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Inimene õpib kogu elu

M
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öödunud kuu
jalgrattaga, avastada kaugete
ajakirjast võis
maade asemel oma kodu
leida mõtte, et
ümbrust, tarbida vähem liha
kriisist sünnib uus maailm.
ja eelistada toidupoes kodu
Siis oli meil tekkinud hägune
maist. Meil on võimalus neid
teadmine peatsest majandus
valikuid teha.
kriisist ja sellest, et meie elu
Majandusteadlane Urmas
viisis hakkab miski muutuma.
Varblane räägib selles UT
Hoolimata ennustuskatsetest
numbris, et inimeste tarbimis
ei hooma me aga praegugi
harjumustes toimuvad kriisi
endiselt, mis meid ees ootab.
tõttu ilmselt suured muutused.
Vastuseta on küsimus, kas
Ta ennustab, et e-poodidest
meie elu on kunagi veel selline,
tellimine on tulnud, et jääda.
nagu ta oli.
Samal ajal on tarbijad vähe
Küllap on üha rohkem
malt ajutiselt ümber mõtesta
MAARIT STEPANOV
Maa parasiiti meenutavale
nud selle, mida nad ostavad.
UT peatoimetaja
inimesele tarvis olnud meelde
Ärilehe andmetel ilmnes
tuletada, et tema lühiajaline
märtsi kaardimaksete statisti
heaolu on olnud võimalik
kast, et rõivastele t ehtud kulu
kellegi teise, ka tulevikupõlvkondade arvelt.
tused kahanesid 42%. Moeajakirja Vogue järgi on
Leiame end olukorrast, kus oleme sunnitud oma
rõivadisainerid selles pealesunnitud tootmispau
valikuid mõtestama.
sis mõistnud, et nad ei soovigi naasta varasema
Koroonakriisi ajal on palju räägitud kesk
rutiini juurde, kus loomeprotsessi ja tarbimist
konnast. Üle maailma on lugejaid võlunud
iseloomustas pidev kiire-kiire-kiire. Loodetavasti
artiklid, kus kajastatakse seda, kuidas inim
kehtib see ka teistes valdkondades.
tegevuse vähenemine on lubanud looduse imedel
Kui oleme aru saanud, mis on meile tegeli
taas silma paista – kasvõi Põhja-Indias, kus tänu
kult oluline, ja õpime soodustama maailmale
järsult vähenenud õhureostusele võib üle pikkade kasu toovat arengut, on õigustatud ka meie liigi
aastate näha Himaalaja mäestikku. Kas suudame nimetus Homo sapiens. Kui aga unustame kriisi
õppetunnid, siis ongi Maale ehk parem, kui ta
astuda samme, et saavutatut säilitada?
meiesugustest parasiitidest vabaneb. Valik on
Maa on inimkonnal ühine, mistap loeb selle
meie teha. •
hoidmisel igaühe panus. Alati saab sõita rohkem
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Viljandis
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direktor
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Lõpetajad diplomist
ilma ei jää
Aija Sakova
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Teaduskirjastus aastast 1632

E

riolukorra tõttu on ülikool
langetanud otsuse, et traditsioonilised suvised lõpuaktused
jäävad sel aastal ära. Otsuse
taga on tõik, et aktustele koguneb palju rahvast ja seega on
võimatu lähikontakte vältida.
Õppeprorektor Aune Valk
selgitas videopöördumises, et
praeguses olukorras tundub
aktuste ärajätmine ainuõige
otsusena. „Ei ole reaalne nii
paljusid inimesi ühte kitsasse
ruumi nii paljudeks tundideks
kokku suruda. See on lihtsalt
liiga ohtlik,“ sõnas ta.
Valk nentis, et paljude jaoks
on see kurb otsus, ning pakkus
seepärast välja kolm võimalikku
lahendust, kuidas lõpetamist
erilisemaks teha. Kuna aktusel
kõlab tavaliselt mõne olulise
inimese kõne, lubas ta, et ka
tänavu suvel pöördub keegi
sõnavõtuga lõpetajate poole,
olgu selleks rektor, dekaan või
keegi muu.
„Teine [tähtis osa aktusest]
on see, et keegi oluline inimene

annab diplomi teile kätte,“ ütles
õppeprorektor. Valgu sõnutsi
tahetakse tänavu anda diplomid
kätte instituutide kaupa ja
nende üleandja võib olla näiteks
instituudi või programmijuht.
Kahjuks ei saa aga oodata, et
lõpetajal surutaks kätt.
Esialgse info järgi saab üliõpilane lõpudiplomi kätte oma
struktuuriüksusest juuni teisel
poolel. Täpne kättesaamis
koht ja -aeg saadetakse kõigile
lõpetajatele ja pannakse välja
ülikooli kodulehele. Lõpu
diplomi võib vajaduse korral
välja võtta ka volitatud esindaja,
samuti võib diplomi lasta saata
endale postiga.
„Ja kolmas aspekt, mis
kuulub kindlasti lõpetamise
juurde ja muudab selle kogu
eluks mälestusväärseks, on
pilt peahoone ees. Seda saate
kindlasti teha, kui olete diplomi
kätte saanud,“ lubas Valk.
Õppeprorektori sõnul arutatakse praegu veel võimalust
korraldada virtuaalne aktus.

•

senat valis
24. aprillil Viljandi
kultuuriakadeemia (VKA)
uueks direktoriks loome
ettevõtluse ja juhtimise
lektori ning VKA kultuurhariduse osakonna juhataja
Juko-Mart Kõlari.
Kõlar soovib edasi
arendada kultuuriakadeemia
keskseid teemasid: pärimuskultuuri, loomeettevõtlust
ning koostööd Viljandimaa
asutuste ja inimestega, ning
tal on selleks ka mitu uuenduslikku ideed.
„Viljandi kultuuri
akadeemial on Tartu
Ülikooli nägu ja tegu, aga me
oleme ühtlasi kohapealne
kompetentsi- ja innovatsioonikeskus,“ sõnas Kõlar.
„Näen, et loova koolina on
meil suurepärane võimalus
luua ja arendada koostöös
ülikooli, kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega
tarkasid tooteid ja teenuseid
ning lõppkokkuvõttes tuua
piirkonda juurde suure
lisandväärtusega töökohti,“
lisas ta. Veel soovib Kõlar
senisest suuremat rõhku
panna kultuuriakadeemia
rahvusvahelistumisele.
Kõlar on kolme teaduspublikatsiooni autor ja kahe
loomeettevõtlust käsitleva
raamatu kaasautor.

•
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E

esti päritolu Ameerika
neuroteadlased Igor Ilinsky
ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky asutasid Tartu Ülikooli Sihtasutuse
juurde Eesti suurima, 22 500
euro suuruse erastipendiumi,
millega nad soovivad toetada
noori neurolooge, neuro
kirurge ja neuroteadlasi enese
täiendusel ning liigutushäirete
uurimisel.
Stipendiumi taotlejalt
oodatakse soovi saada erialast lisapädevust näiteks aju
süvastimulatsiooni, liigutus
häirete neuroloogilise käsitluse
ja aju piltdiagnostika, sh funktsionaalse magnetresonants
tomograafia valdkonnas.
Stipendiumiga toetatakse
noore spetsialisti osalemist
kliinilises ja/või akadeemilises
teadusprogrammis Euroopa

või Põhja-Ameerika meditsiini
hariduse tippkeskuses.
Stipendium on mõeldud kuni
35-aastastele Eesti kodanikele,
kes on lõpetanud Tartu Ülikooli
meditsiiniteaduste valdkonna
arstiteaduse õppekava ning
läbinud residentuuri programmi
neuroteadustega seotud erialal,
näiteks neuroloogias, neuro
kirurgias, neuroradioloogias vm.
Stipendiumi võivad taotleda ka
neuroteadlased, kes on saanud
doktorikraadi neuroteaduste
valdkonnas, sh neuroanatoomias, -bioloogias või -füsioloogias.
Tartu Ülikooli närvikliiniku
juhataja, neuroloogia professor Pille Taba peab stipendiumi erakordseks täiendus
võimaluseks. „Stipendium
toetab Eesti meditsiini arengut,

FOTO: PIXABAY.COM

Neuroteadlased asutasid Eesti
suurima erastipendiumi
sest see annab võimaluse
aastaseks erialatäienduseks ja
teadustööks valdkonna tipp
keskuses ning näeb ette teadmiste tagasitoomise Eestisse,“
sõnas professor Taba.
Tartu Ülikooli Sihtasutuse
juhataja Triin Vakkeri sõnul
on nii suur eraisikute toetus
erakordne. Seni oli Tartu
Ülikooli Sihtasutuses suurim
toetus 18 000 euro suurune
Ernst Jaaksoni mälestusfondi
stipendium, mida makstakse
Jaaksonilt Tartu Ülikoolile
pärandatud varadest.
Esimene Igor ja Kristy Ilinsky
stipendiumi konkurss kuulutati
välja 1. mail ning taotluse esitamise tähtaeg on 1. november
2020. Lisainfo stipendiumi
kohta on Tartu Ülikooli
Sihtasutuse veebilehel.

ÕPPEAINETE TAGASISIDE KÜSITLUSE JUURES RÕHUTATAKSE, ET VASTAJA JÄÄB ANONÜÜMSEKS.

Kohus otsustab, kui solvav
kommentaar on piisavalt solvav

A

•

Hoia UT
tegemistel
silma peal!
riolukorra tõttu on ülikooli
hoonete uksed kinni, kuid
see ei tähenda, et Universitas
Tartuensise toimetuses käiks
elu aeglasemalt. Nüüd saab
ajakirja tegemistel silma peal
hoida ka Instagramis. Leia meid
teemaviite @unitartuajakiri alt.
Facebookis jagame infot kontol
Universitas Tartuensis.

•

KUVATÕMMIS UT INSTAGRAMIST

E

prilli keskpaigas jõudis
meediasse juhtum, kus
õppejõud nõudis kohtu kaudu
välja tema kohta õppeinfo
süsteemis ebaviisaka kommentaari kirjutanud üliõpilase nime.
Kuna õppeainete tagasiside
küsitluse juures rõhutatakse,
et vastaja jääb anonüümseks,
tekitas see hulganisti küsimusi.
Pretsedenditu juhtum sai
tõuke sellest, kui 2018. aasta
kevadel nimetas üks toonane
üliõpilane oma õppejõudu
tagasisideküsitluses mongoliks.
Tänavu 6. märtsil saabus
solvava kommentaari autorile,
kes praegu on juba vilistlane,
endise õppejõu advokaadilt
nõudekiri 2144 eurole. Eriolukorra ja majanduslanguse tõttu
tehti talle mõni aeg hiljem allahindlust ja nõude suuruseks jäi
1900 eurot. Kommentaari kirjutaja ei soostunud aprilli lõpu
seisuga seda tasuma, mistõttu
võetakse jalge alla kohtutee.
Selle taustal kerkis aga
esile küsimus üliõpilaste antava

tagasiside konfidentsiaalsuse
kohta. Õppeprorektor Aune
Valk tõdes, et juhtum on
kõigutanud tagasiside kogumise
süsteemi usaldusväärsust ja
toonud esile probleemid, mida
ülikool tahab tulevikus vältida.
Ta rõhutas, et tagasiside kogumine oli ja on
konfidentsiaalne. „See tähendab, et ülikool teeb kõik endast
oleneva, et tagasiside tulemuste kuvamisel poleks võimalik
vastajat tuvastada, sealhulgas
ei tee me tulemusi kättesaadavaks, kui vastajaid on alla viie.
Õppejõud saab paluda solvava
kommentaari eemaldamist, kuid
ei saa nõuda välja vastaja nime.
Ülikoolisiseselt pole saanud ega
saa ka tulevikus vastajat tema
vastusega seostada, kui keegi
selleks ka soovi avaldab.“
Valk jätkas: „On meie viga,
et anonüümsuse kinnitusega
jätsime mulje, et andmeid pole
ka tehniliselt võimalik isikuga
seostada. Lubame, et tulevikus
väljendame end selgemalt.

Kuid küsimus pole vaid sõna
kasutuses.“
Õppeprorektori sõnutsi on
üliõpilastelt tagasisidet küsitud
üle 15 aasta, kuid seni pole
sellisel moel andmete sidumist
konkreetse isikuga keegi
nõudnud ja seda pole kordagi ka
tehtud. „See näitab, et tavaolukorras konfidentsiaalsus toimib.“
Ta rõhutas, et üliõpilaste tagasi
sidet kasutatakse ka edaspidi
konfidentsiaalselt, vaid õppetöö
arendamise eesmärgil.
„Millest niisugune eriolukord
tekkis? Selle põhjus, nagu olete
ajakirjandusest lugenud, on solvav kommentaar. Kui solvav on
piisavalt solvav, et kohus nõuaks
välja solvaja andmed, on kohtu
otsus,“ ütles Valk. Ta toonitas
aga, et kuna tagasiside eesmärk
on õppetöö arendamine, pole
solvamine selleni jõudmiseks
õige tee. „Konstruktiivne kriitika,
kui see on asjakohane, seda on.“
Ülikooli kodulehel on kätte
saadav ka tagasiside andmise
hea tava.

•
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Ühiselamukoha hind ei lange

E

riolukorra alguses soovitati
ühiselamus elavatel üliõpilastel võimaluse korral viiruse
leviku tõttu lahkuda. Universitas Tartuensiseni jõudis aga
mure, et ajutine eemalviibimine
paneb üliõpilased kehva seisu,
sest kui neil on soov ühiselamukohta säilitada, tuleb selle eest
maksta sama hinda, mida küsiti
enne eriolukorda. Kohast loobumine tundus aga liiga rutaka
otsusena – oli ju veel mõned
nädalad tagasi õhus lootus, et
õppetöö taastub.
MTÜ Tartu Üliõpilasküla ITja teenindusjuht Nevil Reinfeldt
kommenteeris, et kuni eriolukorra lõpuni võimaldatakse
üliõpilastel leping erakorraliselt
lõpetada ilma 30-päevase
etteteatamise kohustuseta.
„Aprilli keskpaiga seisuga oli
seda võimalust kasutanud 320
tudengit,“ ütles ta. Reinfeldti
sõnutsi oli ühiselamutes vabu
kohti siis 550.
Küsimusele, kas oleks ehk
võimalik ühiselamukoha hinda
langetada, vastas ülikooli
kinnisvaraosakonna juhataja

Heiki Pagel, et Tartu Üliõpilasküla on isemajandav ühing, kes
ei saa sissetulekuid mujalt kui
omaenda majandustegevusest.
Pagel jätkas: „Praeguses
eriolukorras kannatavad kahju
kõik, sealhulgas üliõpilasküla
üürilepingute ennetähtaegse
lõpetamise ja piirangutega turu
tõttu. Üliõpilasküla ei saa minna
kahjumisse, sest peab täitma
oma kohustused üürnike ja
teenusepakkujate ees.“
Aprilli keskel toimus koosolek, kus tehti ettepanek
loobuda eriolukorra ajal ühiselamu elanikele kommunaalkulude arvete esitamisest. „Üldkoosolekul jõuti järeldusele, et
üliõpilaskülal puudub võimalus
sellist majanduslikult kahjulikku
sammu ette võtta,“ kommenteeris Pagel.
„Samuti leiti, et Tartu
Ülikool ei peaks sellist kulu
kompenseerima, sest siis tehtaks soodustusi ühele väiksele
osale tudengkonnast, aga üliõpilased, kes üürivad elamispinda
üüriturult või elavad kodus
või mujal muude kokkulepete
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Senat saab uued liikmed

alusel, sellist soodustust ei saa.
Kui teha soodustusi, siis peaks
sellest osa saama kõik võrdselt
ja ühtemoodi,“ ütles kinnisvaraosakonna juhataja.

J

uuni lõpus lõpevad praeguse
senati koosseisu volitused,
mistap valitakse 19. mail senatisse uued liikmed.
22. aprillil registreeris senati
valimiskomisjon liikmete kandidaadid, keda sai kokku 30. Igast
ülikooli valdkonnast valitakse
neli liiget, üliõpilasesinduse
ülesanne on valida üliõpilaste
esindajad.
Kõige rohkem on kandidaate loodus- ja täppisteaduste
valdkonnast, kust pürgib senatisse üheksa inimest. Kaheksa

VIIRUSEPUHANG
ÜHISELAMUS
Aprilli lõpus selgus, et
Raatuse 22 asuva ühiselamu
elanikest 16 on nakatunud
koroonaviirusesse. Kokku testiti
Raatuse ühiselamus koroona
viiruse suhtes ligi 300 inimest
ning neil, kel tuvastati viirus,
keelati oma tubadest lahkuda,
kuni nad on taas terved.
Nakatunutega kontaktis
olnud 39 isikut eraldati
ühiselamus omaette tsooni, kus
neil tuleb veeta oma tervist
jälgides vähemalt kaks n ädalat,
kuid neil on võimalus käia
ühiselamu hoovis värsket õhku
hingamas.
Inimestel, kes ühiselamus ei
ela, pole lubatud majja s iseneda.
Liikumispiirangud ei kehti neile
ühiselamu elanikele, kes pole
testimise põhjal koroona
viirusega nakatunud.

sooviavaldajaga on teisel kohal
sotsiaalteaduste valdkond.
Seitse kandidaati on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast ning ülejäänud kuus
tegutsevad meditsiiniteaduste
valdkonnas.
Senati liikmete valimised
korraldatakse elektrooniliselt
19. mail kella 00.00–23.59.
Kõik ülikooli töötajad saavad
enne valimisi tutvuda ülikooli
e-valimiste keskkonnaga aadressilvalimised.ut.ee. Akadeemiliste töötajate esindajad vali-

takse kolmeks aastaks ja kokku
kuulub s enatisse peale rektori
kuni 21 liiget. Senat on ülikooli
akadeemiline otsustuskogu,
mida juhib rektor Toomas
Asser. Senat vastutab ülikooli
õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle
k valiteedi. Muu hulgas võtab
senat vastu ülikooli põhikirja ja
esitab selle nõukogule kinnitamiseks. Ülikooli eelarve vastuvõtmisel on senatil ühekordne
vetoõigus nõukogu otsuse
suhtes.

•

Nutikad ideed võistlevad
rahasüsti nimel

A

•
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RAATUSE TÄNAVAL ASUV
ÜHISELAMU.

prilli lõpus valis nutikatele
ja innovaatilistele ideedele
reaalse kuju andmiseks loodud
Prototroni nimeline rahastu
välja 58 meeskonda, kes kandi
deerivad sel kevadel 35 000
euro suurusele prototüüpimis
toetusele. Neli valituks osutunud meeskonda on Tartu
Ülikoolist.
Kaheksa aastat tagasi
Swedbanki, Tallinna Teaduspark Tehnopoli ja Tallinna
Tehnikaülikooli algatatud
rahastuga liitus sel kevadel ka
Tartu Ülikool, et laiendada oma
teadlaste ja tudengite teadusmahukate ideede arendamise
võimalusi.
Esimesena tekkis võimalus
Prototroni konkursil kandideerida teadlastel, kes esitasid oma

ideed ka TÜ eksperimentaalarenduse toetuse saamiseks.
Kokku soovis ülikoolist oma
prototüübiideega Prototroni
võistlusel kandideerida üheksa
meeskonda.
Sõelale jäänud projektide eesmärgid on erinevad.
Vähibioloogia labori vanemteadur Lorena Simon Gracia
eesmärk on luua kasvajaspetsiifilised terapeutilised peptiidid
k roonilise lümfotsütaarse leukeemia raviks. Füüsika instituudi
biomehaanika dotsent Arved
Vain arendab kudede seisundit
mõõtva seadme prototüüpi.
Tegemist on müomeetrina
tuntud seadme uue põlvkonna
versiooniga. Tehnoloogiainstituudi raalnägemise professori
Gholamreza Anbarjafari idee

on luua tehisintellektipõhine
audiovisuaalne CV, mis aitaks
kokku hoida tööintervjuudele
kuluvat aega.
Lisaks pääses konkursilt
edasi Startup Labi äriideede
arendamise programmis Starter
Tartu osalev tudengimeeskond
Mindlift, kes töötab vaimse
tervise telemeditsiiniplat
vormi kallal. Meeskond osales
oma ideega ka ülemaailmsel
programmeerimishäkatonil
The Global Hack.
Kokku esitati Prototroni
konkursile 290 ideed, millest
mitmega soovitakse leevendada viiruse levikust tuleneva
üleilmse majanduskriisi tagajärgi
ja hõlbustada inimeste sotsiaalset elu. Prototroni kevadvooru
võitjad selguvad 28. mail.

