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Õige arvamuse kunst

Infoühiskonnas, kus teavet 
on rohkem kui tarvis, 
hämmastab ikka ja jälle, et 

meie seas on neid, kes püüavad 
vägisi näha värvitelekast paist-
vat maailma mustvalgena.

Eks muidugi ole mustvalgel 
maailmal oma võlu – see on 
selgesti mõistetav, sest kõike 
ja kõiki saab liigitada heaks 
ja halvaks, õigeks ja valeks, 
sõbraks ja vaenlaseks ... Üks 
joonlaud mõõdab kõik.

Me ei saa aga vaadata 
mööda tõigast, et maailmas on 
värve, kujundeid, võimalusi 
ja arvamusi rohkem kui kaks. 
Suur valik võib paratamatult 
tekitada segadust – kuidas 
teada, mis on õige? Kust jookseb õige ja vale piir?

Üks mulle lähedane inimene sai hiljuti pärast 
avalikku sõnavõttu abielureferendumi teemal 
 e-kirja, milles tal soovitati Eestist ära kolida. 
Kirja lõpus seisis rida: „Vabandust. See on minu 
 arvamus.“ 

Eestis kehtib sõnavabadus ja kellelgi ei saa 
keelata öelda välja oma arvamust. Kui aga üks 
maksumaksja soovitab teisel Maarjamaa tolm 
jalge alt pühkida pelgalt teistsuguse arvamuse 
pärast, tekib esmalt trots, seejärel meenuvad neti-
kommentaatorite vastu algatatud kohtuprotsessid 
ja pähe tuleb tuhat mõtet, kuidas halvasti  ütlejale 

vastata. Ent lõpuks hiilib hinge 
kurbus, sest ühe arvamus oleks 
justkui õigem kui teise oma ja 
kui võtad sõna  kellegi kaitseks, 
saad  (verbaalselt) peksa.

Hilissügisele kohaselt 
muutub meie olmeline ümbrus 
üha hallimaks, kuid see ei 
tähenda, et maailma mõtteline 
värvi kirevus kaoks. Käes on 
hingede aeg ja kui  meenutada 
vanarahva kombestikku, pole 
see sugugi üksluine. Täna-
päeval katavad hingedele laua 
vaid vähesed, aga lahkunuid 
 tasub sellegipoolest lasta 
 endale ligi, et nad saaksid 
meiega jagada leplikku meelt 
ja tarkust. Küllap teavad nad 

ka paremini, kuidas elada ise nii, et elada saaksid 
teisedki. Ent mõnes asjas peame siiski langetama 
otsused ise ja kujundama oma arvamuse. Seda 
ilmestab näiteks artikkel Tartus elavalt armeen-
lannalt, kes ütleb, et kui teda  õhutatakse aserite 
vastu viha tundma, suleb ta silmad ja  meenutab 
aseritest sõpradega veedetud hetki.

Jagades ümbritseva endale harjumuspäraselt 
õigeks ja valeks, kaotame võimaluse märgata 
erilisi toone. Nõnda võime haavata nii teisi kui 
ka ennast. Nagu õpetas ülikooli raamatukogu 
ees üks ema oma lapsele: „Kui vaatad ainult oma 
varbaid, siis sa kõnnid vastu posti.“ •

MAARIT STEPANOV
UT peatoimetaja
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Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük

W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 

tyk@ut.ee, www.tyk.ee

PEREMEDITSIIN
Toimetaja Steinar Hunskår 

Eestikeelse väljaande 
peatoimetaja Ruth Kalda 

ISBN 978-9949-03-436-9, 1004 lk. Hind kirjastuse e-poes 65 €

Eesti oludele kohandatud versioon norrakeelsest õpikust „Allmennmedisin“ on mõel-
dud nii arstiteaduse põhiõppe üliõpilastele kui ka peremeditsiini eriala omandavatele 
arstidele. Samuti sobib see käsiraamatuks juba töötavatele perearstidele ja üldarstidele. 

Kliinilisi probleeme on õpikus käsitletud peamiselt sümptomite ja sündroomide järgi. 
Alustatakse olulistest üldsümptomitest, nagu väsimus, kaalulangus, palavik, rind-
kerevalu jt. Ka erinevate organsüsteemide haiguste peatükis on lähtutud olulisema-
test kaebustest, mida patsiendid võivad esitada, ning sellele järgnevast diagnostilisest 
mõttekäigust. Suurt tähelepanu on pööratud kaebuste anamneesile, millele järgneb 
põhjalik objektiivse läbivaatuse ning esmaste analüüside ja uuringute osa. Õpiku osas 
„Elukulg“ kirjeldatakse eri eluetappidega seotud terviseseisundeid ning perearsti rolli 
nendes. Õpiku lõpus vaadeldakse perearsti rolli muutuvas ühiskonnas ning perearsti 
tööga seotud eetilisi dilemmasid.

Õpiku tekst on näitlikustatud suure hulga piltide ja joonistega, samuti on kasutatud 
rohkelt patsientide haigusjuhtumite kirjeldusi.

ISBN 978-9949-03-436-9, 1004 lk. Hind kirjastuse e-poes 65 €

Eesti oludele kohandatud versioon norrakeelsest õpikust „Allmennmedisin“ on mõel-

PEREMEDITSIIN
Toimetaja Steinar Hunskår 

Eestikeelse väljaande 
peatoimetaja Ruth Kalda 

Ülikoolile 
uus 
maskott
Tartu Ülikooli visuaalset 

identiteeti esindavat 
maskotti on ülikoolipere 
otsinud mitmel korral, 
kuid varasemad katsed ei 
ole  õnnestunud. Nüüd on 
 otsustatud astuda sel teel 
järgmine samm ja  korraldada 
uus maskoti konkurss.

