistest hääldusmärkidest.
1995. aastal, 65-aastasena
jäi Toots ülikoolist pensionile,
kuid jätkas 2004. aastani tööd
õpetajate ümberkoolitamise alal,
et leevendada võõrkeeleõpetajate nappust. Aastatel 1995–2011
õpetas ta inglise ärikeelt ka T
 artu
Kommertsgümnaasiumis.
Õpetajakoolitus on olnud
Tootsile alati südamelähedane.
Ta on üks Eesti Inglise Keele
Õpetajate Seltsi asutajaid,
aastakümneid pidanud õpetajatele täiendusõppeloenguid ning
koostanud 12 võõrkeeleõpikut,
mida on tõlgitud ka vene ja läti
keelde.

Nora Tootsis on kokku
sulanud karismaatiline isiksus ja
loomupärane õpetamisoskus.
Ta on hea huumorimeelega,
väga nõudlik, kuid alati toetav.
Joonistamisoskus on aidanud tal
nii mõnegi Briti kultuurinüansi
piltlikult tudengitele silme ette
tuua. Aastaid laulis ta Tartu Ülikooli naiskooris ja vilistlaskooris
ning armastus muusika vastu viib
teda sageli kontsertidele.
1997. aastal tunnustati Nora
Tootsi Tartu Ülikooli väikese
medaliga.
Palju õnne lugupeetud õpetaja!
1977. aastal lõpetanud inglise
filoloogide nimel Karin Sibul

19. veebruaril oli 50. sünnipäev
majandusteaduskonna majandusteooria dotsendil Eve Partsil.
Eve on Tartu Ülikooliga
seotud alates 1988. aastast, mil ta
asus õppima majandusküberneetikat. Hiljem jätkas ta majandusteaduse magistriõppes ja 2006.
aastal kaitses filosoofiadoktori
kraadi majandusteaduse erialal.
Oma doktoritöös uuris ta põhjalikult sotsiaalkapitali struktuuri,
allikaid ja majanduslikku mõju.
Õppejõuna alustas Eve juba
1994. aastal, töötades esialgu
assistendina ja siis juba lektorina
välismajanduse õppetoolis. 1999.
aastal asus ta tööle majandusteooria lektorina ja 2010. aastal
majandusteooria dotsendina. Eve
õpetamisvõimed on iseäranis
avarad: ta on õpetanud väga
erinevaid aineid, näiteks makro-,
mikro- ja arenguökonoomikat,

FOTO: ERAKOGU
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väga erineva taustaga rühmadele. Peale majandusteaduskonna
ja teiste Tartu Ülikooli erialade
üliõpilaste on temalt majandusõpetust saanud ka gümnaasiumiõpilased.
Eve loengud on alati asjalikud
ja korrektsed, aga samal ajal
äärmiselt lihtsasti jälgitavad ja
huvitavate näidetega illustreeritud. Eve hoolib väga õpetamise
kvaliteedist ja on ennast pidevalt
selles vallas arendanud – tema
läbitud koolituste nimekiri on

muljetavaldav. 2018. aastal pälvis
ta hea õpetamise grandi.
„Minu jaoks tähendab hea
õpetamine tudengites huvi ja
motivatsiooni tekitamist, nende
suunamist iseseisvale ja kriitilisele
mõtlemisele ning seoste loomisele teooria ja reaalse maailma
vahel,“ on Eve ise öelnud.
Aastatel 2012–2017 arendas Eve
programmijuhina majandus
teaduse bakalaureuseõppekava
ja 2016. aastal tunnustati teda
aasta programmijuhi auhinnaga.
Kolleegid iseloomustavad Eve kui
väga sportlikku, lahtiste kätega ja
eluterve suhtumisega inimest, kes
on alati koostöövalmis ja sõbralik
nii tudengite kui ka kolleegide
suhtes.
Palju õnne, armas Eve!
Kolleegid majandusteaduskonnast
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MÕTISKLUSI KEELE TEEMAL. KAS EESTI KEEL ON
VAENE?