•
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Uues arengukavas arvestatakse
muutuva maailmaga
asta tagasi sai Universitas
Tartuensisest lugeda nii
aruteludest kui ka konverentsist, kus mõtiskleti ülikooli
pikaajalist arengut suunavate
valikute üle. 20. aprillil kinnitas
ülikooli nõukogu uue arengu
kava 2021.–2025. aastaks.
Uute eesmärkide seadmine
algas juba kaks aastat tagasi,
2018. aasta sügisel. Arengukava
komisjoni esimehe, arendus
prorektor Erik Puura sõnul
jõuti poolteist aastat väldanud
töö tulemusena dokumendini,
mis käsitleb ülikooli arengut
kümnes teemavaldkonnas.
Rahvusülikoolile omaselt
algab arengukava eesti keele ja
kultuuri hoidmise ja arendamise teemavaldkonnaga. Sellega
rõhutatakse teema tähtsust
üleilmastumise tingimustes ning
seatakse see teadusel põhineva
eestikeelse hariduse omandamise aluseks kõigil haridus
tasemetel. „Välisüliõpilastele
ja töötajatele luuakse senisest
tugevam motivatsioon ja

FOTO: ANDRES TENNUS
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laiemad võimalused eesti keele
omandamiseks ning kultuurist
osasaamiseks. Samuti on kindlalt esiplaanil õppe hea kvaliteet
ja õppejõudude töö väärtustamine,“ sõnas Puura.
Arengukavas käsitletakse
ka ülikooli kestliku arengu ja
kliimamuutusega seotud tegevuse olulisust ja viidatakse ülikooli teadlaste aktiivsele rollile
Euroopa rohelise kokkuleppe
täitmisel. „Olles kestliku arengu
eestkõneleja, peab ülikool
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olema ise eeskujuks, alustades
elementaarsest tegevusest,
nagu teadlik prügi sorteerimine,
kraanivee eelistamine pudeliveele ja energia kokkuhoid, kuni
põhimõtteliste muudatusteni
keskkonna- ja tervisekäitumises,
hõlmates teadlikku toitumist
ning muude tarbimisharjumuste
muutusi,“ tõi Puura näite. Ta
lisas, et suuremat pilti saab
muuta, kui keskkonna- ja
energiapoliitika kujundamisel, aga ka teiste üleilmsete

muutustega toimetulemisel
kaasataks teadlasi.
„Uus arengukava toob
rõhutatult esile nii teaduse
olulisuse kui ka ülikooli senisest
suurema rolli teaduspõhise
ühiskonna kujundajana ning
targale majandusele k iirenduse
andjana. Juba ongi näha, et
eesootav majanduskriis vajab
teadlaste abi nii riigi toimimise
kui ka ettevõtluse arendamisel,
et leida ja rakendada uusi ärisuundi ja -mudeleid,“ kommenteeris arengukava komisjoni
esimees.

TIHE KOOSTÖÖ
2018. aasta novembris ühines
Tartu Ülikool Uppsala, G
 enti,
Groningeni ja Göttingeni
ülikooli koostöövõrgustikuga
U4Society ning selle liikmete
vahel käib Puura sõnutsi tihe
koostöö. Üheskoos ollakse
partnerid ka Euroopa teadus
ülikoolide võrgustikus The
Guild ja üheksat Euroopa
ülikooli ühendavas konsortsiumis ENLIGHT, mille eesmärk
on edendada kõrghariduse
ümberkujundamise kaudu
elukvaliteeti, jätkusuutlikkust ja
üleilmset koostööd. „Ühildades

rahvusvahelises partnerluses
oma tegevusplaane ja nende
elluviimist eelkõige Põhjamaade
ja Lääne-Euroopa tippülikoolidega, jõuame õppides, tugevnedes ja arenedes kiiremini nende
tasemele,“ kommenteeris Erik
Puura.
Koostööorganisatsioonid annavad Tartu Ülikooli üliõpilastele üha rohkem võimalusi saada
osa Euroopa tippülikoolides pakutavast kõrgharidusest. „Uues
arengukavas seatakse tähtsale
kohale üliõpilaste tuleviku
oskuste omandamine, terviklik
ülikoolikogemus (mille hulka
kuulub ka osalus üliõpilasorganisatsioonides jm tegevuses) ning
elukestev õpe. Kõigeks selleks
tuleb luua järjest avaramaid
võimalusi,“ ütles Puura.

PAINDLIKUD PLAANID
Ülikooli senine digiareng ja
varasemad e-õppe kogemused
on Puura sõnul andnud hea
lähtepositsiooni õppetöö jätkamiseks digitaalses keskkonnas.
Õppejõudude koolitamine
ja juba varem välja töötatud
võimalused toetasid auditoorse
õppe kiiret ümberkorraldamist
kaugõppeks. „Uues arengu-
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kavas on digiülikooli jätkuv
arendamine üks prioriteete,“
kinnitas komisjoni juht.
Koroonaviiruse leviku tõttu
on uus arengukava võetud
vastu tingimustes, kus me ei
tea, milliseks kujuneb pärast
eriolukorra lõppu majandus,
ega oska ennustada, millised on
meie järgmised suured ühiskondlikud arutelukohad. „On
võimalik, et ülikool peab juba
järgmisel aastal ja edaspidigi
oma arenguplaane palju tihedamalt kui varem üle vaatama
ja korrigeerima,“ sõnas Puura,
lisades, et teisalt on arengu
kavasse kirja pandud tegevus
suundi, mis muudavad ülikooli
väliskeskkonna muudatuste
suhtes vastupidavamaks.
Arengueesmärkide täitmiseks on koostatud rakenduskava eelnõu ühes finantsstrateegiaga. Koostamisel on
veel üksikasjalikumad keele
ja rahvusvahelistumise põhi
mõtted, ruumilise arengu kava
ja digiarengu strateegia. Puura
sõnul plaanitakse neil teemadel
suuremat arutelu sügisel.
Uut arengukava ja selle sisu
tutvustame UT-s õppeaasta
alguses.

•

Lepinguid kaks korda rohkem

T

artu Ülikool on selle aasta esimese kvartali
jooksul sõlminud ettevõtetega kokku 
33 teadus- ja arendustöölepingut, mille kogu
summa on 2,47 miljonit eurot. 2019. aasta
samal ajavahemikul oli lepingute maht poole
väiksem, 1,23 miljonit eurot. Kõige rohkem on
ettevõtluslepinguid sõlminud loodus- ja täppis-

teaduste valdkonna teadlased – kokku ligikaudu
1,3 miljoni euro eest. Teisena paistab silma TÜ
Eesti geenivaramu meeskond, kes on esimeses
kvartalis sõlminud lepinguid umbes 900 000
euro väärtuses.
TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse
turundus- ja kommunikatsioonijuhi Aitel Käpa

sõnul ei anna esimese kvartali tulemused siiski
alust prognoosida ettevõtluslepingute kasvu
terve aasta vältel.
Aasta esimese kolme kuu jooksul on lepinguteni jõudnud mitmed kaua kestnud läbi
rääkimised ja lepingute sattumine esimesse
kvartalisse on pigem juhuste kokkulangevus.

Näiteks ettevõtete teadusuuringuteks ja tootearenduseks mõeldud toetusmeetmeid hõlmava
Nutika meetme projekte, mis moodustasid 2019.
aastal äriühingutega sõlmitud lepingute mahust
65%, oli käesoleva aasta esimeses kvartalis alustatud projektide seas vaid kaks, kummagi maht
ligikaudu 50 000 eurot.

•
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Digiarengu plahvatus

U

elle aasta veebruaris valmis TÜ digiarengu
s trateegia 2020–2025 mustand, kus kirjeldati olulisemaid tegevussuundi ja põhimõtteid ülikooli digitöö
ja -õppe arendamiseks. Strateegiasse said kirja pandud
vajalikud muutused kahe-kolme aasta jooksul. Ent siis
tuli koroonaviirus ning ülikoolipere 17 000 liiget läksid
16. märtsil päevapealt üle kaugtööle ja -õppele. See
tõi kaasa digiarengu plahvatuse. Oleme pooleteise
kuuga jõudnud teha seda, mis oleks tavaolukorras
võtnud aega aastaid.

FOTO: ANDRES
ANDRES TENNUS
TENNUS
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Humanitaaria ja
ellujäämisõpetus
niversitas
usaldusväärseid uudiseid
Tartuensise
k uulates nii virtuaalsest õppetoimetuse
ja teadustööst kui ka koosole
ettepanek avaldada neil veergu
kute laviinist.
del arvamust sisaldas soovi, et
Kõrvu jäi Klassika
lähtuksin humanitaarteaduste
raadios korduvalt kostnud
asendi ümber käivast diskus
sisendusjõuline saaterek
sioonist, millega olin temaati
laam „Traditsiooni tarkus!“.
liselt sidunud oma ettekande
Lausungi alliteratsioon kõlab
TÜ aulas peetud vabariigi
küll hästi, ent esitatud väites
aastapäeva aktusel. Kirjuta
kipun kahtlema: ka Wuhani
mise ajaks oli meie argipäev
turul elusloomadega kaup
KRISTIN KUUTMA
aga täiesti teistsugune. Esialgu
lemine on arvatavasti tradit
kultuuriteaduste professor,
eksootilisena silmapiirile ilmu
sioon. Ajalehes Postimees
vaimse kultuuripärandi
nud haiguspuhang võttis pan
ilmus võrreldav üleskutse
rakendusuuringute UNESCO
deemia mõõtmed, mis muutis
võtta talupoeglikku pärimust
õppetooli hoidja
kogu varemkogetut või valmis
ellujäämisõpetusena, kuid
mõeldut – mitte tingimata
sada aastat tagasi toiminud
mõttetuks või tähtsusetuks,
hügieenikombeid me tegeli
kuid asetas seosed ja tausta teisele väärtusskaalale. kult ilmselt järgida ei sooviks. Viimastel kuudel
Lausa lõputult on nüüdseks loetud, kuuldud ja
on euroopalikus kultuuriruumis vist aga hoopis
korratud tõdemust, et maailm ei ole enam endine.
ümber hinnatud suhtumine näokatmise tradit
Võin siiski kinnitada, et mu sõnavõtu lähtekoht ja
siooni. On kaheldav, kuidas ja kas meid aitab
kavandatud sõnum ei ole olemuslikult muutunud,
praegustes oludes varasem kogemus. Traditsioon
kujunevad seosed on saanud vaid uue värvingu.
ei ole iseenesestmõistetavalt säilitamisväärne,
Kuivõrd on humanitaarteadlasi tarvis praegu, mil
ammugi mitte iga hinna eest. Nüüdisaeg õilistab
kõige olulisem näib olevat meditsiin?
teatud pärimuslikke valikuid, aga mineviku
Lähtugem tõdemusest, et nüüdisaegne
kombestikus oli paljugi sellist, mida on tahetud
kultuuriteadus suhestub ühiskonnaga, m
 ärkab
unustada.
muutusi ja püüab mõtestada toimuvat. Ka mina
Teisalt on inimkonnale ühtäkki argiselt vaja
teen oma erialast tingituna ümbritseva kohta
likuks muutunud digiteenused ja -kultuur ning
kultuuriantropoloogilisi tähelepanekuid. Näi
selle põhjus ei ole sugugi üksnes meelelahutus.
teks statistilistel andmetel on koroonav iiruse
Digikultuuri vallas oleme kõik enneolematu
ajal kasvanud raadio kuulatavus. Minagi puhkan kogemuse osalised – võime jälgida ja salvesta
NÜÜDISAEG ÕILISTAB TEATUD PÄRIMUSLIKKE VALIKUID,
AGA MINEVIKU KOMBESTIKUS OLI PALJUGI SELLIST, MIDA ON
TAHETUD UNUSTADA.

REPLIIK

S
da kultuuripraktika muutusi reaalajas.
Pidime ju kõik k ohanema kiiresti ja
vältimatult. Näiteks kolis suur hulk siin
seid lugejaid oma ülikoolielu Teamsi või
BigBlueButtoni keskkonda (nimetan neid
uue reaalsuse kanaleid kasvõi dokumen
teerimise mõttes). Digisuhtlus päästab
nüüdisaegse meditsiini käepikendusena
elusid. Aga kogetu mõtestamiseks, sellest
õppimiseks on teiste teadustega koostöös
vaja ka humanitaaria panust – kasvõi
selleks, et teadvustada arstide ning hool
dajate hoolivust ja kaastunnet või sõnas
tada meie elutähtsat võimet kohaneda.
Ameerika filosoof ja eetikaprofessor
Martha Nussbaum on kinnitanud, et
humanitaarteadustel on demokraatlikus
ühiskonnas oluline roll muu hulgas kasva
tajana. Humanitaarteadused ja kunstid
aitavad muuta maailma elamisväärseks.
Selles maailmas nähakse teises inimeses
kedagi, kelle mõtted ja tunded on austus
väärsed. Niisuguse maailma haridus
kujundab ärksaid ja kaasavaid kodanikke,
kes märkavad ka piiripealset või tõrjutut,
kes mõtlevad kriitiliselt ja on samal ajal
loomingulised, sh kohanemisvõimelised.
Lisaks teisigi valdkondi huvitavale küsi
musele, kuidas inimesed maailmas on,
arutlevad humanitaarteadlased selle üle,
miks me siin oleme. Kui teadmised on
tähtsad, siis on seda ka humanitaaria, sest
humanitaarteadlased koguvad teadmisi
maailmast enda ümber. Nad oskavad
esitada ka eksistentsiaalseid küsimusi,
näiteks kas tehisintellektile saab õpetada
niisugust kohanemisvõimet, mis on elus
olendi ellujäämisõpetuse keskmes. •

Esimese kuuga salvestati üle 1750 loenguvideo, mida
on rohkem kui tervel 2019. aastal kokku. Veebi
seminari rakenduse BigBlueButtoni kasutus kasvas
kuus korda ja e-kursuse rakendus Moodle levis 78%-ni
kõigist õppeainetest. Meeskonnatöö lahenduse Teamsi
kasutajate arv jõudis 600-st 2000-ni ehk kahe
kolmandikuni töötajatest ja iga päev peetakse kahe
veebikoosoleku asemel 250–300 digikohtumist.
TÜ digikeskkond oli kaugtööks päris hästi valmis. Kiiret
järeleaitamist vajas inimeste digipädevus ning teadmus
kaugõppe ja -töö meetoditest. Esimesed nädalad olid
tugimeeskonnal väga tihedad – loodi suurel hulgal uusi
juhendeid, avati digiõppe kogemuse jagamise foorum
ja juhendati aktiivselt inimesi. Leiti lahendusi, kuidas
kaitsta teadustöid, teha laboritöid, eksameid jpm.
Digitaalsuse eelisteks peetakse sõltumatust ajast ja
asukohast, automatiseeritust ja järelkasutust. Seda
võis selgelt tõdeda ka ülikoolis. Loengute ja veebi
seminaride videosalvestamine ja järelvaatamine teeb
nii õppejõu kui ka tudengi elu lihtsamaks. Töökoosolekud on muutunud lühemaks ja fokuseeritumaks.
Digikoosviibimistel on osalejaid rohkem ja ajakasutus
tõhusam.
Ootan nüüd põnevusega, kuis meie tuhanded digi
kogemuse saanud targad inimesed edaspidi füüsilist ja
digimaailma osavalt kokku põimima hakkavad.

•

ERKKI LEEGO

TÜ digiarengu juht
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Kriisijärgses maailmas
tuleb taastada usaldus
Maailma raputanud koroonaviirus on pööranud senise elu pea peale.
Rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane usub, et
tulevased põlvkonnad vaatavad praegusele kriisile tagasi kui ajale,
INTERVJUU

mis kujundas ümber meie töötamise viisi.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

M

eie silme all sünnib
ajalugu. Maailm
on haaratud kriisi,
mille sarnast ei osatud oodata.
Urmas Varblase sõnutsi on
olukord mitmes mõttes era
kordne. „Praeguses kriisis ega
selle põhjuses ei ole süüdi need,
kes majanduses tegutsevad,“
ütleb ta. „Tekkinud ei ole mitte
majandusk riis, vaid tervisekriis,
mille lahendamine nõuab sam
me, mis põhjustavad majan
duskriisi. Piltlikult võib öelda
nii: selleks, et inimesed jääksid
ellu ja valitsus saaks l ahendada
meditsiiniprobleeme, tekitas ta
ise majandusk riisi.“
Ettevõtjate kapsaaeda on
visatud kivi. Neilt on küsitud,
miks nad valmis ei olnud, kui
kogu aeg on õhus olnud jutt
peatselt saabuva kriisi kohta.
Selliseks kriisiks, kus
valitsus keelab tarbimise, ei

saa ettevõtjad valmis olla. Neil
peaks olema mingisugune
puhver- või varuraha, näiteks
eelmise perioodi jaotamata
kasum, et nad suudaksid end
mingite jamade tekkimisel
mõnda aega üleval hoida. Palju
ettevõtteid on praegu ka võime
lised seda tegema, sest Eestis
ei olnud seis enne kriisi sugugi
halb. Aga kui käive kukub saja
pealt nulli, siis ole sa kui tahes
tugev, ikka satud raskustesse,
kui tulu juurde ei teki. Näiteks
lennufirmadel saab raha otsa –
kulud on peal, inimesed on
palgal, lennukid on liisitud, aga
tulu on null.
Palju räägitakse riigi toetusest. Kes seda vääriks?
Ma mõtlen natukene
teistmoodi: mida peaks riik
toetama? Mis see on, mis peaks
säilima? Alles peaks jääma või
mekus toota ja tegutseda pärast
seda, kui meditsiinikriis on
lõppenud. See tähendab, et va
lik, keda toetada ja keda m itte,
algab hoopis töötajaskonna

tagamisest – nii suurtes kui ka
väikestes ettevõtetes, ühes või
teises tööstusharus.
Kui algul tundus, et medit
siinilisi küsimusi on võimalik
lahendada kiiremini ja mõne
kuu pärast saame hakata
tegutsema, majandust korraga
ja üsna laialt taastama, siis
nüüd on selge, et nii see ei lähe.
Vaktsiini ei suudeta nii ruttu
luua ja see tähendab, et peame
avama majanduse tingimustes,
kus haigus on alles.
Seega peaksime tegutsema
musta stsenaariumi järgi?
See ei ole must, vaid realist
lik stsenaarium. Ma arvan, et ei
ole põhjust uskuda mingisugust
väga ilusat roosat stsenaariumi,
ja ettevõtjad seda ei teegi. Neil
on vaja olla üsna konservatiiv
sed, muidu nad edaspidi lihtsalt
ei tegutse.
Majandust tuleb hakata
taastama käsikäes meditsiini
süsteemi võimekusega. Me
peame vaatama, missugune on
nakatunute dünaamika,
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kui palju on meil meditsiini
süsteemis võimekust. Siis
saame hakata mõtlema, kui
suuri osasid majandusest võime
hakata vabamaks tegema selli
selt, et tööl käivad ja teenuseid
pakkuvad inimesed jääksid ter
veks. Samal ajal peab tarbijatel
olema juurdepääs kaitsevahen
ditele, et nad tunneksid ennast
julgemalt ja oleksid nõus taas
teenuseid kasutama. See on
usalduse taastekitamine, mis ei
ole lihtne.
Elu on täiesti ümber kujunenud. Esile on tõusnud e-kaubandus ja põllumajandus.
Milline on maailm pärast kriisi?
See on väga tänamatu ennus
tamine. E-kaubanduse areng on
kergemini ennustatav, sest meil
on ajaloost näiteid võtta. Hiinas
alanud e-kaubanduse buum
on selgelt seotud 2003. aasta
SARS-i puhanguga. Kuni
selleni oli näiteks Alibaba üks
pisike ettevõte, kuid toona said
eestvedajad aru, et see on või
malus pakkuda inimestele ostu
võimalust nakatumisriskita.
Ja sealt algas asi pihta. Kui
tõmmata paralleele, siis praegu
tähendab see, et e-kaubandus
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kulutama oma aega suurtes
kaubanduskeskustes. Nad ei
viitsi enam niisugusel moel
poodi minna nagu enne. Ma
arvan, et uus kauplemisviis on
tulnud, et jääda.
Mis saab kaubanduskeskustest?
See on tõsine teema, mille
puhul nägime juba teatud
mullistumist – Tallinnas oli
see T1 Mall of Tallinna teema
juba ammu üleval. Kaubandus
keskused näivad olevat
üleinvesteeritud ja see kriis
teeb selle avalikuks. Mida on
kaubanduskeskused siiani tei
nud ja millega nad on inimesi
võitnud? Peale kaupade pakku
mise on need ka meelelahutus
keskused. See on praeguseni
olnud päästeventiil. Meele
lahutusvaldkond ei taastu aga
korralikult enne, kui meil on
olemas vaktsiin. Siis julgeb
inimene minna ja lahutada oma
meelt nii nagu varem.
Aga ma näen ka teist
valdkonda, kus siiani raskusi
ei olnud, aga kus neid võib
edaspidi oodata. See puudu
tab ärik innisvara ja büroo
pindade omanikke. Ma arvan,
et suurem osa ettevõtetest