Konkursi eestvedaja, 
turundusspetsialist  Mariana 
Tulfi sõnutsi on huvi ja 
vajadus leida ülikoolile 
oma maskott suur. Selleks 
 korraldataval kavandi-
konkursil oodatakse  osalema 
nii üliõpilasi, töötajaid kui ka 
vilistlasi. „Maskoti kavandil 
peab olema seos Tartu 
Ülikooliga. Autor võib teha 
töö endale sobivas tehnikas,“ 
ütles Tulf. Kavandeid saab 
esitada 22. novembrini  
aadressil turundus@ut.ee.

Seejärel vaatab  laekunud 
ideed üle spetsiaalselt 
moodustatud komisjon, 
kuhu kuuluvad üliõpi laste 
ning ülikooli töötajate 
ja vilistlaste esindajad. 
„Komisjoni ülesanne on 
 valida kuni kolm  kavandit, 
mis pääsevad avalikku 
hääletus vooru,“ kirjeldas Tulf.

Maskotikonkursi auhinna-
fond on tuhat eurot.

Rohkem infot konkursi 
kohta leiab veebi lehelt  
www.ut.ee/maskott. •

Tänavu jäävad suured 
pidustused ära
Tänavusi rahvusülikooli 

aastapäeva pidustusi var-
jutab koroonaviiruse levik. Kui 
möödunud aastal oli võimalik 
sajandat aastapäeva tähistada 
suurejooneliselt, siis nüüdsete 
tähtpäevaürituste korraldajatel 
on tulnud võtta vastu raskeid 
otsuseid: nii mõnestki kogune-
misest tuleb loobuda.

Akadeemiline sekretär Tõnis 
Karki ütles, et siseüritustele 
kutsutakse tavalisest vähem 
inimesi. Sestap on suuremal 
osal ülikooliperest  võimalus 
1.  detsembril kell 12.00 
 toimuvat aktust ja germanistika 
professori Marko Pajevići loen-
gut jälgida UTTV otseülekande 
vahendusel. „Aktus toimub 
tavapärasel viisil, muu hulgas 
promoveeritakse nagu ikka ka 
doktorid,“ kinnitas Karki.

Oktoobri lõpu seisuga on 
plaanis korraldada ülikooli 
teenete märkide ja TÜ siht-
asutuse stipendiumide üle-
andmine, kuid viiruse leviku 
korral võidakse otsuseid veel 
muuta. Samuti on oktoobri 

lõpu seisuga otsustatud, et  
1. detsembril kell 17.00 toimub 
traditsiooniline tõrvikurongkäik, 
kuna see on vabaõhuüritus.

Ajakirja ilmumise ajaks on 
aga kindel, et aastapäevaball 
jääb tänavu ära. Selle pea-
korraldaja Kristel Jakobson 
lausus, et koroonaviiruse leviku 
tõttu ei peetud balli korral-
damist mõistlikuks. „See-eest 
tähistame rahvusülikooli aasta-
päeva tantsulavastusega ja üli-
õpilaskonnateemalise raamatu 
esitlusega,“ ütles Jakobson.

Raul Markus Vaiksoo käe all 
valmiv lavastus salvestatakse ja 
seda saab alates 1. detsembrist 
vaadata UTTV-st. Tantsu-
lavastusega „Oh, otsigem...“ 
tähistatakse autori sõnutsi 
eelkõige üliõpilasesinduse 
100. aastapäeva ja rahvus-
ülikooli läinud sajandit, pidades 
silmas tudengielu eri külgi läbi 
aja ja oma elutee otsinguid.

Päevakajalist infot rahvus-
ülikooli 101. aastapäeva tähista-
mise kohta jagatakse ülikooli 
kodulehel www.ut.ee. •

OKTOOBRI LÕPUS PÜSIS VÕIMALUS, ET TRADITSIOONILINE RONGKÄIK 
TOIMUB KA TÄNAVU. FOTOL MEENUTUS MÖÖDUNUD AASTAST.
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TÜ õppejõud valiti aasta 
klassijuhatajaks
3. oktoobril Tallinnas Alexela 

kontserdimajas toimunud 
aasta õpetaja galal „Eestimaa 
õpib ja tänab“ pärjati aasta 
klassi juhataja tiitliga Lähte 
Ühisgümnaasiumi õpetaja Ilona 
Võik, kes on ühtlasi Tartu  
Ülikooli haridusteaduste insti-
tuudi eesti keele õpetaja.

Võik on olnud õpetaja vee-
rand sajandit ja klassi pole ta  
juhatanud vaid kahel õppe-
a astal. Aasta klassijuhataja 
kandidaadiks sai ta oma klassi 
algatusel, kes on kirjeldanud 
teda sõnadega „julgustav“, 
„innustav“ ja „nagu teine ema, 
kellega jagame rõõme ja  
kurbushetki“. Abiturientide  
initsiatiivi üle tundis Võik 
rõõmu. „Ju siis olen ikka midagi 
õigesti või hästi teinud.“

Õpetajatöö ülikoolis ja kesk-
koolis on korraldatud Võigu 
sõnul selliselt, et üks ei segaks 
teist. Kui argipäeviti on vaja 
instituudis tegutseda, saavad 

kooliõpilased temaga interneti 
teel suhelda. Kõrgkoolis käib 
osa tööst nädalavahetuseti ja 
semestrite vahel on pausid. 
Üldhariduskoolis on jällegi 
vaheajad. Seega saab kummagi 
töö vajakajäämised nendel 
perioodidel korvata. Võigu 
sõnul täiendavad kaks töö-
kohta teineteist ja ta ei tahaks 
kummastki loobuda.