E

esti keeles ei ole selle asja väljendamiseks
head sõna.
Ma kirjutan laule inglise keeles, sest eesti keel
ei suuda seda väljendada, mida ma tahan öelda.
Eesti keel on liiga vaene võrreldes inglise
keelega.
Kuuleme selliseid mõtteavaldusi ikka ja jälle.
Lubatagu esitada tarkade inimeste toel mõni
vastuväide.
Igale sõnale annab tähenduse, sisu ja jõu
keelekasutaja ise. Eesti keeles on kõige väljendamiseks arvukalt võimalusi. Termini otsimisel
tuleks leida täpseim, selgeim, ühemõttelisim
ning keelekeskkonda ja -süsteemi sobituv
väljend. Muid sõnu vaagides oleme oma
otsustes veel vabamad ja võime valida mitme
sünonüümi vahel.
Hea sõna leidmine võib võtta aega. Kui see
kohe pähe ei tule, ei tasu otsustada, et meie
keeles sõna puudub, vaid jätkata visalt oma
keelevaras sobramist. Kui otsingud jäävad
tulutuks, võib kasutada rikkalikke keeleallikaid,
näiteks sõnaraamatuid. Ja kui ka neist abi ei saa,
ei jää üle muud kui mõelda üks uus hea sõna
lihtsalt välja. Vahendeid selleks on eesti keeles
küllaga, laskem ainult fantaasia lendu.
Inglise keel ei ole eestlastest enamiku emakeel. Keelemees Heido Ots on öelnud, et iga
keel tuleks ära õppida nii korralikult, et võõruse
võlu kaoks. Võõras tundub salapärane ja paeluv
ning tekitab tunde, et selles öeldu mõjub kuidagi huvitavamalt.
Kui keegi ütleb, et eesti keeles ei ole võimalik
ennast väljendada, siis ta eksib. Tegelikult
tajume oma emakeelt ülitäpselt, tunnetame
iga pisimatki nüanssi, peenemaidki varjundeid.
Seepärast võibki olla raske emakeeles laule
kirjutada – iga sõna kannab peale emapiimaga
saadud sisu ka rohkelt kõrvaltähendusi, elu

kogemusega kaasnenud värvinguid, ümbritsevatega suheldes tekkinud kirevaid toone. Õige
sõna valimine nõuab pingutust.
Kehvemini tajutavas võõrkeeles nii peene
väljendusega muret ei ole – sõnad on väiksema
emotsiooniga, kõrvalmaitsed puuduvad, värve
on vähem. Majandus- ja keelemees Uno Mereste on selle hästi sõnastanud: „Mõni usub
oma rumaluses, et inglise keeli saab väljenduda
täpsemalt. Tegelikult on see illusioon. Ta väljendab ennast ikka sama umbmääraselt. Lihtsalt
emakeeletunnetus ei sega enesetunnet.“
Kui keegi tunneb, et ta on inglise keeles
väljendudes huvitavam kui emakeeles, võib
põhjuseks olla ehk ainult seesama võõra
salapära. See kaob, kui võõrkeel korralikult ära
õppida. Seejärel saab teises keeles omandatut
oma keelde paindlikult ja nõtkelt juurde tuua (ja
selle all ei mõelda toor- ja otsetõlkeid). Ja mida
rohkem keeli osata, seda rikkalikumaks muutub
ka emakeel.
Enese väljendamine emakeeles võib panna
meid niisiis rohkem proovile kui võõrkeeles, aga
kas peaksime sellepärast käega lööma? Kirjanik
Kristiina Ehin vaidleb vastu: „Me ei tohi alavääristada oma keelt sellega, et ütleme juba eos,
et seda või teist asja eesti keeles öelda ei saa.
Mina annan oma keelele võimaluse […] minu
keel on vana ja väärikas ja see ei jää alla juhuslikult maailma keerises suureks saanud keelele.“
Me kõik loome ise oma keelt ja keegi teine
seda meie eest ei tee. Tõtt-öelda on see ülesanne aga ju väga meeldiv – meil on võimalus
valida oma keeles olevatest koostisosadest
parimad, segada need õiges vahekorras kokku,
lisada põnevaid värvinguid ja hõrku mekki ning
katta kõik lõpuks kaunistustega, mis tõstavad
esile keele omapära ja ilu. Eesti keel on rikas.
Head saabuvat emakeelepäeva!

•
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–31. märtsini on Physicumi galeriis avatud
Ede Raadiku näitus „Mina ja
minu kujuteldavad sõbrad“.
Kunstnik on kindla süsteemi
järgi sihipäraselt vaadelnud ja
kaardistanud põllukividel eri
nurkade ja kallete all olevaid
„inimnägusid“.

märtsil kell 10 toimub TÜ raamatu
kogus rahvatervishoiu
teaduskonverents „Teadus
põhine õpe, mis aitab
otsustada. Rahvatervishoiu
magistriõppe 20 aastat Tartu
Ülikoolis“. Muuhulgas kõneldakse tervishoiupoliitikast.

doktorandid on
oodatud rahvusvahelisele Coimbra grupi
ülikoolide kolme minuti
konkursile. Osaleja peab
tutvustama inglise keeles
kolme minutiga võimalikult
atraktiivselt oma doktoritöö
teemat.

4.

6
4

7
12

13.

12
13

30
23

TÜ

30
24

EMAKEELEPÄEVA
LOENG

NULA
INKUBAATOR

märtsil kell 14 peab
dotsent VirveAnneli Vihman TÜ aulas
emakeelepäeva puhul avaliku
loengu „Emakeeled“. Kuulama on oodatud kõik huvlised
ja mitmekeelses keskkonnas
elavad inimesed.

hiskondlike algatuste inkubaator NULA ootab
ideid, kuidas lahendada teravaid sotsiaalseid probleeme.
Kuuekuulise programmi
lõpus saavad kolm parimat
algatust 25 000 euro suuruse stardikapitali.

12.

Ü
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