IGA VÄIKE ETTEVÕTE, KES TAHAB ELLU
JÄÄDA, PEAB E-KAUBANDUSEGA TEGELEMA.
SEE ON ELU JA SURMA KÜSIMUS.

võtab mitu-mitu pööret juurde.
Juba praegu näeme Eestis, et see
ei ole enam suurte ettevõtete
privileeg – iga väike ettevõte,
kes tahab ellu jääda, peab e-kau
bandusega tegelema. See on elu
ja surma küsimus.
Teisalt saavad tarbijad veel
paremini aru, et nad ei pea

mõtleb praegu väga tõsiselt, kui
palju nad tegelikult büroopinda
vajavad, sest kogu suhtumine
kaugtöösse on muutunud.
Nüüd on selgunud, et kui
häda käes ja inimesed peavad
kodus töötama, saab töö ikkagi
tehtud ja ettevõte toimib. See
tähendab suure tõenäosusega
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seda, et väga p aljud ettevõtted
esitavad endale küsimuse, miks
nad peavad kütma, valgustama,
maksma tuhandete ruutmeet
rite eest. Ilmselt mõtlevad nad
nende kulude vähendamise
peale. Arvan, et see on üks
tõsiseltvõetavam nihe, mida
praegusele ajastule tagasi vaa
dates näeme – töökorralduses
leiavad aset väga suured muutu
sed, mis tunduvad hiljem täiesti
iseenesestmõistetavad.
Kas meie peamised töövaldkonnad kujunevad ka ümber?
Seda, kas nad nüüd just
ümber kujunevad, ei tea. Pigem
saame selles kriisis aru, et
oluline on tegelik tootmine.
Riik ei saa elada ainult impor
ditavatele kaupadele lootes,
vaid peab olema võimeline ka
ise midagi tootma, nii et kui
tekivad tarneraskused, oleks
võimalik näiteks mingisugune
osa toidust ise toota. Praegune
kaitsevahendite kriis ilmestab
seda hästi. Samuti on nüüd
selgunud, millist ohtu kätkeb
endas mudel, mille järgi oste
takse enamik vajalikust toidust
sisse.
Kui Eesti praegu targalt tegutseb, on tal võimalik maailma
majanduses soodsam positsioon kindlustada. Mida te
sellest mõttest arvate?
Väga kokkuvõtlikult öeldes
võib seda nimetada trendiks,
kus maailma väärtusahelad
muutuvad regionaalsemaks.
See trend ilmnes juba natuke
se aja eest ning selle taga on
tohutu vastasseis USA ja Hiina
vahel. Mõlemad riigid taha
vad olla maailma superjõud.
Donald Trump alustas juba

URMAS VARBLANE ARVAB, ET ETTEVÕTTED UURIVAD VÕIMALUSI, KUIDAS KOLIDA OSA TOOTMISEST EESTISSE.

2018. aastal Hiinaga ägedat
kaubandussõda. Ta kehtestas
suure hulga tollimakse, millele
Hiina reageeris vastumeet
metega. See andis Ameerika
ettevõtetele märku, et nad ei
saa enam väga paljudes asjades
Hiina peale loota.
Nüüd, mil kaubad ei
liigu, on nende suurte rahvus
vaheliste ettevõtete juhid
mõistnud riskide suurust,
kui valdav osa komponente
tuleb Hiinast. See tähendab, et
otsima hakatakse firmasid, kes
suudaksid neid komponente
toota näiteks Euroopas, aga
mitte nii kallilt kui Saksamaal
või Prantsusmaal.
Nüüd jõuamegi Ida- ja
Kesk-Euroopa riikide või
maluse juurde. Poola, Leedu,
Eesti, Ungari, Bulgaaria ja
teised riigid hakkavad teatud
valdkondades pakkuma harg
maistele ettevõtetele mitmes
mõttes huvi. See teema on väga
päevakohane elektroonikatöös
tuses. Kui kogu elektroonika
ahel on Hiinas, on see julge
olekurisk. Hiina võib sisuliselt
kogu Ameerika elektroonika

valdkonna riistvara arengu
kinni panna.
Teine valdkond, kus tooteid
hakatakse Hiina asemel mujal
tegema, on masinaehitus. Aga
ennekõike toimub nihe
meditsiinitööstuses ja
meditsiinitehnoloogia vallas.
Kas meil jaguks inimesi, kes
oleksid nõus tootvas sektoris
töötama?
Aus vastus on, et neid inimesi
ei ole väga palju. Nüüd me
näeme, et jutt tööstuse mõtte
tusest ja maailma liikumisest
teenustevaldkonda on saanud
kõva vastulöögi. Kaugjuhtimise
abiga respiraatoreid ei tooda,
samuti ei saa kaugtööga kapsast
ega kaali.
Oletame, et Eesti inimene
jääb selliseks, kes ei taha harja
kätte võtta.
Praegu toimuv on inimestele
tohutu šokk. Nad on urus ja
hirmul ning riik hoiab neid
Töötukassa meetmetega paigal.
Aga kui vanad töökohad ei
taastu, siis ollakse ilmselt v almis
tegema ka t eist laadi tööd.

Kas meil endal on mingeid
tugevaid valdkondi, mida
saaksime ise arendada ja
teistele pakkuda?
Eestis on tasapisi tekkinud
väga edukaid ettevõtteid eri
valdkondades, aga selle kriisi
käigus on näha, et päris paljud
neist on raskustes. Praegu
võiksime mõelda, kuidas tee
nida pärast kriisi raha e-lahen
dustega. O
 leme väga uhked
oma e-riigi üle ja ilmselt ka
õigustatult – meie riik toimis
tõepoolest edasi.
Kui kriis on möödas,
tahaksid paljud riigid juurutada
midagi sellist, nagu meil on:
e-kooli lahendust, digiretsepte
jms. Võiksime need süsteemid
ja nende loogika kokku panna
ja riikide valitsustele müüa. See
on koht, kus meil oleks kindlasti
väga palju tööd ja leiba. Aga see,
kuidas me seda teadmist müü
me, ei ole meil veel korralikult
läbi mõeldud. E-teenused on
olemas, kuid napib neist kujun
datud tooteid, mida müüa. •

Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee
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Esimest korda ülikooli ajaloos saavad teadlased nõu küsida hea
teadustava nõustajatelt. Muu hulgas jääb nende õlule ka hea
teadusega seotud teadlikkuse suurendamine alma mater ’i seinte
vahel.

TIIA KÕNNUSSAAR
TÜ eetikakeskuse
kolumnist-toimetaja

S

elle aasta jaanuaris
kinnitas senat hea
teadustava rakendamise
juhendi, mille järgi peab igas
ülikooli valdkonnas olema
vähemalt üks hea teadustava
nõustaja. Dekaanide ette
panekul on nendeks 1. aprillist
humanitaarteaduste ja kuns
tide valdkonnas Kadri Simm,
sotsiaalteaduste valdkonnas
Kairi Kreegipuu, loodus- ja
täppisteaduste valdkonnas
Raul Kangro ning meditsiini
teaduste valdkonnas Andres
Soosaar.
Hea teadustava nõustaja
poole võivad ülikooli liikmed
pöörduda siis, kui neil on
küsimusi hea teadustava põhi
mõtete järgimise kohta või on
tekkinud kahtlus, et seda on

rikutud. Näiteks võib paluda
abi, kui andmekaitsenõuetest
pole kinni peetud. Nõustaja
ülesanne on aidata pöördujal
aru saada, kas kahtlusel on
alust, ja anda nõu, mida edasi
teha.
Juhtumite menetlemises
nõustaja ei osale. Hea teadus
tava nõustamine käib põhitöö
kõrvalt ja nõustaja saab selle
eest lisatasu.
NÕUSTAJA PEAB
OLEMA SÕLTUMATU
Nõustaja ametieetika hulka
kuulub konfidentsiaalsuse
hoidmine, mis kehtib ka juhtu
mite arutamisel teiste nõusta
jatega. Raskemate rikkumiste
tuvastamisel jääb konfident
siaalsuse üle otsustamine
a kadeemilisele sekretärile.
Nõustaja vahetu töökor
raldaja on eetikakeskuse
juhataja. „Hea teadustava
nõustaja ametikohale on

kindlad nõuded: nõustaja saab
olla teadlane, kel on laitmatu
reputatsioon, kes on teadus
eetika küsimustes kompetentne
ja töötab vähemalt dotsendi
ametikohal,“ selgitab eetika
keskuse juhataja professor
Margit Sutrop.
„On oluline, et valdkondlik
nõustaja oleks sõltumatu,“
ütleb akadeemiline sekretär
Tõnis Karki. „Töökorraldus,
mille puhul nõustaja ei allu otse
oma valdkonna dekaanile, vaid
tema töökoht on eetikakeskuse
juures, toetab lisaks sõltumatu
sele koostööd ka teiste valdkondade nõustajate ja eetika
keskusega,“ selgitab ta.
Koostööd ja üksteise toe
tamist on vaja, sest nõustaja
ametikoht on sellisel kujul
ülikooli ajaloos esmakordne
ning vajab sisseelamist. •

Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee
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KADRI SIMM: suur osa muresid on põhjustatud vähesest suhtlemisest
Filosoofia ja semiootika insti
sarnaselt palju kvalitatiivseid
tuudi praktilise filosoofia dot
meetodeid, kus tuuakse esile
sent Kadri Simm on eetikaga
inimeste lood ja kogemused,
tihedalt seotud: ta on Tartu
mitte anonüümsed numbrid.
Ülikooli Kliinikumi kliinilise
Seepärast võib mõni küsimus
eetika komitee liige ja juhib
tõstatuda teisel moel: näiteks
„Praktilise eetika õpiku“ kirju
seoses andmekaitsega,“ vastab
tamist. Just seepärast nõustus
Simm.
Kadri Simm hea teadustava
Ta on valmis ka selleks,
nõustaja ameti vastu võtma.
et tema poole pöördutakse
Lisaks peab ta hea teadus
isikutevaheliste konfliktide
tava järgimist väga oluliseks:
või diskrimineerimise
„See aitab meil teha paremat
teemaga. „Loodan olla abiks
teadust. Minu tunnetus on, et
nii kolleegidele ja tudengitele
paljud probleemid on tingitud
kui ka Tartu Ülikoolile kui
vähesest kommunikatsioonist,
institutsioonile, kes on pidanud selt kuulata, nõu ja abiga
ja ma loodan, et saan siin kaasa vajalikuks asjale süsteemselt
aidata. Viimaks on huvitav ka
aidata.“
läheneda. Muidugi loodan ka
see, mis sorti eetiliste problee
Milline on humanitaaria
ennast koolitada: nõustaja
midega Tartu Ülikoolis põhili
eripära teiste valdkondadega
rollis ei ole olulised mitte ainult selt maadeldakse.“
Kadri Simmiga saab ühendust
võrreldes? „Humanitaarias
teoreetilised teadmised, vaid ka
kasutatakse sotsiaalteadustega
praktiline oskus teisi empaatili aadressil kadri.simm@ut.ee.

FOTO: SIIM VATA LIN

Kõigis valdkondades
asusid tööle hea
teadustava nõustajad
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RAUL KANGRO: iga juhtumiga tuleb tegelda individuaalselt
küsimused valdkonnas saak
tõlgendamise kohta.“
sid objektiivselt ja rahulikult
Kangrol pole seni hea
lahendatud.
teadustava rikkumisega kuigi
Milline on loodus- ja
palju kokkupuuteid olnud ja ta
täppisteaduste eripära
loodab, et teadustava järgimi
teaduseetika valdkonnas?
sega on valdkonnas lood üsna
„Ma arvan, et eripära ei ole
head. Nõustaja põhiülesandena
seotud valdkonnaga, vaid
näeb Raul Kangro pöörduja
pigem kasutatavate uurimis ärakuulamist, probleemist aru
objektide ja meetoditega,“
saamist ja argumenteeritud
arutleb Kangro. „Teoreeti
nõu andmist võimaliku edasise
liste uurimisteemade puhul
tegevuse kohta. „Nõustaja
võib valdavalt esineda prob ülesanne on abistada pöördu
leeme autorluse ja viitami
jat ilma tema huve kahjusta
sega ning ka isiklike huvide
mata, mistõttu abiotsija võib
Matemaatika ja statistika
varjamisega teiste teadustööde k indel olla, et edasise tegevuse
instituudi finantsmatemaatika
hindamisel. Isikua ndmeid
algatamine toimub ainult tema
dotsent Raul Kangro on lisaks
kasutavates uuringutes, näiteks nõusolekul pärast seda, kui on
teadustööle olnud ka instituudi statistika, andmekaeve ja
läbi arutatud, mida see endaga
juhataja ametis. Ta on valmis
geneetika valdkonnas, võib
kaasa võib tuua.“
Raul Kangroga saab ühendust
tegutsema selle nimel, et hea
tekkida küsimusi andmekaitse
aadressil raul.kangro@ut.ee.
teadustava järgimisega seotud
nõuete ja eetiliste printsiipide
US
FOTO: AND RES TENN
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käima saama

abi valdkonnas tarvis minna?
„Raske on ennustada, kui suur
on pöördujate hulk. Peame
süsteemi sammhaaval käima
saama,“ ütleb ta.
Soosaarega saab ühendust
aadressil andres.soosaar@ut.ee.

Teadlsed
võisid leida
Eesti Nokia
Halva kuulsusega mustjashall savi –
graptoliitargilliit, rahvakeeli mudakivi
või konnatahvel – pakub võimalusi,
TEADUS

mille vastu võib maavarade näljas
maailm huvi tunda.

MAARIT STEPANOV

US

KAIRI KREEGIPUU: mind huvitab, kuidas on õige ja
teda prodekaanina saadud
kogemus. „Sain aru, et meil
on nii mõnelgi erialal palju
asju üldse läbi arutamata.
Ma tahaksin aidata teadmist,
mida ja kuidas on hea ja õige
teaduses teha, selgemini
teadlaseni viia. Sel juhul
oskaks teadlane end uuritava
asemele panna, läbi mõelda,
mida ja miks ta teeb, ning
alles siis saab otsustada, kas
on tarvis ka mingeid for
maalseid kooskõlastusi.“
Isiklikult on Kreegipuu
Psühholoogia instituudi
pigem vähema reguleerimise
eksperimentaalpsühholoogia
pooldaja: „Määrav ei peaks
dotsent Kairi Kreegipuu on
olema mitte niivõrd komitee
lisaks teadustööle olnud ka
kooskõlastus, kuivõrd teadlase
vald konna teadus-arendus
enda teaduslik „lastetuba“ ja
prodekaani ametis. Nõustaja
vastutus.“ Ta peab oluliseks
ametit vastu võtma ajendaski
ka autorsuse, omandisuhete
FOTO D: AND RES TENN
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hea teadust teha
ja võrdse kohtlemise teemat.
„On päris loogiline, et vähe
malt esialgu arutame tekkinud
küsimusi ka teiste valdkondade
eetikanõustajatega, tagades
sealjuures loomulikult ano
nüümsuse. Meie taust ja koge
mused on väga erinevad ning
moodustavad kokku üpris hea
komplekti vajalikest vaatenurkadest,“ märgib Kreegipuu.
„Minu arvates on olukordi,
kus väga range ja paindumatu
kooskõlastusnõude taga
ajam ine on asjatu või isegi
sotsiaalteadusele kahjulik.
Teadlaseks olemine on väga
suur privileeg ja ma ei usu, et
oleks ühtegi teadlast, kes seda
kuritarvitada tahaks,“ sõnab ta.
Kreegipuuga saab ühendust
aadressil kairi.kreegipuu@ut.ee.

FOTO: TRIIN KORB

ANDRES SOOSAAR: peame süsteemi sammhaaval
Meditsiiniteaduste valdkonna
jalide koostamine. Teine suund
bio- ja siirdemeditsiini insti
on juhtumitega tegelemine,
tuudi külalisdotsent Andres
nende äratundmine ja soovituste
Soosaar on meditsiinieetika
andmine. Kui on rikkumine või
ekspert ja eelmine ülikooli
tõsisem situatsioon, saab anda
akadeemiline sekretär. Ta on
nõu ka menetluse alustamise
kirjutanud 2016. aastal ilmu
kohta,“ ütleb Soosaar.
nud meditsiinieetika õpiku.
Milline on meditsiini
Akadeemilise sekretärina oli
teaduste eripära teaduseetika
Soosaar osaline hea teadustava valdkonnas? „Meditsiini
loomise protsessis ning puutus
teaduses on kesksel kohal
kokku ka konkreetsete juhtu
inimuuringud ja loomkatsed,“
mite ja olukordadega. Saadud
selgitab ta. „ Kõige hoolika
kogemus ajendas teda nõustaja
malt tuleb läheneda suure
tööd vastu võtma.
potentsiaalse riskiga uuringu
Soosaar näeb nõustajate
tele. Probleeme võib tekkida ka
töös kahte võimalikku suun
andmete ja materjalide kuulu
da. „Üks neist on teadlikkuse
vusega – aeg-ajalt tuleb ette, et
suurendamine hea teadus
inimesed lahkuvad ülikoolist
tava valdkonnas üldisemalt:
koos andmete või mingite pre
koolitused, ettepanekud õppe
paraatide, kudede või materjali
täiustamiseks ja juhendmater
dega.“ Kui palju võiks nõustaja
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maarit.stepanov@ut.ee

K

uigi maailmas saavad
praegu enim tähele
panu meditsiinilised
teadmised, ei tähenda see, nagu
ei teeks teiste valdkondade
teadlased samal ajal olulisi
avastusi. TÜ molekulaar- ja
rakubioloogia geneetika teadur
Anne Menert on juba aastaid
uurinud, kuidas mikroorganis
mide abil võimalikult edukalt
graptoliitargilliiti lagundada.
MITU NIME
Kõnealune kivim pole a lati
seda nimetust kandnud.
Seda on kutsutud ka diktüo
neemakildaks, diktüoneema
argilliidiks, mudakivimiks,
konnatahvliks ... Anne Menerti
sõnutsi on üks nimemuutuse

põhjusi täienenud teadmised.
„Uurimismeetodid on läinud
täpsemaks ja on saadud teada,
milliste eelajalooliste organis
mide setetest on kivim kujune
nud. Seepärast on muutunud
ka kivimi nimetus,“ selgitab ta.
Praegu tuntakse konnatahvlit
graptoliitargilliidina ürgse
keeliklooma Rhabdinopora
flabelliforme järgi, kelle jälgi
kivimis leidub.
Aja jooksul on täienenud
ka teadmised sellest, milliseid
võimalusi see Põhja-Eestis
leiduv kivim endas kätkeb.
1980. aastate lõpus puhkenud
fosforiidisõja ajal räägiti grap
toliitargilliidist ehk lühidalt
argilliidist teravamal toonil,
sest Menerti sõnul nähti selles
fosforiidi peal lasuvat oht
likku aherainet. Pärast seda
mudak ivi kasutamist tükk
aega enam ei arutatud. Kuid

PAKRI PANGAL ON NÄHA
MITME MEETRI PAKSUNE
GRAPTOLIITARGILLIIDI KIHT.