Kahe keskkonna erinevuste 
kohta ütleb aasta klassijuhataja, 
et üliõpilased on iseseisvamad 
ja vaoshoitumad – täis kasvanud 
inimesed. See vastu on güm-
nasiste kergem mõjutada 
ja nad vajavad n-ö lisaema, 
milles klassi juhataja roll suuresti 
seisnebki. Kooliõpetaja peab 
järgima etteantud programmi. 
„Ülikoolis on õppejõul vabamad 
käed, aga võib-olla just selle 
tõttu on ka vastutus suurem,“ 
sõnas Võik.

Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi ning Eesti Haridus  

töötajate Liidu korraldatud 
tänu ürituse keskmes olid  
tänavu kõik Eesti haridus-
töötajad, kes pidid eriolukorra 
ja kaugõppe tõttu muutma 
oma töökorraldust ja õpetamis-
meetodeid. 

Võik kinnitas, et distantsilt 
õpetada pole olnud kerge. 
Üldhariduskoolis teevad õppe-
korralduse keeruliseks õpilaste 
tehniliste võimalustega arves-
tamine, kanalite rohkus ja nen-
dega kohanemine,  õpilastele 
individuaalse kirjaliku tagasi-
side andmine, motivatsiooni 
hoidmine ja kujundlikult öeldes 
lõppematud tööpäevad. 

Ülikoolis läks aga mõni 
interneti kursus isegi väga hästi. 
„Kuid igal juhul – vähemalt 
õpetajakoolituses – tuleb 
minu arvates auditoorse õppe 
võimalusi kasutada võimalikult 
palju. Suurem osa õpetajatööst 
on ju suhtlus. Seda peaksid ka 
tulevased õpetajad arvesse  
võtma,“ avaldas ta arvamust.• 

Intervjuud aasta õppe-
jõu  auhinna laureaadi Maria 
Murumaa- Mengeliga saab 
lugeda lk 10.

Konverentsil tutvustatakse 
ülikooli teadlaste tööd 
koroonakriisi lahendamisel
26.–27. novembril 

 korraldab 
Tartu Ülikool konverentsi 
„Arukas kohanemine koroona-
viirusega“. Ülikooli teadlased 
tutvustavad sel uuringuid, mis 
aitavad  lahendada koroona-
viiruse epideemiaga seotud 
kitsaskohti ühiskonnas.

Koroonapandeemia on 
näidanud eriti selgelt, kui oluline 
on teadus ühiskonda tabavate 
ootamatute kriiside lahenda-
misel. „Pandeemia mõju ulatub 
tervishoiust palju  kaugemale, 
hõlmates nii   haridust, 

 majandust, kui ka kultuuri. 
Konve rentsil soovime lähemalt 
rääkida, kuidas Tartu Ülikooli 
eri valdkondade teadlased on 
aidanud kaasa selle mõjuga 
kohanemist võimaldavate uute 
teadmiste otsingule,“ rääkis 
konverentsi peakorraldaja, 
rahvatervishoiu teadur Mikk 
Jürisson.

Konverentsil vaadeldavate 
uuringute teemadering ula-
tub koroonaviiruse seirest 
ja  haigete ravist epideemia 
sotsiaal-majandusliku mõju 
vähendamise ja inimeste 

 igapäevase toimetulekuni. Arut-
letakse, milline on suurandmete 
ja geeniinfo roll viiruse leviku 
ohjeldamisel, tutvustatakse 
uuenduslikke lahendusi, mis 
aitavad koos koroonaviirusega 
elada, ning püütakse hinnata 
epideemia edasist kulgu. 

Ühiskonna ootusi koroona-
viirusega kohanemisel mõtesta-
vad otsustajad, poliitika- 
kujundajad ja eksperdid väljast-
poolt Tartu Ülikooli. 

Konverentsi saab jälgida 
veebis aadressil  
koroonakonverents.ut.ee. •

Gustav Adolfi päev
Academia Gustaviana 388 

6. novembril 

Kell 15.00–16.45 
Loengud (inglise keeles) Jakobi 2 aud 114 

Kaidi Kriisa, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži ladina keele lektor
„Gustav Adolfi pärand varauusaegses Tartus kolmes pildis“

Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor
„Rootsi päev ja soomerootsi traditsioonid“

Kell 17.00 lillede asetamine 
Johan Skytte monumendi ja Gustav II Adolfi mälestusmärgi juurde 

Kell 18.00 
Kontsert ülikooli aulas 

Claudio Monteverdi, Henry Purcelli ja Georg Friedrich Händeli aariad ning duetid
Solistid sopran Maria Valdmaa ja metsosopran Tuuri Dede, ansambel Floridante

Kontsert on tasuta

Kõik huvilised on oodatud!

KÄE SURUMISE ASEMEL PUUDUTATI GALAL KÜÜNARNUKKE .

ILONA VÕIK
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S eptembri lõpp 
tõi kauaoodatud 
uudise, et valitsus 

on otsustanud suurendada 
järgmisest aastast riiklike 
teadusinvesteeringute mahtu 
1%-ni SKP-st. Kui algul pidi 
Eesti teadusleppe kohaselt 
jõudma 1% tasemeni astmeli-
selt kolme aasta jooksul, siis 
nüüd otsustas valitsus majan-
duskriisi oludes selle sammu 
ära teha aastaga. 

Vaatamata pikale ootami-
sele on teadlaskonnal põhjust 
rõõmu tunda ja tunnustada 
minister Mailis Repsi, et ta on 
seisnud praeguses keerulises 
olukorras teaduse eest. Rahas-
tamise ühekordsest suurendamisest olulisem on 
see, et riik suudaks hoida 1% taset ka järgnevatel 
aastatel, kui majanduskasv taastub. Nagu aga 
ütles peaminister Ratas, on 1% nüüd vaiana 
maha löödud. 