viimased kolm aastat on kivimi
võimalusi vaadeldud RITA
programmi raames, mis on
loodud Eesti riigi vajadustest
lähtuvate sotsiaal-majanduslike
uuringute korraldamiseks.
Mõni aasta tagasi kajastati
meedias, et teadlased uurivad,
kuidas toota kivimist biogaasi.
Selleks sooviti viia maa alla
argilliidikihini mikroorga
nismide kooslusi ja toitaineid.
Kivimikihis peituvat orgaani
list materjali tarbivad mikro
organismid vabastavad nimelt
eri saadusi, sealhulgas metaani.
„Eestis sellele mõelda ei tasu,“
on Menert pärast laboris tehtud
katseid veendunud. „Argillidi
kohal olevad kihid ei ole vettpi
davad, vaid võrdlemisi poor
sed. Enne kui me sealt gaasi
kätte saame, võib päris suur osa
sellest nendes kivimikihtides
lihtsalt absorbeeruda.“ Eestis
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poleks gaasi tootmine sellise
tehnoloogiaga mõeldav, lisaks
pole see meetod ka kuigivõrd
keskkonnahoidlik.
See aga ei tähenda, nagu ei
võiks argilliidist toota midagi
muud. „RITA programmiga
alustades oli meil v arasema
kirjanduse ja eelkatsete põhjal
hüpotees, et kivimis on vanaa
dium, molübdeen, uraan ja
nikkel seotud ühenditesse
orgaanilise ainega. Need on
sama tüüpi ühendid nagu
hemoglobiin ja klorofüll.
Hemoglobiini keskel on raud
ja klorofüllil m
 agneesium,“
toob Menert paralleeli. „Kuna
argilliit kujutab endast muu
hulgas mitusada miljonit
aastat tagasi ladestunud ürgsete
vetikate biomassi, milles leidub
süsinikku, siis sisaldasid need
vetikad ilmselt ka klorofülli
või muid sarnaseid ühendeid,“
jätkab ta. „Nende ühendite
keskel ongi metallid.“ Kui
mikroobid tarbivad argillii
dis peituvaid orgaanilisi osi,
vabanevadki nii metallid kui ka
gaasid.
MITU ETAPPI
Selleks, et saada graptoliit
argilliidist kätte huvipakkuvaid
aineid, lõid teadlased laboris
mikroorganismidele erinevaid
tingimusi. Geneetika õppe
tooli juhataja professor Maia
Kivisaare selgitusel oli eesmärk
rakendada mikroorganisme
selleks, et eraldada kivimist
metalle ja teha seda võimalikult
keskkonnaohutult.
„Selleks proovisime erine
vaid keskkonnatingimusi –
kultiveerisime baktereid nii
aeroobses kui ka anaeroobses
keskkonnas. Samuti uurisime,
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millised mikroorganismid
võiksid protsessile kaasa aidata.
Varieerisime ka keskkonna pHtingimusi,“ kirjeldab ta, lisades,
et eri metallid käituvad samas
keskkonnas erinevalt.
Tavapärases metallide
eraldamise protsessis on mitu
etappi. Esimeses bioleostamis
etapis tekitatakse Anne
Menerti sõnul bakteritele
anaeroobne ehk hapnikuvaba
keskkond.„Esimeses etapis
orgaaniline aine laguneb, teki
vad metaan ja süsihappegaas
ning järele jääb metalliderikas
sade,“ ütleb Menert.
„Protsessi teine etapp on
happeline bioleostam ine.
Seda tehakse happeliste
mikroorganismidega, mis on
enamasti Acidithiobacillus’e
perekonnast.“ Kuigi happe
line keskkond üksi ei pruugi
metalliü hendite lahustumist
soosida, võib protsessile kaasa
aidata näiteks hapnikurikas
keskkond. „Enamik happelisi
mikroorganisme on oma
hingamistüübilt aeroobid –
selle tõttu saame lahusest kätte
selliseid metalle nagu tsink,
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teisalt jällegi väga nüüdisaegne
tehnoloogia. Seda k asutatakse
sellepärast, et rikkaliku
metallikontsentratsiooniga
metallimaagid on ammen
dunud ja selle tõttu on vaja
pöörduda n-ö lahjemate
metallimaakide poole,“ nendib
Menert. Tema sõnutsi on argil
liidis metalle tunduvalt rohkem
kui maakoores keskmiselt.
Teadlased teavad, et üks neist
on vanaadium. „Aga vanaa
diumi pole me veel piisava
tõhususega kätte saanud ei ühel
ega teisel viisil,“ tõdeb ta.
TAASKASUTUS
Kui uurida, mispärast pakub
teadlastele sedavõrd suurt huvi
just vanaadium, selgub, et see
on olulisel kohal uutes tehno
loogiaseadmetes.
Ent näiteks nutiseadmete elu
iga võib olla kohati lühike. Me
nerti sõnul oleks mõistlik neis
olevaid metalle taaskasutada.
„Selleks sobib seesama bioleos
tamise tehnoloogia, mida me
oleme siin arendanud suhteliselt
edukalt või peaaegu sama hästi
kui m
 etallimaakide leostamisel

FOTOD: ANNE MENERT, TRIIN KORB
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GRAPTOLIITARGILLIIDI MIKROORGANISMID VAJAVAD KASVAMISEKS
MÕÕDUKAT TEMPERATUURI (37° C) JA KERGET LOKSUTAMIST.

kontsentratsiooni suhtes
taluvuspiir ning elektroonika
romudes ei paikne metallid
nagu argilliidis – peidetuna
porfüriinituumade sisse või
vahele, mis on bakteritele
meelepärane. Ent Menert usub,
et probleem on ületatav – tead
lastel tuleb leida lihtsalt õige
mikroobide ja neile sobivate

tingimuste kooslus. Menert
näeb, et Eestis olekski vaja kes
kenduda nutiseadmete jääkide
töötlemisele. Majandusliku
tasuvusega seotud aruanded on
veel koostamisel.
Tasub märkida, et grapto
liitargilliit on põlevkivi ja fos
foriidi kõrval üks kolmest Eesti
strateegilisest maa- ja loodus

varast. Ent Anne Menerti sõnul
võib juba praegu öelda, et ainu
üksi argilliidi kaevandamine ei
oleks Eestis kasumlik. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.

ARGILLIIDIS ON METALLE TUNDUVALT
ROHKEM KUI MAAKOORES KESKMISELT.

nikkel, koobalt, aga ka uraan,
toorium jne,“ lausub teadur.
„Oli terve hulk metalle, mida
meil õnnestus argilliidist kätte
saada,“ kõlab Menerti hääles
uhkusenoot. „Sealjuures saime
ühte akumetallidest – molüb
deeni – päris suures koguses
isegi üheastmelise protsessi
käigus,“ ütleb ta. „Bioleostus
on ühelt poolt ajalooline ja

kivimist,“ kinnitab teadlane.
Tema väitel seisneb ainuke
erinevus selles, et kui metalli
maagis on huvipakkuvate
metallide kontsentratsioon kuni
0,1%, siis elektroonikaromudes
ehk nutiseadmete jääkides võib
see olla kümme kuni sada k orda
suurem. Muidugi kätkeb see
endas ka p robleeme – näiteks on
mikroorganismidel metallide

MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT
(TÜMRI) SAAB 30-AASTASEKS
1. juunil 1990 asutatud TÜMRI tegeleb aktiivselt
maailmatasemelise teadus- ja õppetööga. Instituut
koondab väga mitmekesiseid teadussuundi alates
geneetikast kuni bioinformaatika ja - tehnoloogiani.
Mitu instituudi teadlast on maailma 1% enim

tsiteeritute seas. TÜMRI on andnud ühiskonnale
hulga spetsialiste: 195 doktorit, 599 magistrit ja
37 professorit, ning asutusest on välja kasvanud
arvukalt Eesti biotehnoloogia ettevõtjaid ja ettevõtteid.

•
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Teoreetiline
võimekus
uurida
koroonaviirust

EESTIS POLE SOBILIKKU
LABORIT, KUS UURIDA
KOROONAVIIRUST JA TEHA
KATSEID SELLEVASTASTE
ANTIKEHADEGA.

Tartu Ülikoolil on olemas
laborikompleks, kus saaks uurida
ohtlikke patogeene, sealhulgas
praegu maailmas palju pahandust
tekitanud viirust SARS-CoV-2, kuid
teadustegevuse alarahastuse tõttu ei
ole see praegu töövalmis.
MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

J

utt on kolmanda bio
ohutuse tasemega (ingl
biosafety level 3, BSL-3)
laborikompleksist, kus tohib
uurida tervisele eriti ohtlikke
patogeene. Uurija-professor
Andres Merits toonitab, et
laborikompleks on olemas ja
töökorras, kuid hoonet ei ole
statsionaarse aparatuuriga kuna
gi sisustatud. „Siin on olemas
ohutuse tagamise süsteemid,
aga töö tegemiseks vajalik apa
ratuur puudub,“ lisab ta.
Mõnel korral on osa vaja
likust aparatuurist BSL-3
laborisse toodud ülikooli

teistest instituutidest, kuid
siis on uuritud väheohtlikke
patogeene. „Nii oleme näinud,
et sisuliselt on laborikompleks
kasutamiseks valmis,“ sõnab
Merits. Mujalt toodud apara
tuuri kasutamine on mõeldav
siis, kui tehakse tööd patogee
nidega, mis õhu kaudu ei levi.
Näiteks on sellised putukatega
levivad viirused. COVID-19
põhjustavat viirust uurides ei
tohi aparatuuri pärast katseid
ühest laborist teise viia.
Eestis on olemas veel paar
BSL-3 laborit, kuid need on
SARS-CoV-2 uurimiseks vajali
ku aparatuuri jaoks lihtsalt liiga
väikesed. Seega ei ole Eestis
sobilikku laborit, kus uurida
koroonaviirust ja teha katseid
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sellevastaste antikehade, ravi
mite ja v aktsiini väljatöötami
seks. TÜ-l on olemas teoreetili
ne võimekus, kuid rahapuuduse
tõttu ei ole see siiani reaalselt
võimalik. Rakulise immuno
loogia juhtivteaduril Kai
Kisandil ja tema meeskonnal on
näiteks soov vaadelda tervene
nud patsientide vereseerumit,
mida saaks hakata kasutama
COVID-19 patsientide ravi
miseks.
Kuid BSL-3 laborikompleksi
ei ole tarvis ainult praegu, 
koroonapandeemia ajal. „See on
üldise bioturvalisuse küsimus.
On selge, et see valdkond pole
pälvinud vajalikku tähelepanu.
Oleme elanud õnnelikul ajal,
mil pole olnud suuri pandee
miaid. Samas stiilis jätkata
on lühinägelik. Et olukorda
parandada, on tarvis sobivaid
teaduslaboreid,“ räägib Merits.

Praeguse pandeemia tagajärjel
hakatakse Meritsa arvates ilm
selt rohkem tegema teadus- ja
õppetööd erinevate patogeeni
dega ning bioohutusega. Et aga
õpetada, peab õppejõududel
olema reaalne laboris töötamise
kogemus, mistõttu on toimiva
BSL-3 laborikompleksi olemas
olu TÜ kvaliteetse õppetöö
seisukohalt väga oluline.
LOOTUSTANDEV SEIS
Ülikooli grandikeskuse juhataja
Taivo Raud ütleb, et BSL-3
labor ei ole ainus näide, kus
rahapuudusel on jäänud inves
teeringud tegemata või uued
uurimissuunad avamata. Tema
sõnul pole harvad ka näited, kus
projektirahastuse lõppemise
tõttu on tulnud uurimisrühma
koosseisu vähendada.
Kui erinevate laborite
taristusse ja aparatuuri on

investeeritud palju, siis suurem
probleem on olnud t eaduse
põhirahastusega, millest
makstakse teadlastele palka ja
peetakse taristut ülal. „Kui see
stagneerub, siis jääb ka taristus
se ja aparatuuri tehtud investee
ringute mõju tagasihoidlikuks,“
nendib Raud.
Olukord BSL-3 labori kasuta
mata potentsiaaliga on aga nüüd
kiiresti muutunud. Aprilli algul
alustati labori kiire komplek
teerimise ja kasutuselevõtmise
plaaniga. Valitsusega peetakse
läbirääkimisi, et eraldada vajalik
rahasumma laborikompleksi
sisustamiseks ning teadus- ja
arendustöö alustamiseks.
TÜ meditsiiniteaduste vald
konna saadetud kirjas haridus- ja
teadus- ning sotsiaalministrile
on TÜ bio- ja siirdemeditsiini
instituudi nõukogu öelnud, et
SARS-CoV-2 uurimiseks BSL-3

laboris tuleb lisaks aparatuuri
soetamisele leida ja koolitada
sobiv personal, teha viiruse
uurimiseks riskianalüüs, töötada
välja kvaliteeti ja ohutust tagav
süsteem ning laborikompleksi
järelevalve reglement. Samas
kirjas on lisatud, et BSL-3 labori
töö alustamine on võimalik,
kui riik toetab seda piisavalt ja
püsivalt rahaga. Veel tehakse
kirjas ettepanek kujundada
laborikompleks riigi bioohutuse
süsteemi oluliseks osaks.
„Kui riik on seni p ööranud
suurt tähelepanu näiteks
küberturvalisusele ja sõjalisele
julgeolekule, siis bioturvalisuse
vajadus sai selgeks praeguse
pandeemia käigus,“ sõnab TÜ
arendusprorektor Erik Puura.
Tänu professorite Irja Lutsari
ja Andres Meritsa tegevusele
jõudis teave rahastuse vajalik
kusest valitsuseni, kes tegi
seepeale ettepaneku eraldada
lisaeelarvest neli miljonit eurot
viirusepandeemiaga seotud
projekti rahastamiseks.
Puura sõnul on projekti üks
osa BSL-3 labori kasutusele
võtt. Ü
 likooli töörühm, kuhu
kuuluvad Mario Plaas, Andres
Merits ja Allen Kaasik, koos
tavad praegu BSL-3 labori töö
alustamiseks 1,55 miljoni euro
suurust taotlust, mida hakkab
loodetavasti rahastama Haridusja Teadusministeerium. Labori
käikulaskmiseks kulub 12–18
kuud. •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.
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Teadlased uurivad
koroonaviiruse levikut
TÜ teadlased pole jäänud ootama, mis
koroonaviiruse tagajärjel juhtub, vaid löövad
kaasa ettevõtmistes, mis aitavad COVID-19
levikuga ühel või teisel moel rinda pista.

MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

Ü

ks olulisimaid viiru
sega seotud küsimusi,
millele vajame vas
tuseid, puudutab selle levikut.
Kuidas teisiti saame langetada
näiteks piirangute leevendamise otsuseid?
TÜ peremeditsiini ja rahva
tervishoiu instituudi juhataja,
peremeditsiini professor Ruth
Kalda sõnas, et seni on Eestis
eriolukorra meetme
te valikul lähtu
tud raskemate
haigusjuhtude
ja arstiabi
vajavate ini
meste nakatu
mise statistikast
ning teiste riikide
kogemusest. „Kuna
aga kõik koroonaviirusega
nakatunud ei haigestu ja samas
kõiki haigestunuid ei testita,
ei ole meil andmeid viiruse

tegeliku leviku kohta,“ ütles ta.
Sestap soovivad teadlased välja
selgitada, milline on koroona
viiruse levimus nii viirus
haiguse tunnustega kui ka
sümptomiteta inimeste seas.
TÜ teadlaste kogu, kuhu
kuuluvad eksperdid pere
meditsiini ja rahvatervishoiu
instituudist, genoomika insti
tuudist, arvutiteaduse instituu
dist, matemaatika ja statistika
instituudist ning Johan Skytte
poliitikauuringute instituudist,
on valmistanud ette seire
uuringu, kuhu on kaasatud ka
sotsiaal- ja turu-uuringute
firma AS Emor ning meditsii
nivaldkonnas tegevad Synalb ja
Medicum.
Uuringu raames soovitakse
küsitleda ja koroonaviiruse
suhtes testida 16 000 eesti
maalast. Kokku kolm kuud
vältav uuring koosneb ka
heksast ühe nädala pikkusest
lainest ning igas laines küsitle
takse ja testitakse 2000–4000
inimest. 23.aprillil saatis Emor

rahvastiku
registrist saadud andmete
põhjal elektroonilise kutse ja
küsimustiku esimesele 2000
juhuslikule inimesele. Nende
ga, kel ei ole võimalik elekt
roonilist küsimustikku täita,
tehakse telefoniintervjuud.
Kui inimene on küsimustele
vastanud, helistatakse talle
Synlabi ja Medicumi ühisest
testimise kõnekeskusest ning
lepitakse temaga kokku, millal
ta võiks tulla autoga avalikku
testimise kohta ninaneelu
proovi andma. Neile, kes ise
testimispunkti tulla ei saa,
korraldatakse koroona
viiruse proovi
võtmine kodus.
Tuvastatud naka
tunuid jälgitakse
ja küsitletakse
iga nädal kuni
haiguse lõppemi
seni. Kui nakatunul
puuduvad haigusnähud,
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k üsitletakse teda kahe nädala
jooksul.
Seireuuringu juht Ruth
K alda sõnas, et uuringusse
kaasatakse juhuslikkuse alusel
mehi, naisi ja erinevaid vanuse
rühmi eri maakondadest vasta
valt Eesti rahvastiku jaotusele.
„Nii moodustub uuritavatest
Eesti ühiskonna väike mudel.
Uuringu tulemuste põhjal
saame teha järeldusi koroona
viiruse tegeliku leviku kohta
erinevates rahvastikurühmades
ja anda valitsusele iga nädal
tõenduspõhist infot eriolukorra
meetmete muutmiseks,“ lisas ta.
Lisaks koroonaviiruse tege
liku levimuse andmetele saab
uuringu käigus teada, kuidas
muutub nakatunute arv ja osa
kaal aja jooksul ning milliste
teguritega on see seotud.
Samuti selgitatakse küsitluse ja
testimise tulemusi kõrvutades
välja, millised on põhilised
nakkusega seotud tausta
tunnused ja riskitegurid –
näiteks kaasuvad haigused,
leibkonna suurus, sotsiaalmajanduslik staatus, kontakti
tüübid – ning kuidas on need
seotud levimusega. Osalejaid
sellisel moel jälgides saab tea
vet, milline on nakkuse ja
haiguse kulg ning kuidas
on see seotud inimese
taustatunnuste ja riski
teguritega.
Uuringus osale
mine on vabatahtlik.
Seireuuringu maksumus
on 1,8 miljonit eurot ja
kulusid aitab kanda valitsus.

Teiseks on valitsuse liikmed
toetanud uuringut KoroSeroEST. Selle uuringu meeskond,
kuhu kuuluvad teadlased TÜ
lastekliinikust, bio- ja siirde
meditsiini instituudist, pere
meditsiini ja rahvatervishoiu
instituudist ning kliiniliste
uuringute keskusest, soovib
määrata, kui suur hulk inimesi
on koroonaviirusega kokku
puutunud. Selleks moodustab
haigekassa elanike juhuvalimid
Saaremaal ja Tallinnas Õis
mäel. Kummastki kogukon
nast soovitakse kaasata 1080
inimest.
Uuringus osalejatelt võetak
se veeniverd ja uuritakse selles
olevate antikehade olemasolu,
mis näitab, kas inimene on
COVID-19 haiguse läbi põde
nud. Vabatahtlikke värbavad ja
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a nalüüsivahendid
on koondatud veebilehele
www.koroona.ut.ee. Sealt leiab
näiteks veebipäeviku, mille
abiga soovitakse luua andme
baas, mis aitaks kaardistada
ja mudeldada koroonaviiruse
levikut. Tegu on COVID-19
sümptomitega inimeste
vanuselise, geograafilise ning
epidemioloogilise uuringuga.
Selle käigus kogutavate andme
te põhjal saab näiteks ülevaate
potentsiaalselt nakatunutest
ja koroonaviiruse diagnoosi
saanutest Eestis. Niisamuti on
võimalik teha kindlaks viiruse
levikut mõjutavad tegurid nagu

UURINGU RAAMES SOOVITAKSE
KÜSITLEDA JA KOROONAVIIRUSE SUHTES
TESTIDA 16 000 EESTIMAALAST.

analüüse võtavad perearstid.
Kogutud andmeid kasutatak
se muu hulgas üle-eestilise
koroonav iiruse seroepidemio
loogilise uuringu ettevalmista
miseks.
Kuid need kaks ettevõtmist
on kõigest jäämäe tipp. Sot
siaalmeedias ringlevad arvukad
üleskutsed, milles palutakse
inimestel vastata eri küsimus
tikele, et avastada veel teisigi
koroonaviirusega seotud tahke.
Mõned TÜ teadlaste
arendatud koroonaviiruse

kokkupuudete, lähikontaktide
arv ja kestus, leviku suund ning
riskikäitumise profiil.
Kuna koroonaviirust ja
selle levikuga seotud k üsimusi
on teadlastel palju, jätkub
uurimismaterjali veel pikaks
ajaks ning võib kindel olla, et
UT veergudele jõuab aja jook
sul teisigi COVID-19 haiguse
valguses algatatud ettevõtmisi.
Üks on kindel – mida paremini
me oma „vaenlast“ tunneme,
seda osavamalt oskame temaga
ümber käia. •

ETTEVÕTLUS

MAI 2020, NR 5

KUVATÕMMIS: ROHEMEETER

28

ROHEMEETER JAGAB SOOVITUSI, KUIDAS PARANDADA EESTI ERI PAIGUS LOODUSE SEISUKORDA.

Rohemeeter mõõdab
elurikkust
Elurikkus väheneb järjepidevalt kõigis Euroopa riikides,
sealhulgas Eestis. Tartu Ülikooli teadlased on välja töötanud
rakenduse Rohemeeter, mis annab igaühele nõu, kuidas loodust
hoida ja elurikkust säilitada.
MARI EESMAA
UT toimetaja

M

e paneme teis
tele riikidele
tihti pahaks, kui
halvasti nad on oma loodu
sega ümber käinud. Meie endi
hulgas levib arusaam, et Eesti
peamine reostusallikas on
põlevkivikaevandus, samuti
mõeldakse koduse ja tööstus
liku keemiareostuse peale.
TÜ botaanika vanemteadur
Aveliina Helm tõdeb siiski, et
loodus- ja maastikukasutuselt

ei erine me palju Euroopa
teistest piirkondadest.
„Eestis on väga intensiivse
põllumajandusega piirkondi ja
need muutuvad seal elavatele
liikidele aina ebasobivamaks,“
ütleb Helm. Seda ilmestavad
tema sõnul järjest kaduvad
väiksed maastikuelemendid:
põllusaared, vanad talukohad
ja põllud, mis asenduvad
lihtsamini majandatavate
põllum aadega.
Elurikkuse kadu ei pruugi
tavainimesele silma paista,
kuid ühe näitena võib välja
tuua, et igal aastal hukkub

umbes 50 000 metsalindude
paari.
TÜ botaanika o sakonna
juhataja Meelis Pärtel nendib,
et keemilist reostust on
k ergem mõõta, kuid sama
oluline on tähele panna
ka elurikkuse hävitamist.
„Ühelt poolt on see eetiline
küsimus, kuidas lasta teistel
meie maa elusolenditel siin
püsida. Teisalt on elurikkus
otseselt seotud sellega, kuidas
ökosüsteemid toimivad. Iga
ökosüsteemi jaoks on vaja
sobivat elur ikkust,“ selgitab
ta. Terviklik ökosüsteem ei
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ole vajalik aga ainult taime- ja
loomariigile. „Inimene vajab
head ökosüsteemi puhkuseks
ja taast umiseks. Eriti prae
guse kriisi ajal näeme, kui
väärtuslik see tegelikult on,“
kinnitab Pärtel.
Teadusuuringud on
näidanud, et inimese tervis
sõltub sellest, kui palju on
tema ümber elurikkust, eriti
lapsepõlves. „Organism peab
kokku puutuma erinevate
bakteritega, inimene peab
käed mullaseks tegema, et
tugevdada immuunsüsteemi
ning vältida allergia ja muude
tervisehädade tekkimist. See
puudutab ka vaimset tervist,“
märgib teadlane.
ELURIKKUSE VÄÄRTUS
Helmi sõnul on maastiku
struktuur ja põllumajanduslik
saaste omavahel tugevalt
seotud. Maastikustruktuur
mõjutab elurikkust, aga ka
seda, kui palju jõuab põldu
delt toitaineid või pestitsiide
põhjavette.
„Eestlane tuleb puhta maa
kuvandist välja r aputada,
sest sellea astase põhja- ja
pinnavee seire kohaselt on
põllumajandusk emikaalidega
saastunud 66% põhja- ja
pinnaveest, sealhulgas mitu
allikat. Inimene arvab, et
võtab allikast puhast vett,
aga tegelikult võib see olla
kemikaalidega reostunud,“
ütleb Helm.
Selle olukorra lahenduseks
on õige maastikustruktuur.
Näiteks põllumajandus
maastike piisavad puhver
ribad kraaviservades takista
vad ühest küljest kemikaalide
levikut ja toetavad teisest

küljest elurikkust. Selliste ja
teiste sarnaste nippide kasu
tamiseks ongi loodud
Rohemeeter.
Kui vajutada r akenduses
oleval kaardil mingile koha
le, tuvastatakse maastik ja
selgitatakse, mis on seal
elurikkusele hea ja mis mitte.
Rakendus jagab soovitusi
selle kohta, milline tegevus
võiks elurikkuse piirkonda
tagasi tuua. Teisisõnu annab
Rohemeeter nõu, kuidas selles
paigas majandada ja mida
teha selleks, et vajaduse korral
olukorda paremaks muuta.
„Maaomanik saab esmalt
teavet oma maatüki maastiku
kohta ja võib seejärel teha
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vikatiga heinategemine muru
niiduki asemel on suur samm
liigirikkuse säilitamisel,“
ütleb ta.
ISIKLIK LÄHENEMINE
Rakendus on lihtne ja mugav,
aga andmekogu, millele see
toetub, on tihe ja kompleksne.
Andmed tulevad ligi poole
sajast allikast. Eraldi teabe
kogumist Rohemeetri jaoks ei
tehtud, vaid kasutati Maaameti andmeid, satelliidipilte,
vanu kaarte ja varem tehtud
teadustöö tulemusi.
Looduse hoidmiseks on
üldiselt antud palju s oovitusi,
kuid Pärteli sõnul need tihti
konkreetses piirkonnas ei

ELURIKKUST EI PEA HOIDMA AINULT
EESTI KUUES RAHVUSPARGIS, SEE
PEAB TOIMUMA IGAL POOL.

selle kujundamisel vajalikud
korrektiivid,“ räägib Pärtel.
„Näiteks saab vaadata, kas
põllul on lihtsalt üks t ülikas
kivihunnik või on sellel
hoopis mingi otstarve.
Rohemeeter aitab mõista, mis
on elurikkuse mõttes väär
tus, mida varem ehk ei ole
teadvust atud,“ lisab ta.
Helm leiab, et rakenduse
üks olulisimaid väärtusi on
inimeste teavitamine sellest,
et nende toimetamisest maas
tikul sõltub päris palju.
Elurikkust ei pea hoidma
ainult Eesti kuues rahvus
pargis, vaid see peab toi
muma igal pool. Oma
põllumajandusm aal ja isegi
koduaias tehtavad valikud
mõjutavad päris suurt hulka
liike. „Ka korra aastas

k ehti, mistõttu on Rohe
meetr is välja töötatud perso
naalsemad nõuanded. Tema
arvates sarnaneb süsteem
personaalmeditsiiniga.
R ohemeetri meeskonnal ei ole
plaani rakendust kellegi jaoks
kohustuslikuks muuta. Pärteli
sõnul võiks aga selle kasutami
sel tekkida pearulik-andreselik
võistlusmoment: kui Rohe
meeter mõõdab ühel naabril
parema tulemuse, võtab teine
kohe midagi ette, näiteks teeb
enda maalapile püsirohumaa.
TÜ botaanika osakonna
projekti peaspetsialist Sigrid
Ots ütleb, et Rohemeetrit
ajakohastatakse pidevalt.
Samuti on rakenduse täienda
misel abiks kasutajate tagasi
side, mida meeskond väga
ootab. •
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Maale kolides
pöördutakse
juurte juurde
TEADUS

Viljandi kultuuriakadeemia teadlaste
uuringud näitavad, et maale kolivad
inimesed kaaluvad seda sammu
pikalt. Tihti on maaleminekuotsuse
taga suvekodu soetamine ja soov
pöörduda juurte juurde, aga ka soov
luua ja arendada uuskogukondi.

ANDRES RÕIGAS
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
loovettevõtluse teadur

MADIS RENNU
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
pärandtehnoloogia
nooremteadur

FOTO: LIIS SERK, EVM MAAARHITEKTUURI KESKUS
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P

raeguses eriolukorras
räägitakse, et maa
kodudesse sõitnud ja
kaugtöövõimalusi proovinud
inimesed ei pruugigi tagasi
linna tulla. Veel enne eriolu
korra algust võtsid TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia teadlased
ette uuringud, milles vaatlesid
kogukondade rolli maapiirkon
dade eluolu elavdamisel.
Teadustöö sai alguse
pärandtehnoloogia noorem
teaduri Madis Rennu ja
loovettevõtluse teaduri Andres

Rõigase ideest kirjeldada Eesti
perifeersetes piirkondades
toimuvat turundustegevust,
mille eesmärk on kaasata uusi
elanikke, ning uurida, millist
rolli mängivad selles kultuurija arhitektuuripärand. Lisaks
sooviti vaadelda uute kogu
kondade teket maapiirkonda
desse ja selle uurimisel lõi
kaasa kogukonnatöö õppejõud
Lii Araste.
Saadud tulemused põhi
nevad kahel kvalitatiivsel
uuringul: 2018. aasta uuringul
„Maapiirkondade elavdamine:
ehituspärand ja turundus
tegevus Lõuna-Eesti näitel“ ja
aastatel 2019–2020 t ehtaval
uuringul, kus käsitletakse
uuskogukondi ja nende teket
maapiirkondades. Tulemused
kajastavad suhteliselt uue
nähtuse teket ja selle a rengut
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ning annavad võimaluse
teha ettepanekuid maa kogu
kondade tugevdamiseks ja ka
regionaalarengu toetamiseks.
Maakogukondi ja sellele
t uginevat kogukondlikkust
on eri riikides uuritud vähe
malt pool sajandit. Vähem on
vaadeldud eeldusi, mis pane
vad erinevaid inimrühmi ja
kogukondi ääremaa arengusse
panustama.
Kaasatavateks sihtrühma
deks võib selles kontekstis
nimetada suvemajade omanik
ke, eakaid, keskkonnahoidliku
mõtteviisi kandjaid või muude
tunnuste alusel moodustunud
rühmi.
Uuskogukondade tekkest
saame Eesti-sarnases siirde
majanduslikus ruumis rääkida
üksnes viimase veerandsaja
aasta jooksul. Ühiskonna
kohanemisele ja kinnisvara
turu aktiveerumisele kulunud
aja tõttu on see aeg veelgi
lühem.
Siiani ei ole välja töötatud
kogukondlikul lähenemisel
põhinevaid regionaalpoliitilisi
lahendusi probleemidele, mille
üks osa on elanikkonna vähe
nemine ja vananemine ning
sellega kaasnevate probleemi
de kuhjumine.
Nii nagu muude regionaal
poliitiliste lahenduste puhul,
käsitletakse ka maapiirkon
dade arengut valdavalt väga
pragmaatiliste tegurite alusel.
Nagu ikka, on esmalt vaat
luse all töövõimalused ning
tervishoiuteenuste, hariduse
ja sotsiaalhoolekandeteenuste
kättesaadavus.
Laiemas plaanis eeldab
kogukondade tekkimine ka
seda, et selleks on ühiskonnas

teatav valmisolek ehk tagatud
on isikuvabadus, õigus
eraomandile ja turvalisusele.
MAAIDÜLLI
IHALDAMINE
Senistes uuringutes on ühest
küljest kirjeldatud maapiir
kondade arengut toetavat
tegevust, mille üks osa on
turundustegevus rõhuga
kohalikul arhitektuuripärandil
ja selle taaskasutusvõimalustel.
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võime maaidülli komponente
nimetada maalisteks muga
vusteks (Powell jt, 2013).
Selle käsitluse kohaselt on maa
piirkondade majanduslikke ja
sotsiaalseid tingimusi võimalik
arendada mitmes suunas ning
soodustada seeläbi eripalgelist
ja iseseisvat eluviisi.
Erinevalt postmodernist‑
likus linnakultuuris tekkivatest
ajutistest nähtustest, näiteks
teatud ajavahemiku vältel

ESILE ON KERKINUD UUS VAADE, MILLE JÄRGI
MAAPIIRKONNAD EI OLE ENAM TOOTMIS-,
VAID TARBIMISKOHAD.

Teisalt oleme vaadelnud otsuse
tegemist määravaid tegureid
nii üksikisiku kui ka l oodava
kogukonna seisukohalt.
Otsustustegurite puhul ei ole
olulist erinevust, kas p õhjuseks
on maapiirkondade elavda
mine või konkurentsieelised.
V iimaste all mõeldakse
piirkonna atraktiivsust koos
maaelu mugavustega.
Kogukonna mõistet on
laiendanud uutes maakogu
kondades, sealhulgas öko
külades rakendatav säästva
kogukonna mudel. Esile on
kerkinud postproduktivistlik
vaade, mille järgi maapiir
konnad ei ole enam tootmis-,
vaid pigem tarbimiskohad.
Maapiirkondade uuringutes
on hakatud esile tõstma ilu
kirjandusest tuntud maaidülli
mõistet kui eesmärki, mille
poole püüelda. Maaidülli osa
on näiteks ideaalne elukoht
koos säilinud pärimusega.
Koos olemasolevate
maastikul iste, arhitektuuri
liste ja looduslike ressurssidega

levivatest subkultuuridest, ei
ole maakogukondade toimi
misel ja selles osalemisel üld
juhul selgeid ajalisi piire. Selle
põhjusteks on kohaidentiteet,
kogukonna sisemine sidusus
ning tegutsemis- või suhtlus
võrgustike teke, aga ka kinnis
vara soetamisega kaasnev
materiaalne vastutus.
Maapiirkondadesse kolivad
inimesed toetuvad kindlatele
põhimõtetele ja kohandavad
neid jätkusuutliku kestmise
idee järgi. Otsus, kuhu kolida,
ei lähtu mitte niivõrd hetke
olukorrast ja ümbritsevatest
oludest, vaid kujuneb välja
pigem ruumi mõjul, näiteks
asustuse, hoonestuse, tegevus
ala valiku jne põhjal.
PÖÖRDUMINE JUURTE
JUURDE
Varasemate uuringute
(Schmied, 2005) kohaselt
võib maale siirdumise jaotada
üldjuhul viide kategooriasse:
keskklassi elukvaliteediränne*,
vähemkindlustatute ränne,
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elutsükliränne ehk seenioride
tagasipöördumine, tööränne ja
kontrakultuuriline ränne ehk
erinevate subkultuuride saabu
mine maale. Viimane rühm on
kõige laiem, ulatudes n-ö puu
kallistajatest kuni nüüdisaegse
maalise elulaadi ihalejateni.
Nende kahe äärmuse vahele
jäävad aga märksa pragmaatili
sema või ettevõtluskeskse
arusaamaga mahekultuuri pool
dajad, kes hindavad üldjuhul
kõrgelt kogukonna isetoimimise
võimet.
Meie uuringute tulemus
test selgub, et keskklassi
eluk valiteedirändel ja uute
kogukondade tekkimisel on
selgeid ühisjooni. Mõlemas
sihtrühmas domineerivad hea
haridustase, selged eesmärgid
ja soovid. Suur erinevus ilmneb
aga maale liikujate vanuses.
Kogukondlik mudel, mille järgi
luuakse kindlatele väärtustele
tuginev uuskogukond, kehtib
üldjuhul nooremas põlvkonnas.
Kogukondade loomisel ei ole
keskklassi kuulumine ja kiire
karjäär välistatud, kuid pigem
kuuluvad maaletulijate hulka
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need, kes alustavad aktiivset
töö- ja pereelu ning keda seob
teiste samasuguste inimestega
kuuluvus ühiste huvidega
rühma.
Kui keskklassi elukvaliteedi
ränne saab meie uuringute põh
jal valdavalt alguse suvekodu
soetamisest koos juurte juurde
pöördumisega, siis kogukonna

otsustusprotsessis määravat
rolli.
Maaleminekuotsus on tead
lik ja seda on pikalt planeeritud.
Töökohad kas luuakse ise või
tuuakse kaasa, mõnel juhul
soovitakse alustada piirkonnas
ettevõtlusega. On märkimis
väärne, et uuskogukondade
liikmed püüavad pakkuda oma

UUSKOGUKONDADE LIIKMED PÜÜAVAD
PAKKUDA OMA LASTELE ALTERNATIIVSET
HARIDUST, NÄITEKS KODUÕPPENA.

loomine on piirkonnaülene ja
selle taga on enda paigutamine
Eesti maakultuuri.
Teise olulise tulemusena on
selgunud, et maale liikumisel on
tähtsal kohal eluase, selle paik
nemine ja ümbritsev maastik.
Lähtutakse valdavalt maaliste
mugavuste olemasolust ja kätte
saadavusest, kuid ka keskkonna
teadlikkusest ning vajadusest
hoida ja säilitada maastikke,
arhitektuuri ja paikkondlikke
traditsioone. Paljudel juhtudel
ei mängi kohapealsed töö- või
koolihariduse võimalused

lastele alternatiivset haridust:
populaarsed on koduõpe ja
kogukonnakoolid, mille uurimi
sega tahame edasi tegelda.
Kui vaadelda asustusmustrit,
siis eelistavad praegused elu
asemevalijad h ajaasustust – see
soov ühtib pea kõikide siht
rühmade ideaalmudeliga. Seda
toetavad ühest küljest olemas
olev kinnisvara,teisest küljest
perifeerias asuva kinnisvara
madalam hind, aga kolmandast
küljest ka õigusnormide paind
likkus ja lihtsus ka igapäevaelu
korraldamisel.
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Kogukondliku arengu kolmas
ühisjoon on üksikisiku tähtis
roll. Pea mitte kusagil ei ole
elanike juurdetoomine olnud
selgelt sõnastatud omavalitsuslik
strateegia. Pigem võib kohalikes
arengukavades näha teatavat
loosunglikkust.
Uuringud on näidanud, et
maale tulemise taga on sageli
üks inimene või väike rühm –
kohalik eestvedaja ning uus
kogukondades ka maaomanik
või varasem kogukond.
Nii rändes kui ka uute kogu
kondade tekkimisel tuleb pidada
oluliseks teguriks maaliste
mugavuste ja kohaliku algatus
võime koosmõju. Mugavused on
maapiirkonna konkurentsieelis,
mis kajastavad inimeste igatsust
vanade väärtuste järele, kuid on
tõlgendatavad ka millegi uue
ja värskena. Edasistes uurin
gutes on kavas teha kindlaks
mõjutegurid, mis aitavad luua
regionaalpoliitilisi otsustusi
toetavat arengustrateegiat, kuhu
on kaasatud ettevõtluse, sh
loomemajanduslike tegevusalade
võimalused.
* Keskklassi elukvaliteediränne
on seotud otseselt m
 ateriaalsete võimaluste suurenemisega, staatusega
ja isikliku ruumi vajadusega.
KASUTATUD ALLIKAD
Powell, M. A., Taylor, N., Smith,
A. B., (2013). Constructions of
rural childhood: challenging do
minant perspectives. Childrens´s
Geographies, 11(1)
Schmied, D., (2005). Inco
mers and Locals in the European
Countryside. – Winning and Losing. The Changing Geography of
Europe’s Rural Areas. Aldershot,
Burlington: Ashgate. •
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unitartuscience

unitartuscience Chemicumis loodi keemiline
Goldbergi masin. Nüüd saab limonaadi pudelist
kätte ka ultraheli abil.
Ahelseadme käivitas tigu, kes pani pärast 45 minutit
kestnud mõtlemispausi plahvatama pliidil olnud
nitrotselluloosi. Näha saab veel rohkelt liikumist,
plahvatamist ja süttimist. Vaata videot töötavast
masinast aadressil chemicum.com.
Goldbergi masina loomises osalesid Hugo Treffneri
Gümnaasiumi õpilane Paul Erik Olli, TÜ füüsikalise
keemia teadur Tavo Romann ja tigu Diego.
Postitanud Tavo Romann.
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Ühisköögist
haridusküsimusteni
ehk TÜÜE 100
17. mail möödub sada aastat koosolekust, mil otsustati luua Tartu
Ülikooli tudengite esindusorgan, toonase nimega Üliõpilaskonna
Edustus. Praeguseks on sellest saanud Tartu Ülikooli
üliõpilasesindus, tuntud ka kui TÜÜE.