2021. aastal suurenevad riigi teadusinves-
teeringud nominaalselt 56 miljoni euro võrra, 
jõudes 282 miljoni euroni ehk 1%-ni  SKP-st. See 
lisanduv summa jaguneb Teadus- ja Arendus-
nõukogus kokkulepitud proportsioonides: 40% 
teadussüsteemi (Haridus- ja Teadusministee-
rium, HTM); 40% ettevõtluse ja innovatsiooni 
(Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium, 
MKM) ning 20% teiste ministeeriumide 

 teadusuuringute rahastami-
seks. 

HTM-i  teadussüsteemi 
toetused kasvavad 22,4 
 miljoni euro võrra. See  summa 
kulub eeskätt doktorantidele/ 
nooremteaduritele ning 
baasrahastamise ja Eesti 
 Teadusagentuuri uurimistoe-
tuste suurendamiseks (säilib 
nende suhe 50/50). 

Lisaks teadusele kasvab ka 
kõrghariduse tegevustoetus 
7,8 miljonit eurot, samuti 
lisandub 1,2 miljonit eurot 
regionaalsete kolledžite toe-
tuseks. 

Veel väärib märkimist 
Kultuuriministeeriumi otsus 

eraldada kolm miljonit eurot eesti keele, aja-
loo ja kultuuri valdkonna uuringuteks. MKM 
 investeerib vesinikutehnoloogia kasutuselevõttu 
ja katsetamisse viis miljonit eurot. Tartu Ülikooli 
õpetajahariduse uue õppehoone rajamist toeta-
takse 3,1 miljoni euroga.

HTM on olnud alati seisukohal, et kui 1% tase 
tuleb, peavad selle sisse mahtuma kõik teadus-
süsteemi vajadused (alates karjääri mudelist 
ning lõpetades teadustaristu ja rahvusvahelise 
koostööga). Nüüd, kui riik on oma osa ülesandest 
täitnud, on pall  ülikoolide, teadusasutuste ja 
ettevõtete käes, et riigilt laekuvat lisaraha arukalt 
ja vastutustundlikult kasutada ning teha teoks 

1% on käes. Kas nüüd 
algab ülikoolidel pilvitu 
ajajärk?

TOOMAS ASSER
rektor
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Üks protsent kui uue paradigma sümbol

William Somerset Maugham on öelnud, et raha 
sarnaneb kuuendale meelele, ilma milleta pole 

võimalik kasutada ülejäänud viit meelt. Teisisõnu ka 
teadust teha.

See aeg on möödas, mil teadus oli rikaste inimeste 
hobi või elustiil ja teadushuvilistel pidi raha endal olema. 
Samuti on möödas see aeg, mil teadlase naabertoas 
istus leiutaja ja üle koridori insener. Kahepeale tegid nad 
teadustulemusest vinge toote ja naabermajas oli tehas, 
mille kasumist kõik kolm kinni maksti.

Nüüd pritsivad teadlased üle kogu ilma oma 
 „heurekad“ avatud teaduse ookeani. Sealt õngitsevad 
teised targad selliseid ideid ja lahendusi, mida saab 
müüa – ja suur osa teadlasi saab palka müügi maksu-
tulust. See tähendab, et riigil on mitte ainult juriidiline, 
vaid ka moraalne õigus öelda teaduse finantseerimise 
vallas järjest kaalukam sõna.

Teadus on kujunenud konkurentsivõime üheks kõige 
olulisemaks tugisambaks. Juba Henry Thomas Buckle 
teadis, et ennevanasti olid rikkaimad maad need, mille 
loodus oli külluslikum, aga tema ajal hoopis need, mille 
inimesed olid tegusamad; teisisõnu targemad, varusta-
tud parima teadmisega ja nähes kaugemale selle kaudu, 
et seistakse (vaimu)hiiglaste õlgadel. Igati tore, et see 
arusaam – ehk teaduse nüüdisaegne mõte – on juurdu-
mas Stenbocki majas.

Ligi kümme aastat teadusrahastamise paradigmaks 
olnud „raha ei ole ega tule“ on muutunud. See on sig-
naal paljudele. Suur osa meie arengu aeglusest tuleneb 
ju sellest, et erasektor on kõhelnud, kas tasub teaduses-
se investeerida. See kõhklus peaks nüüd küll kahanema. 

Muidugi võiks raha veel rohkem olla. Aga enne, kui 
nurisema hakata, tasuks see raha hästi investeerida ja 
meenutada Laurence J. Peteri arvamust, et ainsad prob-
leemid, mida saab rahaga lahendada, on rahaproblee-
mid, ning Clint Eastwoodi tõdemust, et ta pole kunagi 
olnud sellises situatsioonis, mille raha omamine oleks 
halvemaks teinud. •

TARMO SOOMERE 
Eesti Teaduste Akadeemia president

plaanid, mille kohta oleme andnud 
riigile ja ühiskonnale lubaduse. 

Eelkõige tähendab see karjääri-
mudeli juurutamist koos kõigi selle 
elementidega, ettevõtluskoostöö laien-
damist ja suuremat koostööd  riigiga 
poliitikakujundate teaduspõhisel 
nõustamisel. Tegutsemisjärg on jõud-
nud nii ülikoolini tervikuna kui ka TÜ 
valdkondadesse ja üksustesse: peame 
igal juhtimistasandil kindlaks tegema, 
kust king pigistab, ja leppima eelarves 
kokku võimalused nende kitsaskohtade 
kõrvaldamiseks. 

Ülikooli vajadused ja soovid on 
loomulikult suuremad, kui riiklik 
rahastamine tegelikult võimaldab. 
Arengut ja kvaliteeti kammitseb ka 
kõrghariduse riigieelarvelise tegevus-
toetuse ebapiisavus. Seega jäävad 
riigi rahastuse kõrval endiselt tähtsale 
 kohale ka välisraha taotlemine ja era-
raha kaasamine. Need komponendid on 
endist viisi osaline alus riikliku baas-
raha jaotamisel.  Välisraha taotlemiseks 
pakub TÜ grandikeskus ka edaspidi 
projekti kirjutamise teenust, mille abil 
on ülikooli teadusesse ja õppearendusse 
tulnud kahe aastaga 13,5 miljonit eurot.

Kokkuvõttes tunneme rõõmu 
 teaduse rahastamise suurendamisest, 
aga loodetavasti tajume ühiselt ka 
 sellega kaasneva vastutuse suurust. •

RAHASTAMISE ÜHEKORDSEST SUURENDAMISEST OLULISEM ON SEE, 
ET RIIK SUUDAKS HOIDA 1% TASET KA JÄRGNEVATEL AASTATEL. 
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Kergesti süttiv aasta 
õppejõud

2020. aasta õppejõu tiitli pälvis Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor 
Maria Murumaa-Mengel, kes meeldib üliõpilastele oma vahetu ja 
pühendunud suhtumise pärast. Ta ütleb, et on tunnustuse eest väga 
tänulik, kuid pikalt loorberitele puhkama ei jää.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

S elleks et saada  aasta 
õppejõuks, peab 
tudengitele meeldima. 

Kas oled teadlikult kujun-
danud suhtluse tudengitega 
familiaarseks?

Ma arvan, et kõik institut-
sioonid on muutuses ja mõni-
kord tuleb see natuke valusalt. 
Kui räägime õppetööst, siis 
ülikool on samuti normide põr-
kumise koht. Viisid, kuidas on 
asju tehtud läbi aastasadade, ei 
sobitu enam tänapäeva ootuste 
ja vajadustega. Ma ei saa öelda, 
et olen väga teadlikult oma 

õpetamisstiili valinud. Arvan, 
et see tuli siis, kui läksin esi-
mest korda õpetama – mõned 
minu õpilastest olid peaaegu 
sama vanad kui mina.

Kas see oli ülikoolis või 
koolis?

See oli koolis, kui  läksin 
kohe pärast baka-

laureuseõppe 
lõpetamist 
gümnaasiumisse 
õpetama. Olin 
21-aastane. Ma 
ei saanud endale 
lubada hierarhia 
teesklemist – et 
olen nüüd tõeli-
selt elukogenud. 
Ilmselt sellepä-
rast hakkasingi 
teistmoodi 
õpetama. 
Pidin leidma 
teise viisi, 

kuidas oleks võimalik koos 
õppida, kui hierarhilist võimu-
suhet ei eksisteerigi. Võtsin 
selle ülikooli töösse kaasa.

Mis on selle head ja vead?
Autoritaarne juht, õpetaja 

või hierarhias kõvasti ülalpool 
asuv õppejõud on võib-olla 
lihtsam olla, sest keegi 
ei sea sinu õpetatavat 
avalikult küsimuse 
alla. Diskussiooni 
kui sellist ei ole, mis-
tõttu saad ringi käia 
oma õnnelikus mul-
likeses, kus arvad, 
et oled kõik õigesti 
teinud. Ma arvan, et 
see on hästi mugav, 
egoistlikult 
tore asi.

Teisalt on vahetumas 
suhtluses kindlasti miinuseid. 
Sa pead oma tudengeid ikkagi 
pikemalt veenma selles, et tead, 
mis toimub. Eelkõige noored 
naisõppejõud peavad ennast 
kauem tõestama. Aga liiga 
ladna ei tohi ka olla. On vahe, 

kas sa teed istume-õlle-
laua-taga-ja-lihtsalt-

läriseme-õpet 
või sellist õpet, 

kus hierarhiast 
tulenevad 
barjäärid on 
väiksemad. Ma 

loodan, et olen 
see teine.

Aasta õppejõu auhinna saa-
misel kirjeldasid tänulikkust 
ja õnnetunnet, aga mida see 
tunnustus sinu jaoks veel 
tähendab?

Aasta õppejõu tunnustuse 
tuum on sama kaaluga mis 
oma tudengite tunnustus. 
Ma saan aru, et see tunnustus 
tulebki nominatsiooni põhjal 
ja et tudengid toetasid minu 
kandidatuuri. Jah, rahasumma, 
mis sellega kaasas käib, on hästi 
tore – seda instituut endale 
lubada ei saa.

Seda sisulist osa olen juba 
kogenud, kui kevadel antakse 
oma instituudi õppejõududele 
toredaid tiitleid ja tehakse pai. 
Sellest ei saa ära tüdineda. Ma 
ei ütle: „Ahhaa, seitsmendat 
korda saan tunnustuse, mul 
jumala kama kaks sellest!“

Teed oma tööd pühendunult – 
seda on näha sinu hästi ette 
valmistatud loengutes, aga 
ka lõputööde juhendamisel. 
Kust tuleb selleks jõud?

Ma süttin hästi kergesti. 
Niipea, kui hakkan natuke 
millessegi uskuma – on see 
mõni õppetöö või lõpu-
töö idee –, on mul raske 
ennast peatada. See on 
ühtaegu hea ja halb asi. 
Ma hüppan kõigesse hästi 
suure entusiasmiga. Sealt 
tulebki see särin – kui 

pead vajalikuks liiga 
palju asju teha. Siis on 
tunne, et vaata kui 

tore, ma ülehindasin 
end sajakordselt!