TOIVO KIKKAS
ajaloomagistrant ja
üliõpilasesindaja

T

eise maailmasõja eelne
ja taasiseseisvumis
järgne Eesti on ennekõike ajastute erinevuste tõttu
raskesti võrreldavad, kuid kum
malgi ajajärgul on ikka leidunud
aktiivseid üliõpilasi, kes on
võtnud oma põhitegevuse kõr
valt aega selleks, et pingutada
kaaslaste heaolu nimel.
Vabadussõja järel oli majan
duslik olukord riigis ülimalt
keeruline ja seetõttu valitses
surve luua võimalikult kiiresti
esindusorgan, mis tegeleks
üliõpilaste üldiste huvidega,
aga esmajärjekorras sotsiaalsete
probleemide lahendamisega.
1920. aasta 16. ja 17. mail toi
mus ülikooli aulas ligi 150 üli
õpilase osavõtul koosolek, kus

valiti Üliõpilaskonna Ajutine
Keskesitus, mille eesmärgiks
sai hilisema edustuse loomine.
Sama aasta detsembris vali
tigi üliõpilaskonna hulgast esi
mene, 30-liikmeline edustuse
koosseis. Edustus valis endi
seast omakorda v iieliikmelise

asuva hoone, mis sai tuntuks
üliõpilasmajana ja mida praegu
teame Ülikooli kohvikuna.
Põhiliselt käis Üliõpilas
konna Edustuse töö toimkon
dades, mis jagunesid alalisteks
ja ajutisteks. Majandustoimkond tegeles peamiselt

EDUSTUS OLI LAIA HAARDEGA:
ANTI VÄLJA ÜLIÕPILASLEHTE JA KAVANDATI
ISEGI OMA STAADIONI EHITAMIST.

juhatuse ja esimehe, kes
koordineerisid tööd.
Edustusele eraldati esialgu
ruumid praegusel Liivi tänaval,
kus paiknes tollal Tartu esi
mene ja ainus ühiselamu. See
hoone anti aga järk-järgult Eesti
Riigi Keskarhiivi k äsutusse
ja üliõpilased pidid leidma
uue peavarju. 1926. aastal sai
edustus enda käsutusse Üli
kooli tänaval peahoone kõrval

üliõpilasmaja ja -köögiga.
Toimkonna üks esimesi üles
andeid oli asutada üliõpilas
majja ühisköök. See muutus
aastate jooksul väga populaar
seks: toitlustust pakuti lausa
800–1000 tudengile päevas.
Majandustoimkonna kõrval
tegutsesid välis-, kultuuri- ja
mitmed teised toimkonnad,
mis aja jooksul muutusid.
Edustus oli laia haardega: anti

ERINEVALT PRAEGUSEST ANDSID ENNE SÕDA ÜLIÕPILASESINDUSES TOONI AKADEEMILISTE
ORGANISATSIOONIDE LIIKMED.

välja üliõpilaslehte, korraldati
loteriisid ja kavandati isegi oma
staadioni ehitamist.
1925. aastal vastu võetud
ülikooliseadusega kehtestati
edustusele ülikoolipoolne
rahastamine, mis kattis suu
rema osa kuludest. Näiteks
1935. aasta eelarve oli 16 000
krooni. Võrdluseks – aastatel
1933–1934 oli Eesti keskmine
tunnitasu 29 senti ja päevapalk
veidi üle kahe krooni.
Rasked ajad saabusid
1940. aastal esimese Nõu
kogude okupatsiooniga.
Võõra võimu all asus tegutse
ma uue nime ja teistsuguste
põhimõtetega Tartu Riiklik
Ülikool. Sarnaselt teiste sama
suguste organisatsioonidega
lõpetati ka edustuse tegevus.
Nõukogude aja kohta ei saa
rääkida päris samas kategoorias
võrreldavast üliõpilaste huvide

esindamisest. Laulva revolut
siooni ajal asuti aga kunagisi
institutsioone taastama.
Mõtteid edustuse taasta
misest levis varemgi, kuid
1990. aasta juunikuises Uni
versitas Tartuensises avaldati
pöördumine, kus rõhutati
vajadust üliõpilaste esindus
organi järele. Ülikooli ajaleht
oligi kujunenud foorumiks,
kus vahetati mõtteid võimalike
üliõpilasesinduse taastamise
sammude üle. Kuid järgnenud
kuudel edasiminekut ei olnud
ja hiljem põhjendasid asjaosali
sed seda juunis alanud sessiga.
1990. aasta sügisel suudeti
siiski välja kuulutada valimised.
Erinevalt sõjaeelsest edustusest
oli üliõpilaskonna esindusor
gan nüüd 25-liikmeline ja 1996.
aastal sai selle nimeks Tartu
Ülikooli Üliõpilasesindus ehk
TÜÜE.

Põhiline töö toimus
1996. aasta põhikirja järgi
neljas suuremas alalises toim
konnas: haridus-, sotsiaal-,
kultuuri- ja teabetoimkonnas.
Lisaks tegutses järelevalve.
Erinevalt sõjaeelsest edus
tusest on TÜÜE peamine
eesmärk olnud tegelemine
haridusküsimustega. Praegu
on üliõpilaste esindajad kõigis
instituutides ja kolledžites.
Valdkonna üliõpilaskogu liik
metest moodustub 20-liikme
line volikogu, ülikooli senatis
esindab üliõpilasi viis tudengit.
Kogu tööd koordineerivad
juhatus ja büroo.
Täpsemalt saab TÜ üli
õpilasesinduse ajalooga tut
vuda juubelikogumikust, mis
loodetavasti ilmub peagi. •

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

Aktiivsed tudengid
panustavad ühiskonda
ka pärast õpinguid
Ülikooli üks suurimaid ressursse on tudengid. Kui ülikool peaks
olema ühiskonna vaimne liider, nagu on öelnud TÜ eetikakeskuse
juht Margit Sutrop, siis üliõpilase roll on tagada kultuuri, hariduse ja
üldiselt ühiskondlike väärtuste hoidmine ja arendamine.

MARGIT KATTAI
Üliõpilaskonna Sihtasutuse
vabatahtlik

V

äärtusi ei hoita ega
arendata muidugi
ainult õppimise
kaudu, vaid ka mujal aktiivselt
tegutsedes, ise käed külge
pannes ja luues. Praktilisi
võimalusi pakuvad selleks tihti
just tudengiorganisatsioonid.
Tartus on tudengiorganisat
sioone enam kui 60. Kuigi
nende tegutsemisviisid on väga
erinevad, ühendab neid kõiki
suures plaanis tahe areneda ja
selleks ka võimalusi luua. Olu
line on seejuures, et ülikool,
üliõpilased ja organisatsioonid
märkaksid ja hindaksid üks
teise saavutusi.
Üks viis, kuidas muutused
ja nende loojad arvukamale
publikule nähtavaks teha, on
nende tunnustamine

Üliõpilaskonna Sihtasutuse
eestveetaval üritusel „Ole
rohkem“. Selle käigus antavate
auhindadega tunnustatakse
õppeaasta vältel silma paistnud
tudengeid, tudengiorganisat
sioone, tudengisõpru, koostöö
partnereid ja algatusi.
Kui seni on auhindu jagatud
kuues kategoorias, siis tänavu
lisandus uue kategooriana aasta
areneja. Selle tiitliga tunnus
tatakse organisatsiooni, kes
on aasta jooksul üles näidanud
märkimisväärset arengut ja
taganud oma organisatsiooni
jätkusuutlikkuse.
„Meie eesmärk on tuua Tartu
Ülikooli ja ühiskonna jaoks esile
kõiki aktiivseid tudengeid ja
tudengiorganisatsioone. Samuti
oleme soovinud, et tudengi
organisatsioonid tunnustaksid
ise oma head koostööd nii
ettevõtete kui ka ülikoolidega,“
ütleb Üliõpilaskonna Sihtasu
tuse tegevjuht Joanna Kurvits.

2019. aasta teo laureaat oli
t udengitele mõeldud enese
arengu- ja juhtimisprogramm
DD Akadeemia, mis koostati
eestikeelse kõrval ka inglis
keelsena. See aitas kaasata
siinseid välisüliõpilasi ja eel
misel aastal võeti ingliskeelne
programm kasutusele ka Riias.
DD Akadeemia juht Toomas
Tuul ütleb, et kuigi auhinna
saab üks tudeng või organi
satsioon, on tunnustusürituse
eesmärk tuletada meelde, et
kõik koos ollakse ühises suures
võrgustikus. „Kõigil on oma
tegemised, aga suurem eesmärk
on sama: pakkuda Tartu tuden
gitele rohkem ja paremaid
arenguvõimalusi. Seega näitab
nominatsioon organisatsiooni
liikmetele, et ollakse õigel teel,“
sõnab Tuul.
Ka tänavu on aasta teo
kandidaadiks esitatud tähele
panuväärseid algatusi. Laia
põhjalist meediakajastust leidis

näiteks Bioteaduste Üliõpilaste
Seltsi korraldatud „Teadus
marss 2019“, millega avaldati
toetust Eesti teadlastele ning
rõhutati teaduse tähtsust
tänapäeva ühiskonnas. Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi
a lgatatud kampaania „Elu‑
päästev kingitus“ on aga näide
ühe tudengiorganisatsiooni
suurest, ka väljapoole ülikooli
ulatuvast panusest meditsiini
valdkonda. Ettevõtmisest, mille
eesmärk oli suurendada inimes
te teadlikkust organidoonor
lusest ja lükata ümber sellega
kaasas käivaid eelarvamusi,
kasvas välja üleriigiline haige
kassa projekt, kuhu panustab
nüüd mitu organisatsiooni.
Aasta tudeng 2019 Merilin
Raudna-Kristoffersen usub aga,
et tudengiorganisatsioonide
roll ühiskonnas ei piirdu ainult
nende tegevuse otsese mõju
ja haardega. „Suurim väärtus
on organisatsioonides olevad
aktiivsed noored, kes näevad
ühiskonna kitsaskohti ja on
valmis nende parandamisse
panustama ka pärast ülikooliaja
lõppu,“ ütleb ta.
Kuigi sel aastal ei ole võima
lik maailmaparandajaid silmast
silma tunnustada, saab kõikide
nominentidega tutvuda juba
alatest 4. maist võrgustiku „Ole
rohkem“ Facebooki lehel. Kõiki
tänavusi laureaate võib aga
virtuaalselt õnnitleda 27. mail,
kui Facebookis toimub otse
ülekanne auhindade üleandmi
sest. Kohtumiseni virtuaalsel
auhinnagalal! •

Kuidas hoida muutunud oludes oma õpi
motivatsiooni?
KADRI JURS

õppeosakonna nõustamiskeskuse karjäärinõustaja

M

uutunud olud sunnivad meid kohanema ning vaatama
üle oma varasemad (õpingu-)plaanid ja toimetulekuviisid.
Senised tegutsemismustrid ei pruugi ühtäkki enam sama edukalt
toimida ja motivatsioon kipub kahanema. Ent tasub teadvustada,
et kui meie ümber on palju muutusi, segadust ja teadmatust, on
ärevus, ebakindlus ja oma valikutes kahtlemine loomulik.
Motivatsiooni hoidmiseks on kasulik lahti mõtestada selle
allikad. Kriisiolukorras kipub kergesti tekkima tunnelnägemine,
mistõttu võib olla üsna raske vaadata asjaolusid pikemas ja laiemas vaates. Oma tegevuse mõtestamine ja sellele motiveeriva
tähenduse leidmine aitab aga neid samme tervikpilti sobitada ja
näha olukordi erineva nurga alt. Võid endalt küsida, mis täpsemalt sinu motivatsiooni kahandab. See võib olla järsult suurenenud õppekoormus, ajaplaneerimise keerukus, lähteülesannete
ja/või töökorralduse vähene selgus, info üleküllus ja/või vastukäivus, teadmatus tulevikuvõimaluste ja -valikute suhtes, muud
elu korraldamise raskused, lähedaste mured, terviseprobleemid
jne. Sellised tunded nagu pinge, väsimus, segadus, ärevus, hirm,
ärritus ja lootusetus mõjuvad motivatsioonile pigem pärssivalt.
Kui leiad sellele küsimusele vastused, on võimalik mõista, mis
sinu motivatsiooni vähendab. Seejärel on kergem astuda juba
kindlaid samme oma vajaduste eest hoolitsemiseks ja motivatsiooni suurendamiseks.
Mida saad enda toetamiseks teha?
» Võta aega ja selgita välja oma vajadused.
» Hoolitse oma füüsilise ja vaimse heaolu eest.
» Räägi avatult ja jaga oma mõtteid lähedaste ja sõpradega.
» Vaata üle oma ressursid ja võimalused.
» Vaata üle oma prioriteedid ja vajaduse korral muuda nende
järjestust.
» Vaata üle oma eesmärgid ja mõtesta oma tegevus.
» Häälesta end mingile tegevusele keskenduma, liikudes väikeste sammude kaupa eesmärkide poole.
» Aruta oma tulevikuvõimalusi ja -valikuid karjäärinõustajaga,
kelle leiad veebilehelt ut.ee/noustamine/karjaarinoustamine.
Vt ka soovitusi veebilehel ut.ee/tu-noustamiskeskuse-soovitused-tohusaks-oppimiseks-eriolukorra-ajal.

•
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Rännak minevikumaailma

Rõvedalt palav on ja asfalttee on
aukus. Tänav ja selle äär punetavad ning mulle tundub, et sama
teeb ka õhk. Saabudes võtavad
mind vastu naeratused. Kõlab
nagu ilus ja armas, eks?

JOOSEP SARAPUU

FOTOD: KERAKOGU

zooloogia ja hüdrobioloogia
magistritudeng

A

rmas võib-olla küll,
aga ilus ma pigem ei
ütleks. Ka inimeste
hambad on sama punased nag u
eespool mainitud tänav ja ham
maste kõrval koguvad päikest

punnitavad põsed. Sellest
täpsemalt allpool.
Lennuk jõuab umbes 30 mi
nutit varem kohale ja esimese
hooga ei paista, et keegi oleks
mulle vastu tulnud. Noh, äkki
unustasid ära, kolmas m
 aailm
ju, ja ega ma ei tea ka, kes
täpselt mulle vastu tuleb, veel
vähem on mul aimu, milline ta
välja näeb.
Võtan koti ja proovin vaa
data lennujaama nurga taha,
äkki on seal mõni parkla. Üks
lennukis olnud tüüp peatab
mu: „Ole pigem siin, linn ei ole
enam nii turvaline kui vanasti.“
Aga ma ei teagi, kuidas vanasti
oli, ma olen siin esimest korda,
mõtlen omaette. Lähen piilun
korra ikkagi nurga taha. Varsti
tulebki õnneks üks auto, millel
on trellid akende ees. Tunnen
kleepsu järgi ära asutuse nime
ning pilk ja näpuga näitamine
ütlevad ka, et need on vist minu
mehed.
Hakkame sõitma. Autos on
veel palavam kui õues. Sõidame
viis minutit, kuni meid peatab
politsei. Saame trahvi – 150
kohalikku. Safety ticker on
puudu. Samal ajal sõidavad
meist mööda mikrobussid, kus
inimesed on katusel ja hoia
vad vaevu ühe käega kuskilt
peatoest või bussipostist kinni.

Oodates trahviraha baasist, sest
autojuht on lihtsalt autojuht,
saan õnneks pikad riided
lühemate vastu välja vahetada.
Üks meestest käib jalutamas ja
tuleb rahaga tagasi. Teine auto
on meile vastu tulnud, aga meie
juurde sõita ei saa, kuna ka sel
on seesama kleeps puudu.
Lõpuks saame minema ja
jõuame peabaasi. Suur rõdu,
ookean, palmid … Lähen kohe
pikast sõidust väsinuna ujuma.
Vesi kahjuks erilist jahutust ei
paku. Paraku ei saa sama öelda
dušist tuleva vee kohta – see
on nimelt külm. Tere tulemast
Paapua Uus-Guineasse!
Olen sattunud siia otse
ligasest Eestist ja järgmistel
kuudel omandan siin troopilise
bioloogia oskusi, alates liblikate
määramisest lennul ning lõpe
tades kraana otsas kõlkudes
putukate püüdmisega.
PUUTUMATU PAIK
Oi-oi kui palju erilisi asju siin
on! Mina olen siin põhiliselt
ikka looduse pärast. Lopsakas
džungel hakkab korallidest
pihta ja tõuseb järk-järgult
rohkem kui 4000 meetri kõr
gusele mägedesse. Mets peidab
endas maru palju. Ainult
sellele paigale omased taimeja loomal iigid, mida kuskilt

mujalt ei leia, on 21. sajandi
maailma hävitustööd väga
vähe kogenud. Paljud paigad
on siin raskesti ligipääsetavad
ning peidavad endas ammuseid
saladusi ja seni avastamata
elukaid. Selle tõttu on siin palju
uut ja ägedat, mida vaadata
ning nautida!
Pärast sisseelamise päevi
sõidangi sügavale metsa ühele
kaitsealale, kuhu on ehitatud
väike uurimisjaam. Kohale
saamine ei ole kuigi lihtne.
Autoga läbitavaid teid on siin
üldse väga vähe ja nende kvali
teet ei kannata kriitikat. Kõige
pealt kaks tundi autoga mööda
pinnaseteid ja siis üle jõe
ühepuukanuuga, mis on umbes
30 sentimeetrit lai ja kuus
meetrit pikk. See on ilmselt
kõige ebastabiilsem jõeületus,
mis mul kunagi on tulnud ette

Neli kõrgetel vaiadel
asuvat hoonet on künka
otsas, ümberringi on puhtad
džunglijõed ja õhus liuglevad
tundmatud liblikad ja linnud.
Mind võtavad vastu 15 küla
poissi, kes on koolivaheajaks
siia appi tulnud ja kelle jaoks
on vihmamets olnud koduks
terve elu.
See, kui osavad need poisid
metsas on ja kui hästi nad
metsasaadusi kasutavad, on
megatuus. Olen alati ka ise
natuke ellujäämiskatsumuste
fänn olnud, eriti mis puudutab
vihmametsa saladusi. Seal
on mul võimalik kohalikelt
ekspertidelt õppida. Ma palun
tihti, et poisid näitaksid mulle,
kuidas palmi otsa ronida,
milliseid taimi õhtusöögiks
korjata või hoopis nööri ase
mel kasutada.

AINULT SIINSELE PAIGALE OMASED TAIMEJA LOOMALIIGID ON 21. SAJANDI MAAILMA
HÄVITUSTÖÖD VÄGA VÄHE KOGENUD.

võtta. Pärast seda tunnike mat
kamist, siis öö metsamaterjalist
hütis ja järgmine päev veel
neli jõeületust, seekord jala ja
stabiilsemalt, ning pärast nelja
tundi kõmpimist jõuamegi
lõpuks kohale.

Eriti võimas on kalapüük.
Neil on selle jaoks neli ahingut
ja üks paar ujumisprille. Üks
tüüp sukeldub ja teised ootavad
põgenevaid kalu kaldal, kivil
või puurondil. Varsti ongi meil
päris hea ports õhtusööki väädi
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otsas. Päevad koosnevadki
hommikusest teadustööst, jalg
palli mängimisest ja niisama
passimisest. Õhtuti mängime
kaarte ja vahel vaatame ühest
sülearvutist kõik koos mõnda
mälupulgal olevat filmi või
muusikavideot. Mina sellest
siiski väga ei hooli, vaid käin
hoopis ööretkedel madusid ja
muid olendeid otsimas.
KUMMALISED KOMBED
Kultuur on siin sama mitme
kesine ja eriline kui liigid met
sas. Siiamaani elavad mõned
hõimud raskesti ligipääsetava
tes metsades ja mägedes, kuhu
minemine on tõeline kadalipp.
Mõnedel sealsetel elanikel
pole välismaailmaga kunagi
mingisugust suhtlust olnud.
Kivikirve ehitamine, sellega
puude langetamine ja bambus
nöörist tuletegemine on seal
iga inimese põhioskused.
Väga ajakohased on veel
pruuditasud ja meheks sirgu
mise rituaalid, kus õige mees
laseb endal kondi läbi nina
torgata või nina otsa augu teha,
et poisiveri välja lasta. Sellised
rituaalid ei toimu ainult kõige
metsikumates kohtades, vaid
ka moodsamates külades, kus
inimesed kasutavad gaasipliite

NÄRIDES BEETLIPÄHKLIT JA SINEPIVILJA, TEKIB SUUS PUNAKAS MASS.

uhked ja kiitlevad, et nemad
ei kuluta peaaegu üldse
raha toidule. Ja ega neil
seda raha vist eriti ei
ole ka. Neile meeldib
elada lihtsalt, nagu
mu sõber ilusti teatas.