MARIA MURUMAA-MENGELI JAOKS 
ON AASTA ÕPPEJÕU TUNNUSTUSE 
TUUM SAMA KAALUGA MIS OMA 
TUDENGITE TUNNUSTUS.
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Kas võib öelda, et sa ei lepi 
Harju keskmise tulemusega? 
Kõike, mis sütitab, tahad teha 
maksimaalselt?

Arvan, et see on ühine 
tunnus väga paljudele ülikoolis 
töötavatele inimestele, vähe-
malt neile, keda mina enda 
ümber olen näinud. Ehkki 
võib-olla saad aru, et see kulu ei 
ole tulu väärt, ei saa sa sellegi-
poolest oma käe ja nime alt 
välja lasta midagi, mille üle 
ei ole uhke. Näiteks praegu-
ses projektimajanduses, kus 
rahastuse saamise võimalus on 
väike, näen, et projektide jaoks 
tehakse tohutult tööd. Keegi ei 
mõtle nii, et teeme kehva pro-
jekti ja esitame ära. Tegelikult 
võiks ratsionaalse mõtlemisega 
natuke ennast optimeerida, see 
aga ei tule kuidagi välja.

Kuidas hoiad tasakaalu?
Vale inimene, kellelt seda 

küsida. Ma ei hoiagi väga hästi, 
eriti pärast seda kevadet. Tõe-
näoliselt õpin kogu aeg seda 
tasakaalu hoidma. See tuleb 
teaduse, süvenemise, lihtsalt 
lõbu pärast lugemise, pere ja 
veel mille kõige arvelt.

Kuivõrd mõjutab tööle pühen-
dumine sinu eraelu? Kas vahel 
tunned, et aitab, olen end liiga 
palju tööle andnud?

Kindlasti. Ülikoolis on palju 
sellist, mis süsteemist väljas-
pool seisjale tundub absurdne. 

Näiteks akadeemiliste 
uurin gute avaldamise protsess 
või konverentsidel käimine. 
Kui üritad seda seletada kelle-
legi, kes ei tööta ülikoolis ja kel 
pole sellega kokkupuudet, siis 
jookseb neil juhe täiega kokku.
Sa kirjutad asju, mille eest raha 

ei saa, kulutad selleks kuid. 
Samal ajal loed teiste kirjutatud 
töid ja annad põhjalikku tagasi-
sidet, mille eest ka raha ei saa. 
Vahetevahel maksad ise peale, 
et artikkel avaldataks. Ja vahel 
maksad veel instituudi kaudu 
peale, et oma tekstile ligi pääse-
da. See on täiesti absurdne!

Või siis oled teinud ägeda 
uuringu ja lähed konverentsile. 
Maksad osalustasu, majutuse ja 
muu sellise eest, teed 15 minu-
tit oma ettekannet, räägid 
natuke teiste teadlastega ja 
tuled koju tagasi. Selle jaoks 
pead kõigepealt kuskilt raha 
taotlema. 

See nõuab noortelt tead-
lastelt kindlasti kannatlik-
kust. Näiteks kirjutan mingit 
projekti – olen sellega kuu aega 
hõivatud, ikka ja jälle on vaja 
seda täiendada, minu partner 
ütleb, et kui teed valmis, siis 
saad kolmeaastase rahastuse, 
ja ma vastan, et on umbes 16% 
tõenäosus, et saan.

Teisalt näen järjest rohkem 
seda, et inimesed, kes on juba 
kuskile jõudnud, kes on ise 
tulnud jaburast ületöötamise 
süsteemist, üritavad muuta 
midagi nende jaoks, kes alles 
alustavad – et ribadeks tööta-
mise kultuuri ei oleks nii kerge 
omaks võtta.

Sinu uurimisteemad on digi-
pädevused ja -kultuur, aga ka 
porno tarbimine. Miks sa neid 
uurid?

Need teemad kasvavad 
üksteisest välja. Uurid mingit 
sotsiaalset nähtust ja selle var-
just piilub välja midagi muud. 
Näed, et tuleb sisse hoopis min-
gi teine teema, millele sa oma 
käimasolevas projektis ei saa 

keskenduda. Ja sa ei saa seda 
rahule jätta, sest ka väljaspool 
ülikooli tekitavad need küsimu-
sed vaidlusi või probleeme.

See pornoteema on mulle 
kuidagi külge traageldatud, 
see ei ole üldse minu põhitee-
ma. Ma arvan, et see on väga 
oluline, aga praeguseks on 
kommuni katsioonivaldkonnas 
sel teemal tehtud neli uurimis-
tööd, mida ma olen juhenda-
nud. 

Seda ei saa veel pidada süs-
teemseks uurimiseks.

Milline on su tulevikuplaan? 
Kas jätkad nende teemadega 
või näed terendamas midagi 
uut?

Teemad on kui pundar, 
jooksevad kokku ja põimuvad 
omavahel. Tõenäoliselt on lähi-
aastail oluline küsimus digi-
häbistamine: kuidas inimesed 
kasutavad veebiplatvormidel 
toimuvat kommunikatsiooni 
selleks, et üksteist sanktsionee-
rida, andes teistele märku, et 
see, mida tehakse, ei ole okei, 
või heites neid  kogukondadest 
välja või karistades muud 
moodi. See on põnev, sest on 
mitmetaoline, inimesi mõjutav 
protsess – sotsiaalne fenomen.

Kas sotsiaalmeedia ja digikul-
tuur areneb kiiremini, kui ini-
mesed sellele järele jõuavad?

Digikultuur oleme ikka meie 
ise. Siin ei saa arvata ja öelda, 
et see, mis toimub, on kuidagi 
inimestest lahti haagitud. Ma ei 
ole tehnoloogiline determinist. 
Arvan ikkagi, et inimesed ise 
määravad selle arengu. Võib 
tekkida selliseid efekte, kus 
oled osa suurest masinavärgist 
ja seetõttu ei näe suurt pilti.

Mida rohkem me  selliste 
protsesside kohta teame, 
seda targemad loodetavasti 
oleme ennustamises,  mingite 
olu kordade tagantjärele 
pääst mises, hetkeolukorra 
selgi tamises ja kõiges muus 
säärases. 

Selle pärast usungi väga 
sotsiaal teadustesse.

Kas näed end tulevikus prak-
tilist tööd tegemas?

Ma tahaks mõelda, et mu 
tööl on ka praegu praktiline 
väljund. Aga töötada ülikoolist 
väljaspool – miks ka mitte? 
Meie valdkonna oskused on 
laiapõhjalised. Mul pole küll 
sellist plaani, kuid selline liiku-
mine oleks võimalik.

Oleksid ajakirjanik või kom-
munikatsioonijuht?

Mõlemad on põnevad tööd. 
Olles nüüd programmijuht ja 
hoolitsenud kahe õppesuuna 
arengu eest, on need mõlemad 
mulle armsad, ehkki enne olin 
kommunikatsioonijuhtimise 
poolel, sest see oli minu eriala. 
Programmijuhina sukeldusin 
taas temaatiliselt ajakirjan-
dusse. 

Ka gümnaasiumi või põhi-
kooli õpetaja oleks tore amet.

Milline see murdepunkt võiks 
olla?

See on tõenäoliselt hetk, 
kus midagi on ammendunud. 
Ma loodan, et see pole murde-
punkt, kus käib krõks ja siis ei 
suuda enam, vaid on teadlik 
otsus, et nüüd ma olen selles 
kohas, peaksin tegema midagi 
muud.

Kui sa ei oleks tulnud õppima 
ajakirjandust ja kommunikat-
siooni, siis mida teeksid?

Teine ala, mida ma tahtsin 
mingil põhjusel õppida, oli 
inglise keel. Võib-olla oleksin 
raamatute tõlkija. On suhteli-
selt tõenäoline, et oleksin sattu-
nud mingile sellisele teele, sest 
raama tuid olen armastanud 
eluaeg ja see tundub loogiline.

Õppejõu töö on su kutsumus?
Jah, on küll! Ma ei usu 

 fatalismi või ettemääratud 
sammudesse, aga sain juba 
gümnaasiumis õpetades aru, et 
jah, see on asi, mis mind käima 
tõmbab, ja see on see, milles ma 
võin hea olla. •

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

LAUREAADID KOOS PREEMIA RAHASTAJATE JA TOETAJATEGA. PREEMIA 
RAHASTAJATE JA TOETAJATEGA.

ÕPPEJÕUD VÕIKS OLLA 
KIIKSUDEGA

Auhinnad on toredad, aga need saadavad vahetevahel natuke 
vale sõnumi, justkui oleks üks viis, üks hea olemise reper-
tuaar. Olen rääkinud igal aastal esimesele kursusele, et õppe-
jõud on hästi omanäolised. Kõiki neid imelikke, omamoodi 
ja hoopis teistsuguseid ning neid, kel on mingid kiiksud, kes 
teevad asju täitsa omamoodi, tuleks kätel kanda!

Kui me oleks kõik ühesugused, kas minu või ükskõik  kelle 
moodi, siis oleks ülikool jumala igav koht! See muutuks 
ühetaoliseks. Üks ülikooli hüvesid on see, et siin saavad 
kokku väga erinäolised inimesed, kes peavad suutma kuidagi 
koostööd teha. Kui väärtustame ainult teatud tüüpi tegevusi 
või inimesi, siis see lõpptulemus meile kindlasti ei meeldi.

See et õppejõud on erinäolised ja kiiksudega, omamoodi 
ja imelikud, on väga hea! See on täpselt see, milline ülikool 
peakski olema. •

MARIA MURUMAA-MENGEL
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PEETER LIIK
infotehnoloogia  
magistriõppe üliõpilane

Selguse huvides olgu siin-
kohal öeldud, et video-
mängude all peetakse 

silmas konsooli-, arvuti- ja 
mobiilimänge. Mainekas 
Hongkongi majandusaja-
kirjas EJ Insight ennustati 
aasta tagasi, et 2019. aasta 
lõpuks mängib videomänge 
kuni 2,5 miljardit inimest, 
mis tähendab, et iga kolmas 
inimene võib olla mängur. 
Mängutööstuse 2019. aasta 
kogukäibeks hinnati ümarda-
tult 129 miljardit eurot. See 
summa on kolm korda suurem 
kui filmi- ja muusikatööstuse 
2018. aasta tulu kokku. Seega 
võib videomängutööstust 
juba mõnda aega nimetada 

filmi- ja muusikatööstuse 
kõrval meele lahutusäri uueks 
kuningaks.

„Eestis on arvutimängude 
loomisega edukaks saamine ja 
sellest äraelamine väga keeru-
line,“ märkis Tartu Ülikoolis 
arvutimängude tegemist 
õpetav Jaanus Jaggo isikliku 
kogemuse põhjal.