JÕGEDEL SÕIDETAKSE
ÜHEPUUKANUUGA, MIS ON
PIKK JA KITSAS NING MILLEL
PÜSIMINE ON PÄRIS KEERUKAS.

ja mobiiltelefone. Paljude
külade elanikud usuvad siiani
maagiasse ja nõiduskunsti ning
mõningad surmad lahenda
takse mõnes kohas veritasuga.
See tähendab, et kui mõni
nooremapoolne inimene
sureb (st tegu ei ole vanadus
surmaga), arutavad tema
hõimu pealik ja teised tähtsad
isikud, kes teistest küladest on
tema surmas süüdi. Kui nad on
mingile järeldusele jõudnud,
lähevad ja tapavad nad süüdlase
ära. Sagedasti toimub sama
laadne retk ka tagasi.
Surmas on tavaliselt süü
di nõid, kes suudab inimesi
teise ilma saata sõnadega,
loitsudega, mürgiga või
näiteks selle kaudu, et tema
hing poeb mõne looma
kehasse ja see loom ründab
väljavalitud i nimest. Muidugi

jõuab tänapäeva maailm ka
sinna ja see tava ei ole enam
õnneks väga sage. Kannibalism,
mida paljud seostavad Paapua
Uus-Guineaga, on juttude järgi
välja surnud.
Riigis räägitakse umbes 800
keelt. Keelerohkusest saan aru
siis, kui kõnnin sõbraga ühest
külast teise. Jalutame umbes
kümme minutit. Mina ei saa
arugi, et oleme juba järgmisse
külla jõudnud, aga mu sõber
ütleb, et selle küla keel on täies
ti erinev eelmise küla omast ja
üksteisest nad aru ei saa. See
on umbes sama, kui kõik Tartu
linnaosade emakeeled oleksid
täiesti erinevad. Ühel veidi suu
remal saarel kui Muhu räägi
takse kaht täiesti erinevat keelt.
Paljud paapuad aga kõnelevad
lisaks emakeelele inglise keele
baasil tekkinud tok-pisini keelt,

PAAPUA
UUS-GUINEA

seega
suhtlus
siiski vaja
dusel toimib.
Paapuad on väga tihedalt
seotud loodusega. Võiks
öelda, et riigis kehtib naturaal
majandus. Enamiku asjadest ja
materjalidest saavad paapuad
loodusest. Aias kasvatavad nad
eri sorti banaane, mugulaid ja
puuvilju, liha kütivad metsast
või veekogudest ning mõni
peab ka sigu.
Majad ehitatakse metsas
kasvavatest puudest, palmi
lehtedest ja kõigest kättesaada
vast. Isegi tubakas tuleb aiast
ja osa autosid sõidab kookos
diisliga. Nad kõik on selle üle

SÕLTUVUS
Beetli-areekapalm on
taim, ilma milleta poleks
Paapua Uus-Guinea ilmselt
see, mis ta on. Selle eest ei
põgene siin kuskile, sest enamik
rahvast on sellest totaalses
sõltuvuses. Ei ole vahet, kas
oled kümneaastane poiss,
imetav ema, külavanem, kolme
hambaga taadu või memm,
lõuad peavad kogu aeg liikuma,
beetlipähkel suus.
Kaifi tekitava toimega
beetlipähklit näritakse koos
sinepitaime osadega ja koralli
puruga igal pool ning peaaegu
vahetpidamata. Nende kolme
koosmõjul muutub mass suus
punaseks. Tatti alla ei neelata,
vaid see sülitatakse välja,
muidu hakkab kõhus paha. Aga

siinsetel pole vahet, kuhu see
sülg välja pursatakse. Seega on
enam-vähem kogu maa ühtlaselt
punakas ja samuti on seda näri
jate hambad.
Beetlipähkel mägedes ei kasva
ja seda tuleb kogu aeg rannikult
toomas käia. See on päris keeru
line, aeganõudev ja ohtlik, sest
teed on pikad ja halvad. Vahepeal
võib olla vihmavesi silla või kaks
minema uhtunud, teine kord on
maalihe tee ära viinud või satub
ette kõige lihtsam variant – puud
on tee peal ees. Sellegipoolest
käiakse iga päev suurte bussidega
rannikul ja ostetakse kartulikot
tide viisi pähkleid ja sinepivilja.
Sellepärast on ka hinnavahe
eri piirkondades maru erinev.
Kui rannikul on sul oma puu või
halvemal juhul ostad 50 meetri
kaugusel olevast putkast beet
lipähkleid 10 kohalikku senti
tükk, siis mägedes on hind viis
kuni kümme korda kallim. See
on korralik hinnavahe, eriti kui
arvestada, kui palju seda kulub.
Vot selline äge koht, millest
rääkida veel palju. •
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 TÜHJAKS OSTETUD
POED JA PAANIKA.
FILMI VAADATES TEKIB
PARALLEEL PRAEGUSE
PÄRISELUGA.

„Nakkus“.
Ennustus
minevikust

 TERVIKLIKU SISU
ANNAB FILMILE KA
HEA NÄITLEJATÖÖ.
 IGA TEGELANE
VÕITLEB
PANDEEMIAGA
OMAL MOEL.

Ligi kümme aastat tagasi valminud
film näitlikustab, kui lihtsalt võib üks

ANNA-GRETE
JUCHNEWITSCH
biomeditsiini magistriõppe
üliõpilane

2011.

aastal
linastu
nud film
,,Nakkus“ (ingl ,,Contagion“)
viib meid maailma, kus inimesi
on tabanud uus viirus nimega
MEV-1. Haigustekitaja töö on
laastav ning nõuab teadlaste,
tervishoiutöötajate ja riigiamet
nike kiiret reageerimist. Filmi
vaadates ei jää märkamata,
kuivõrd ettenägelik ja täpne
on ekraniseering sündmuste
suhtes, mis on nüüd, üheksa
aastat hiljem, ühel või teisel
viisil teoks saanud.
Põnevusfilmile oma
selt on MEV-1 praegusest
COVID-19-st mõnevõrra
ohtlikum, olles surmav kogu
ni 25–30%-le nakatunutest.

Väljamõeldud MEV-1 põhineb
nahkhiire Nipah’ viirusel,
mille tekitatud haiguspuhang
tõi 1990. aastate lõpus kaasa
arvukalt kopsu- ja ajukahjustusi.
Filmis väljendub viirushaigus
seevastu neelamisraskuste,
palaviku ja rabandusena, hävi
tades oma peremeesorganismi
mõne päeva jooksul. Sellega
erineb viirus teistest, pärismaa
ilmas esinevatest surmavatest
viirustest, mille inkubatsiooni
aeg võib ulatuda koguni kahe
nädalani.
Film ,,Nakkus“ on sisukas,
informatiivne ja praeguste
sündmuste valguses päris
realistlik. Ehkki stsenaariu
mis on mõningaid lahknevaid
süžeekäike, on ekraniseeringus
üsna palju sarnast sellega, mis
toimub praegu, olgu selleks
desinfitseerimisvahendite
kuhjam ine ostukorvi,
sotsiaalne distantseerumine või
karmid karantiinipiirangud.

Kiired kaadrivahetused üksi
kutest köhatustest, ukselinkide
katsumisest, baarilaudadel
vedelevatest pähklitopsidest ja
põgusatest käepigistustest
annavad võrdlemisi selge
sõnumi ning ülevaate sellest,
kui lihtsalt võib üks viirus
levida ja kontrolli alt väljuda.
Filmis on kajastatud mitme
inimese elu ja vaateid. Sellega
on antud kogu ekraniseeringu
le eripalgeline ilme, mille taga
on aga üks ühtne eesmärk leida
MEV-1 ravi. Kõiki tegelasi mõ
jutab viirus ühel või teisel viisil
ja igaüks püüab pandeemiaga
võidelda omal moel, tehes
teadustööd, levitades infot muu
hulgas alternatiivravimeetodite
kohta või püsides kodus.
Linateos on saanud tead
lastelt rohkelt positiivset
vastukaja, sest selle tegevus on
võrdlemisi realistlik ja teadus
maailmale omane. On värsken
dav näha, kuivõrd teadlikult

ja oskuslikult
esitatakse
filmstseenides
teaduspõhist
infot ning
selgitatakse
viiruse mole
kulaarseid omadusi. Mainimata
ei saa jätta ka head näitlejatööd,
mis omakorda annab ekrani
seeringule tervikliku sisu. Kui
tahta aga nuriseda, siis tuleb
öelda, et filmi lõpp ja lahendus
saabusid pisut liiga kiiresti ja
lihtsalt, jättes õhku nii mõnegi
lõpetamata süžeekäigu ning

millele muidu ehk nii
suurt tähelepanu poleks
pööranud. Seetõttu jäin
grammi võrra vaese
maks filmielamusest
endast ja süžee pakuta
vast narratiivist.
Leian, et „Nakkus“
on huvitav ja kindlasti
vajalik film, sest selles
lähenetakse asjade käi
gule tõepäraselt. Selles
on teadusmaailma telgitaguseid
kujutatud mõnevõrra eduka
malt kui nii mõneski teises
samalaadses ekraniseeringus.
Vaataja saab intrigeeriva, rea
listliku ja mõtlemapaneva ela
muse. Võiks väita, et ,,Nakkus“
on omamoodi hoiatus, mis sai
2020. aastal osaliselt tõeks. •
FOTOD: KAADRID FILMIST

viirus kontrolli alt väljuda.

mõjudes kohati liialt holly
woodilikult.
Kindlasti oleks huvitav
olnud vaadata filmi enne ja
pärast COVID-19 puhkemist.
Praegu oli palju sellist, mille
suhtes mul oli juba teatav ootus
ja teadmine, ning sestap oskasin
ka jälgida hoolikamalt detaile,

,,NAKKUS“
,,Nakkus“ (,,Contagion“) on 2011. aastal
linastunud USA põnevusfilm, mille režissöör on
Steven Soderbergh. Filmis osalesid tuntud ja

tunnustatud näitlejad Marion Cotillard, Matt
Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet jt.
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KOROONAVIIRUSEST TINGITUD ERIOLUKORRA TÕTTU ON PALJUD KRIISI AJAKS MAALE KOLINUD.

Koroonakriisis linnast
maale: kas käes on
linnade kasvupiir?
FOTO: ERAKOGU

Eriolukorras on hulk linnaperesid leidnud varjupaiga mõnes Eesti maakohas. Täpsed
andmed selliste perede koguarvu kohta puuduvad, kuid kaudsed hinnangud, näiteks
andmeside kasutuse mahu muutused Eesti eri paikades, annavad sellele kinnitust.

TIIT TAMMARU
linna- ja rahvastikugeograafia
professor

K

oroonaviiruse levikust
tingitud eriolukord on
ajutine, kuid selle mõju

on pikaajaline. Täpsemalt on
küsimus selles, kuivõrd mängi
takse maailmas ümber ruumi
lised suhted riikide, ettevõtete
ja inimeste vahel. Muutuda
võivad ka ruumiline paiknemine
ja liikumine. Sellega seoses on
omakorda küsitud, kas inimeste
praegune minek linnast maale
ajal, mil linnad on jõudnud oma
kasvupiirini, on ajutine või uue
suurema suundumuse algus.
Argumente on nii selle poolt kui
ka vastu.
Kiire linnastumine algas
Euroopas ligi kakssada aastat
tagasi, mil tööstusrevolutsiooni

t ulemusel hakkasid nii töökohad
kui ka inimesed kolima maalt
linna. Sellest ajast on linnaelani
ke osakaal kõikjal maailmas kas
vanud ja arenenud riikides elab
linnades ligikaudu 80%, Eestis
ligikaudu 70% elanikest. On
ebatõenäoline, et kõik inimesed
maalt linna kolivad. Aja jooksul
suureneb sestap võimalus, et
jõuame pöördepunkti. Sageli on
sellise protsessipöörde põhjuseks
mingi konkreetne sündmus,
viimane piisk, mis paneb vee üle
klaasiserva voolama. Koroona
viiruse levik ja teadmine, et
tiheasustatud alad on sellise

kriisi jaoks ideaalne kasvulava,
muudavad pöördeargumendi
veenvaks.
Linnastumise jõudmist
kasvupiirini on varemgi ennus
tatud, viimati 1970-ndatel üle
ilmse majanduskriisi ajal, mil ini
mesed hakkasid linnadest maale
kolima. USA linnageograaf
Brian J. L. Berry võttis kasutu
sele termini vastulinnastumine,
kirjutades, et USA-s on inimeste
koondumine linnadesse asen
dunud rahvastiku hajumisega
väikelinnadesse ja maale. Eestis
täheldas samasugust muutust
Ann Marksoo, kes tõi käibesse
termini rändepööre.
Tagantjärele teame, et see
muutus jäi ajutiseks võnkeks.
Pered on ümber asunud linnade
lähistele: arvestuslikult kolitakse
nii küll maale, sisuliselt kasvavad
aga linnad lihtsalt suuremaks ja
valguvad üle oma halduspiiride.
Toimunud muutusi üldistas Leo
van den Berg koos kolleegidega
linnaregioonide kujunemise
teoorias, mille üks keskne prot
sess ongi eeslinnastumine.
Linnastumise jõudmist
pöördepunkti toetab siiski mitu
argumenti, mida saab iseloomus
tada sõnaga linnavalud. Linnas
tumine saastab keskkonda ja
saastunud õhu all kannatavad
kõige rohkem linnaelanikud
ise. Suurtes linnades on küll
paremad võimalused saada tööd
ja kõrget palka, kuid eluaseme
hinnad kipuvad tõusma samas
taktis palkadega või isegi kiire
mini. Loomulikult on suures
linnas suured ummikud, mis

tähendab, et tööle, kooli või
kokkusaamisele jõudmiseks võib
päevas kuluda tunde. Suurtes
linnades on elu anonüümne ja
ebavõrdsus suur. Kõik need tegu
rid tekitavad stressi ja halvenda
vad tervist.
Kuigi linnavalusid on palju,
tasakaalustavad neid linnavõlud.
Kõige olulisem neist on võima
luste rohkus: olgu õppimisel,
töö leidmisel, suhtlemisel või
tarbimisel. Linnastumine algab

vorme, mille puhul kokkusaami
se vajadus väheneb.
Koroonaviiruse levikust tingi
tud hetkeolukord, aga ka suured
ja põhimõttelised väärtusmuutu
sed, mida iseloomustavad näiteks
rohepööre ja säästliku mõtteviisi
levik, ei pruugi siiski tähendada,
et inimesed hakkavad Eestis
massiliselt maale kolima. Töö
kohad, koolid ja muud olulised
kohad seovad inimesi endiselt
linnadega. Ilmselt ostavad

PRAEGUNE KRIIS ON TUGEVDANUD MAA JA
LINNA SIDET NING ANDNUD HOOGU UUTE
LINNALIS-MAALISTE ELUVIISIDE LEVIKULE.

sellest, et noored lähevad maalt
linna õppima ja sätivad end seal
sisse. Kui maal elades kaotab
inimene töö, ei pruugi uue ja
sobiva koha leidmine olla lihtne.
Töökohtade pidev kadu on para
tamatu ning linnas uue ja sobiva
töö leidmine on oluline eelis.
Linnavõlude vähenemisest
on räägitud alates sellest hetkest,
kui tekkis internet ja sellega koos
ka kaugtöövõimalus. Paradok
saalsel moel on aga iga uuendus
linnade rolli ja tähtsust võimen
danud. Kaugtöö ei ole suutnud
täielikult asendada lähikontakte,
aga inimesed vajavad inimlikku
suhtlust. Mõnevõrra väheneb
teatud tüüpi liikumine, kuid
varem või hiljem piiriülene reisi
mine taastub.
Kaugtöö ja -õpe ei asenda
täielikult lähikontakte, küll aga
pakuvad need tulevikus paind
likumaid õppimise ja töötamise

koroonakriisi valguses linlased
endale rohkem maakodusid ehk
kasvab nende inimeste hulk, kes
jagavad oma elu maa ja linna
vahel. Nii tuuakse linlik elustiil
maale ja tekitatakse uusi linnalismaalise eluviisi vorme. On väga
tõenäoline, et mida vanemaks
saavad inimesed, kellel on suve
kodu maal, seda enam kaldub
nende elu maakodusse. Toimub
elukaarega seotud ränne.
On vara öelda, et linnade
kasvupiir on käes. Küll aga on
praegune kriis tugevdanud maa
ja linna sidet ning andnud hoogu
uute linnalis-maaliste eluviisi
vormide levikule.
Suur tänu Andres Rõigasele
essee algversiooni sisukate kom
mentaaride eest! •
Loe täispikka artiklit veebist:
www.ajakiri.ut.ee.
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DOKTORITÖÖD

A

lates märtsi lõpust on ülikooli raamatukogu lugejatel olnud võimalus laenutada
raamatuid kontaktivabalt e-kataloogi ESTER
kaudu. Tellitud raamatud saab kätte targast
laenutuskapist, mis seisab W. Struve tänaval
asuva raamatukogu fuajees.
Raamatukogu teenindusosakonna juhataja
Olga Einasto sõnutsi oli sellise süsteemi väljamõtlemine töötajate jaoks huvitav ülesanne.
„Arvestades, et tavaliselt laenutatakse meie
raamatukogust iga päev 800–1000 raamatut,
võis ette näha, et see teenus on vajalik ja osutub
populaarseks,“ ütleb ta. Juba esimesed päevad tõid nii palju tellimusi, et kõiki ei saanudki
täita. „Siiani ei ole ükski meie 91 kapist päevagi
tühjana seisnud. Kappe võiks olla lausa kaks
korda rohkem, sest praegu on ootejärjekord
kolm päeva,“ sõnab Einasto. 24. aprilli seisuga oli
eriolukorra ajal laenutatud 2600 raamatut.
Kuid juhtub ka nii, et raamatule ei tulda järele
– nii teeb iga kolmas laenutaja. Einasto sõnul
on põhjused erinevad, näiteks võib olla inimene
haigestunud. Küsimusele, mida inimesed praegu
üldse laenutavad, vastab Einasto, et tellitud raamatutest 60% on õppe- ja teaduskirjandus ning
40% ilukirjandus ja teadmisraamatud. „Kõige

populaarsemad on
õigus- ja
pedagoogika
alased
raamatud,
kuid palju
tellimusi on
ka filosoofia,
psühholoogia ja majanduse avakogust,“
ütleb ta. Kõik tagastustähtajad on esialgu pikendatud, kuid 4. maist alates on võimalik teavikuid
ka tagastada. Tagastamise täpne korraldus
polnud aprillis veel selge, kuid on kindel, et ka
tagastamine toimub kontaktivabalt.
Muidugi tuleb veenduda, et raamatud
ei kannaks viirust edasi. Einasto kinnitab, et
raamatukogu järgib rahvusvahelisi soovitusi.
„Tuginedes autoriteetses ajakirjas The Lancet
äsja avaldatud artiklile, pole viirus paberi peal
nakkusohtlik pärast ühe ööpäeva möödumist.
Seega ei kavanda me tagastatud raamatute
desinfitseerimist, küll aga tuleb need vähemalt
24 tunniks isoleerida,“ ütleb ta. „Töötasime juba
välja plaani, kus ja kuidas hoiame tagastatud
raamatuid karantiinis, et tagada nende ohutus
nii oma töötajate kui ka lugejate jaoks.“

•
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Raamatud pannakse karantiini

AS IK

TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS

12. mail kell 15.00 kaitseb
HARDO LILLEVÄLI neuroteaduse erialal doktoritööd
„Hyperphenylalaninaemias
and neurophysiological
disorders associated with
the condition“ („Hüperfenüülalanineemiad ja seotud
neurofüsioloogilised häired“).
Juhendajad prof Katrin Õunap
ja Kersti Lilleväli, oponent prof
Johannes Zschocke
(Innsbrucki Meditsiiniülikool,
Austria).
13. mail kell 13.00 kaitseb
HELEN ZIRNASK arsti

teaduse erialal doktoritööd
„Luteinizing hormone
(LH) receptor expression
in the penis and its possible
role in pathogenesis of
erectile disturbances“
(„Luteiniseeriva hormooni
(LH) retseptori esinemine
peenises ja selle võimalik roll
erektsioonihäirete patoge
neesis“).
Juhendajad Kersti Kokk ja
Pasi Pöllänen (Helsingi
Ülikool, Soome),
oponent prof Esko
Veräjänkorva (Turu Ülikool,
Soome).

22. mail kell 10.00 kaitseb
ROMAN BALÕTŠEV neuro
teaduse erialal doktoritööd
„Interaction between the
immune and metabolic
systems in different stages
of schizophrenia spectrum
disorders“ („Immuun- ja
metaboolse süsteemi vastastikune mõju skisofreeniaspektri
häire erinevates staadiumides“). Juhendajad Liina Haring,
prof Eero Vasar, prof Mihkel
Zilmer ja Kati Koido, oponent
prof Tiina Rekand (Haukelandi
Ülikooli haigla, Norra;
Göteborgi Ülikool, Rootsi).

TEATED
PENSIONÄRIDE ÜHINGUS VITAE: mais klubide tegevust ei toimu; juunis seisab ees kolimine,
kuid uus ruum pole veel teada; loodetavasti saab kohtuda taas sügisel; täpsem teave 5656 7458.

4. mail avab TÜ raamatukogu E-NÄITUSE „Töö ja püsivusega – 500 aastat Madalmaade kuul
saima trükkali Christophe Plantini (u 1520–1589) sünnist“. Näitus tutvustab Plantini elu ja tegevust trükkalina ning tema trükiseid (plantiine). Näitust saab vaadata veebilehelt www.utlib.ut.ee/
sundmused/plantiinid.

TUNNUSTUSAVALDUSED
OODATAKSE ETTEPANEKUID
Tartu Ülikooli raamatukogu kutsub üliõpilasi,
teadlasi ja õppejõude esitama ettepanekuid selle
kohta, milliseid Eesti autorite koostatud õppe
materjale ja raamatuid võiks esmajärjekorras
digiteerida. Neli aastat vältava üleeuroopalise
projekti EODOPEN raames on nimelt kavas teha
nii a rvuti- kui ka mobiiliversioonis kättesaadavaks 15 000 raamatut. EODOPEN-i üks eestvedajatest, TÜ raamatukogu projektijuht Elena

S ipria-Mironovi sõnutsi on projekti vajalikkus
nüüdses olukorras ilmselge. „Mida rohkem materjale me üliõpilastele ja teadlastele kättesaadavaks
teeme, seda avaramad on võimalused jätkata
õppimist ja uurimist igasugustes olukordades,“
ütleb ta.
Ettepanekuid oodatakse veebilehele
https://utlib.ut.ee/eodopen. Raamatud lisatakse
kohe ka digitaalarhiivi DSpace.

•

TÜ väikese medali ja tänukirja
pälvis 50. sünnipäeval genoomika instituudi asedirektor,
populatsioonigeneetika
vanemteadur KRISTIINA
TAMBETS .
TÜ aumärgi ja tänukirjaga
tunnustati 50. sünnipäeval
ökoloogia ja maateaduste
instituudi botaanika osakonna

mükoloogia vanemteadurit
KADRI PÕLDMAAD.

TÜ tänukirja said 75. sünnipäeval molekulaar- ja raku
bioloogia instituudi projektijuht EEVA HEINARU ;
70. sünnipäeval majandus
teaduskonna spetsialist LEENI
UBA ; 60. sünnipäeval kultuuriteaduste ja kunstide instituudi

eesti ja võrdleva rahvaluule
dotsent TIIU JAAGO ning
majandusteaduskonna õppe
töö koordinaator SELJE
SEEBA ; 50. sünnipäeval
molekulaar- ja rakubioloogia
instituudi laborant KERSTI
KRISTJUHAN ; 45. sünni
päeval molekulaar- ja raku
bioloogia instituudi projektijuht TEELE EENSAAR .
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TÜ SIHTASUTUSE STIPENDIUMID
IGOR JA KRISTY
ILINSKY STIPENDIUM –

üks 22 500-eurone stipendium. Taotleda saavad kuni
35-aastased Eesti neuroloogid
ja neurokirurgid, kes tahavad
õppida ja täiendada oma
oskusi liigutushäirete, eriti
düskineesia nüüdisaegsete
(ja arenevate) ravimeetodite
valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks
olevatest teaduse põhi
mõtetest; samuti neuro
teadlased, kes on saanud
d oktorikraadi ühes neuroteaduste valdkonnas, näiteks
neuroanatoomias, neuro
bioloogias, neurofüsioloogias
jm, ning kellel on huvi kasutada oma oskusi kliinilistes rakendustes. Taotlejad peavad valima
Euroopa ja Põhja-Ameerika

meditsiinihariduse tippkeskuses
kliinilise ja/või akadeemilise
teadusprogrammi ning osutuma
valituks. Nad peavad suutma
oma valikut põhjendada ja
esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidele.
Elektrooniline stipendiumi
taotlus tuleb esitada hiljemalt
1. NOVEMBRIKS Tartu Ülikooli
Sihtasutusele.
VÄLISEESTI KÜLALIS
PROFESSORI STIPENDIUM

– üks 50 000-eurone stipendium üheks akadeemiliseks
aastaks. Taotleda saavad Eesti
päritolu teadlased, kes töötavad
väljaspool Eestit asuvas ülikoolis
või teadusasutuses. Väliseesti
külalisprofessori valimisel
arvestatakse kandidaadi tege-

vuse vastavust Tartu Ülikooli ja
selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel
võetakse aluseks kandidaadi
erialane edukus ja ühiskondlik
tegevus ning Tartu Ülikooli valdkondade prioriteetsed teadus
alad. Kandideerimiseks tuleb
esitada sihtasutuse juhatusele
vabas vormis avaldus koos lisamaterjalidega: elulugu, ülevaade
kavandatavast tegevusest Tartu
Ülikoolis ja vastuvõtva Tartu
Ülikooli valdkonna kinnitus.
Elektrooniline stipendiumi
taotlus tuleb esitada hiljemalt
1. OKTOOBRIKS Tartu Ülikooli
Sihtasutusele.
Täpsem teave ja nõuded
taotlejale: sihtasutus.ut.ee,
tysiht@ut.ee, 737 5852 või
5554 0773 (Triin Vakker).

ÕNNITLUSED

85

ENDEL PLOOM ,

sotsiaalteaduste
valdkonna emeriitdotsent –
13. mai
EERO LOONE ,
humanitaarteaduste
ja kunstide valdkonna
emeriitprofessor – 26. mai

70

LJUBOV
KISSELJOVA , vene

kirjanduse professor, vene ja
slaavi filoloogia doktoriõppe
programmijuh ja slavistika
osakonna juhataja – 17. mai
AGU ANIJALG , füüsikalise
optika labori insener – 22. mai

65

KATRIN LENDOK ,

õppekorralduse

spetsialist ja ühiskonna
teaduste instituudi õppe
korralduse spetsialist – 4. mai
ENE ÖRD, eesti olümpiaadide
peaspetsialist – 14. mai

60

TÕNU LEHTSAAR ,
religioonipsühho
loogia professor ja töötajate
nõustaja-kaplan – 2. mai
KERTU URI , kogude arenduse
osakonna juhataja – 3. mai
MEEME UTT, farmatseutilise
keemia lektor ja
immunoloogia vanemteadur –
8. mai
KRISTJAN ZOBEL ,
evolutsioonilise ökoloogia
professor – 19. mai
HILLAR EICHELMANN ,

taimefüsioloogia teadur –
20. mai

55

INGA TALVIK ,
lastekliiniku
lasteneuroloogia teadur –
6. mai

50

IMBI VARRIS ,

kopsukliiniku
sekretär – 5. mai
PILLE VAAS , naistekliiniku
sünnitusabi ja günekoloogia
assistent – 13. mai

45

KÄRT PADARI ,
arengubioloogia
teadur – 3. mai
IVO VOLT, kirjastuse
peatoimetaja ja klassikalise
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filoloogia lektor – 3. mai
IVARI KALJURAND,
analüütilise ja füüsikalise
keemia vanemteadur – 6. mai
INGA JÜRIADO,
lihhenoloogia vanemteadur –
7. mai
HEILI ILVES , geneetika
teadur – 16. mai

40

SERGEI VLASSOV,

materjaliteaduse
vanemteadur – 1. mai
ANU PLOOM , orgaanilise

keemia teadur ja lektor –
2. mai
KAILI ANIER , farmakoloogia
teadur – 17. mai
VALTER REEDO,
kiirgusohutuse spetsialist –
17. mai
SIGNE VÄRV, rakubioloogia
teadur – 17. mai
INDREK JÕGI ,
plasmatehnoloogia
vanemteadur ja plasma‑
füüsika labori
laborijuhataja –26. mai

35

49

ANNELI K RUVEVIIL , analüütilise

ja füüsikalise keemia
vanemteadur – 26. mai
GEA KÄÄPA , sotsiaalteaduste
valdkonna turundusja kommunikatsiooni
peaspetsialist – 27. mai
IVAN NETŠIPAILO,
kiletehnoloogia labori
insener – 27. mai
JÜRGEN JALAK , üldise ja
mikroobibiokeemia lektor –
31. mai

LJUBOV KISSELJOVA 70
17. mail on 70. sünnipäev
maailma keelte ja kultuuride
kolledži slavistika osakonna
juhatajal professor Ljubov
Kisseljoval.
Sõbrad ja kolleegid plaanisid tähistada seda rahvus
vahelise teadusseminariga,
mis aga olude sunnil tuli edasi
lükata. Meil on südamest
k ahju, et ei saa oma lugupidamist ja tänu professor
Kisseljovale avaldada sobivas
pidulikus miljöös.
Kuid vaevalt et juubilarile
see asjaolu suurt meelehärmi
valmistab – esiteks s eepärast,
et ta ei usu olulistesse
muutustesse, mis on tingitud elatud aastate arvust, ja
teiseks seepärast, et läinud
aasta lõpul juba tähistati
märkimisväärset juubelit tema
elus: saja semestri täitumist
Tartu Ü likoolis õppejõu ja
teadlasena.
Viiskümmend aastat oma
elust on professor Kisseljova
pühendanud ülikoolile, eeskätt
vene filoloogia osakonnale, ja
selle kinnituseks pälvis ta üli-
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koolilt äsja asutatud teenete
märgi.
Ljubov on sündinud ja üles
kasvanud ülikoolilinnas, kus
töötasid Juri Lotman, tema
abikaasa Zara Mints ja paljud
teised suurepärased filoloogid,
kelle teadustegevus tõi osakonnale ja ülikoolile kuulsust
ka väljaspool Eestit. Niisiis oli
Ljubovi erialavalik paljuski ette
määratud.
Asunud õppima vene
filoloogiat, hakkas Ljubov
juba üsna pea ülikoolis
tööle – kõigepealt vene
kirjanduse k ateedri laborandina ja seejärel õppejõuna.
Tema teadushuvid kujunesid
välja Juri Lotmani seminaris.
Ta alustas 19. sajandi vene

k irjandusloo uuringuid, kuid
teadushuvide ring laienes
pidevalt. Ljubov tegeles vene
kirjanduse õpetamise metoodikaga ning korraldas tudengi
elu ja teadustegevust, sest
oma loomult ja veendumustelt ei ole ta kabinetti sulgunud teadlane, vaid õpetaja ja
valgustaja.
Rõõmuga võtab ta alati
vastu esmakursuslasi, juhendab pühendumusega oma
teadusseminari liikmeid,
suunab kõigi astmete üliõpilasi sihikindlalt tegelema
teadusega, mille jaoks, nagu
professor arvab, ülikool just
olemas ongi.
Vene kirjandusloole ja
didaktikale lisandusid ka teised
olulised uurimisvaldkonnad.
1990. aastate alguses, kui
vanema põlvkonna esindajad
üksteise järel lahkusid ning kateedri koosseis, ülikool, Eesti
riik ja kogu maailm ümberringi
muutusid, võttis Ljubov vastu
Lotmani kateedri kirjandusteaduse ja kultuuriloo uuringute jätkamise missiooni.
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Tema juhtimisel ja aktiiv
seimal osalusel valmistati
trükiks ette Lotmani tööd,
uuendati ja avaldati teadus
kogumike sarju ning jätkati
filoloogiaalaste teadus
konverentside korraldamist
Tartus. Neil osalesid teadlased
eri riikidest, sealhulgas need,
kes olid lõpetanud vene filoloogia osakonna ning tundnud
Ljubovi kui kaasõppijat ja
kolleegi.
Lotmani kateedri traditsioonide jätkamine polnud
kindlasti ettevõtmine, mis
oleks algusest peale ette
otsustatud. Kõhklusi, et
k ateeder teadusüksusena
Tartus säilib, avaldati tol ajal
üsna palju, kuid Ljubov ei
heitnud ka kõige keeruli
semates olukordades meelt
ja koos oma kolleegidega ei
lubanud ta kateedril ajalukku
kaduda.
Uutes oludes, taas rahvus
ülikooliks saanud alma
mater’is muutus ka vene filoloogia osakonna roll ja tähendus. Intensiivistus eesti-vene
kultuuriuuringute suund, mida
oli juba varasematel aasta
kümnetel kateedris aktiivselt
viljeldud.
Alates 1990. aastatest on
Ljubov edukalt tegelenud
19. sajandi esimese poole
vene kirjanike Vassili Žukovski
ja Faddei Bulgarini teoste analüüsiga eesti kultuuri kontekstis. Nende u uringute loomulikuks jätkuks sai k irjanike ja
võimu, kirjanduse ja ideo‑
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loogia vahekorra tundma‑
õppimine. Oluline koht
L jubovi uurimustes kuulub
kultuuri retseptsiooni probleemidele – sellega oli seotud
näiteks tema juhendatud
teadusprojekt, mis oli pühendatud Eestimaa ja eestlaste
kuvandile reisjuhtides.
Suurt huvi tekitab temas
kui uurijas ka teise poole
vaatepunkt, st vene kirjanduse
retseptsioon eesti kultuuriruumis.
Uuringute keskmeks kujunes Jaan Krossi ajaloomaterjalil
põhinev ja süžeeliselt vene
kultuuriga seotud proosa.
A jakirjas Keel ja Kirjandus
avaldatud Ljubovi artikkel
„Vene ajalugu ja kultuur
Jaan Krossi romaanis „Keisri
hull““ pälvis 2011. aastal Eesti
Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastapreemia.
Ülikooli õppejõule ja
teadlasele, kes peale kõige
muu peab tegema ka
administratiivset tööd, annab
elu vähe võimalusi peatuda,
järele mõelda ja vaadelda
omaenese uurimusi kui ühtset
tervikut. Sel põhjusel pidid
ka Ljubovi sõbrad ja kolleegid päris kaua ootama tema
monograafia ilmumist.
2017. aastal avaldati eesti
keelne raamat „Eesti-vene
kultuuriruum“, aasta hiljem
ilmus selle venekeelne
versioon.
Uurimusse on koondatud
tööd, mida ühendab üks teema, kuid süžeeliselt on artiklid

erinevad ja väga erisuguste
kangelastega.
Raamatus on peatükid Jaan
Krossi vaadetest vene ajaloole, eesti rahvusliikumisest
impeeriumiajastul (peategelasteks Friedrich Reinhold
Kreutzwald ja Johann Köler),
Liivimaa vene retsept sioonist,
baltisaksa päritolu vene
k irjanikust parun Rosenist ning
loomulikult Ljubovi õpetajast
Juri Lotmanist ja Tartust.
See teos võtab kokku
L jubovi mitmeaastased
uuringud, kuid ei pane nendele kindlasti lõpp-punkti.
Juubilar jätkab teadusega
tegelemist ja selle populariseerimist: suur menu on
tema loengutel eesti-vene
k ultuurisidemetest Tartu
linnakodaniku m uuseumis.
Tunnustatud on ka Ljubovi
Tartu linna ajalugu tutvustavad
ekskursioonid.
2019. aastal pälvis L jubov
kõrge riikliku autasu –
Valgetähe IV klassi teenetemärgi.
Meie, tema kolleegid ja
sõbrad, loodame, et Ljubov
osaleb ka edaspidi meie
osakonna elus, teadustöös
ja uutes uurimisprojektides.
Sada semestrit Tartu Ülikoolis
– see on harva ette tulev ja
väärtuslik kogemus.
Me soovime juubilarile
kogu südamest õnne, tervist,
vaimuerksust ja edu kõigis
ettevõtmistes!
Slavistika osakond
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ÕIGEKIRJAMÕLGUTUSI. KUIDAS KÄÄNATA NIMESID
JA SUURTÄHTLÜHENDEID?
NÄIDISTEKST ÜLIKOOLI VIKIPEEDIAST
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Aaviku sõnul on keel masin. Igas
J ohannes
masinas on hulk jubinaid, mis panevad selle
tööle. Näiteks üks jupstükk on seal nimed, teine
vidin on lühendid, kolmas nublakas on käänded.
Et kõik sujuvalt töötaks, peavad m
 asina osad
koostööd tegema. Nii on ka n imed-lühendid
ja käänded omavahel ü hendatud – kui vaja,
tuleb nimele või lühendile lisada käändelõpp.
Levinud on eksiarvamus, nagu ei tohiks nimesid
või lühendeid käänata, eriti kui need pärinevad
võõrast keelest. Meie masinavärki jõudes hakkavad nende puhul kehtima kõik meie seadistused, sealhulgas käändelõpud.
Praegusel kaugtöö ajajärgul on pea iga päev
vaja käänata mitmesuguseid tarkvara, rakenduste või muude programmide nimesid ja
lühendeid. Kuidas seda korrektselt teha?
Kui nimi lõpeb tähega, mille me hääldame
ka välja, tuleb vajalik käändelõpp lisada otse
sõna järele. See kehtib ühtemoodi nii eesti kui
ka võõrnimede kohta. Nii nagu kirjutame Mat
tiase dokumendid, nii ka Windowsi programm,
Zoomi tarkvara, Teamsi koosolek, Teams Live
Eventi korraldamine, Outlooki postkast, Green
lighti liides, BigBlueButtoni keskkond, Firefoxi
veebilehitseja, Wordi dokument, Exceli tabel jne.
Kõige rohkem ununeb võõrnimedes just
omastava käände kasutamine. Teisest küljest enamjaolt ei eksita, kui nimesid on vaja
k asutada üksinda ja mõnes teises käändes:
loeng on salvestatud Panoptoga, kasutasin
Internet Explorerit, toimetasime teksti Share
pointis, ta kontrollis plagiaati Urkundiga.
Kui võõrnimi lõpeb tähega, mida me välja ei
häälda, tuleb käänamisel lisada ülakoma ja käändelõpp. Näiteks nimes Google jätame e-tähe
hääldamata ja viimane kuuldav häälik on l. Kui
peame seda nime käänama näiteks seesütlevas
käändes (kus?), siis hääldame pärast l-tähte
KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI.

eesti keeles i-tähte ja seejärel s-tähte. Kõik see,
mida hääldame, tuleb ka kirja panna, seega
on korrektne Google’is – võõrnime järel eesti
käändelõpp, mida eristab ülakoma.
Samamoodi kirjutame teisigi võõrnimesid,
mida lõpuni ei hääldata: omastavaliselt
Onedrive’i ikoon, Office’i uuendused, Apple’i
arvuti; ja muudes käänetes: leidsin selle
Chrome’ist, uus video on Youtube’is üleval.
Kui kääname suurtähtlühendit, tuleb samuti
lisada käändelõpp olenevalt sellest, kuidas me
seda loeme: kas veerime (EL: ee-ell, WHO:
vee-haa-oo) või loeme sõnana (NATO: naato,
COVID: kovid). Mõnikord on ka mõlemad
variandid võimalikud (USA: uu-ess-aa või usa;
HIV: haa-ii-vee või hiv). Käändelõpp lisa
taksegi suurtähtlühendile sellisel kujul, nagu
me seda hääldame: EL-is, WHO-le, NATO-sse,
COVID-iga, USA-st ja HIV-ga ~ HIV-iga.
Sama lugu on ülikoolis kasutatavate tehniliste vidinatega: VPN-i server, SAIS-i uuendused,
vaatasin seda UTTV-st, andmed kantakse ÕIS-i.
Tartu Ülikooli kesksetes tekstides lisatakse
käändelõpp suurtähtlühendi järele side
kriipsuga. Muudes tekstides on võimalik ka
sidekriips ära jätta.
Kui hoiame oma keelemasina osad laitmatus
korras ja õigesti ühendatuna, on ka masina toodetav tekst kvaliteetne ja lihtne pruukida.

•

VIRGUTUSVÕIMLEMINE
 ainuta vasakule küljele. Hoia neli
p
sekundit ja too käsi tagasi. Tee nii
mõlemale poole neli korda.

Kui kodukontoris istudes käed-jalad kangeks
jäävad ja selg küüru tõmbub, on paras aeg
püsti tõusta ja teha mõni võimlemisharjutus.

4. Too jalad kokku ja siruta käed üles.
Tõuse päkkadele ja proovi lage puudutada, liigutades samal ajal sõrmi. Nüüd
lase kere lõdvaks ja too käed hooga alla,
nii et sõrmed puudutavad põrandat.
Lõdvesta ja tee nii neli korda.

1. Marsi hoogsas tempos kohapeal. Pane
käed ka käima. Tõsta pidevalt põlvi
kõrgemale, kuni need tõusevad naba
kõrguseni. Tee sel viisil 32 marsisammu.
2. Võta lai harkseis ja pane käed puusa. Vii
keharaskus ühelt jalalt teisele nii, et teed
vahepeal väikse küki. Kui hoog on juba
sees, võid lisada käteplaksud ühele ja
teisele küljele. Tee nii 16 korda.

5. Lõpetuseks tee üliaeglaseid pearinge,
nii et ühe ringi tegemiseks kulub 10
sekundit. Tee mõlemale poole kaks
ringi.

3. Tule tagasi harkseisu, pane vasak käsi
puusa ja parem sirgelt kõrvale. Vii
parem käsi suure kaarega üle pea ja

Hinga sügavalt sisse ja välja ning virgutusvõimlemine ongi lõppenud.
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