HÄDAVAJALIKUD 
EELTEADMISED
Jaggo on poole kohaga ise-
seisev mängu arendaja, kes 
hakkas oma lõbuks mänge välja 
 mõtlema juba algklassides. 
Nimelt oli juba 2000. aastate 
alguses Eestis olemas arvuti-
mängude loomise kogukond, 
kes jagas oma oskusi interneti-
foorumites. „Tehti päris kihvte 
asju, näiteks mängude loomise 
võistlusi. Nii sain minagi oma 
algteadmised.“

TÜ-s on Jaanus Jaggo arvuti-
mängudega seotud aineid 
õpetanud viis aastat. Neist 
kõige populaarsem on 
„Arvuti mängude loomine ja 
disain“, kus osalejate piir-
arvu kergitati suure huvi tõttu 
poole suuremaks ehk 40-ni. 
„Esimese päevaga sai piirarv 
täis ja tudengid kurtsid, et 
ei saa löögile,“ ütles Jaggo, 
lisades, et lähiajal ei kannata 
kursust siiski enam suuremaks 
paisutada.

„Õpime, kuidas  mõelda välja 
head mängu, mida oleks tore 
mängida. Käime läbi kõik etapid 
alates loomi sest ja arendami-
sest kuni turundami seni  välja,“ 
selgitas õppejõud. Kursusel 
saab osaleda see, kes on esmalt 
omandanud programmeeri-
mise algtõed ja läbinud eeldus-
aine „Objekt orienteeritud 
 programmeerimine“. 

Entusiastid laovad 
Eesti mängutööstuse 
vundamenti

Endiselt on levinud arvamus, et arvutimängud on laste pärusmaa, 
mille peale üks endast lugupidav maksumaksja oma kallist 
aega ei raiska. TÜ arvutiteaduse instituudis on aga juba aastaid 
õpetatud arvutimängude loomist. Selle eesmärk on saada 
videomängutööstuse konkurentsitihedas, aga võimalusterohkes 
maailmas jalg ukse vahele.

„Ainet ei tasu alahinnata. Selleks, et 
saada head hinnet, tuleb ajaliselt teha 
kuue ainepunkti väärilist tööd,“ märkis 
Jaggo. 

Lisaks õpetatakse ülikoolis veel  
nelja arvutimängude loomisega 
seotud ainet: „Arvutigraafika“, 
 „Programmeerimismustreid arvuti-
mängudes“, uus kursus „Mängu-
mootorid“ ja kevadsemestril lisanduv 
„Arvutimängude arengulugu“. Õppe-
töö on inglise keeles, kuna huviliste 
seas on ka välistudengeid.

Arvutimänguõppe kõige helgemad 
pead on aga koondunud arvutigraafika 
ja virtuaalreaalsuse laborisse. 

 

SLINGSHOT, 
BLASTRONAUT, 

HESTIA JA BOMB 
GOLF ON KÕIGEST 
MÕNED MÄNGUD, 

MILLE ON LOONUD 
ÜLIKOOLIPERE 

LIIKMED.

KO
LLAAŽ KUVATÕ
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Seda juhib arvutigraafika 
õppejõud Raimond-Hendrik 
Tunnel ja seal teeb oma iga-
päevast tööd ka Jaanus Jaggo.

Ülikoolis on võimalik 
teha arvutimängude teemal 
bakalaureuse- või magistri-
töö. „Paljud Tartu Ülikoolist 
tulnud mängud ongi tegelikult 
lõputööd,“ lausus Jaggo. Tihti 
juhtub, et komisjoni ette jõua-
vad veel poolikud mängud, 
kuid lõputöö mahule on need 
siiski vastavad.

VAJA ROHKEM 
TAGANTLÜKKAJAID
Jaggo hinnangul saab juba 
praegu TÜ-st kõik vajalikud 
oskused ja teadmised, et 
iseseisvalt arvutimänge looma 
hakata. Ehkki Eesti IT-alane 
eesrindlikkus on maailmas 
eeskujuks ja leidub palju 
neid, kes soovivad mängude 
tegemist õppida, on siinne 
arvutimängutööstus pigem 
indie-tasemel. See tähendab, 
et on palju väikseid iseseisvaid 
mänguarendajaid, kes teevad 
seda pigem hobi korras ja 
teenivad elatist millegi muuga.

Miks ei ole Eestis tekki-
nud edukat mängutööstust? 
Raimond- Hendrik Tunneli 
sõnul on esimene põhjus ilm-
selt see, et pädevaid mängu-
arendajaid pole piisavalt. „Kes 
loob tööstuse? Inimesed. 
Aga vajaliku kvalifikatsioo-
niga inimesi on vähe. Kuidas 
neid juurde saada? Neid 
ülikoolis õpetades. See pärast 
 hakkasingi ma ülikoolis 
õppejõuks ja edendan arvuti-
mängude valdkonda.“

Teiseks võib asi Tunneli 
arvates olla siinses  kultuuris. 
Eestis peetakse arvuti mänge 

endiselt leludeks, mille 
professionaalne arendamine 
pole populaarne. „Ka „Disco 
Elysiumi“ loojad läksid 
mängu tegema Inglismaale, 
sest ei leidnud Eestist piisava 
 tasemega arendajaid,“ lisas ta. 
Seda Maarjamaa kõige tuntu-
mat arvutimängu, mis valmis 
romaanikirjaniku Robert 
Kurvitza eestvedamisel eelmi-
sel aastal, kiidavad kriitikud 
üle maailma. Internet Game 
Database'i pidevalt muutuvas 
mängude edetabelis  jagab 
„Disco Elysium“ oktoobri lõpu 
seisuga esikohta.

Seega pole olukord s ugugi 
lootusetu, vaid isegi lootust-
andev. „Usun, et meie senine 
töö arvutiteaduse instituudis 
on asja ette läinud. Vajalik 
kriitiline mass mänguloojaid 
hakkab tekkima – see kõik 
võtab lihtsalt aega. Viis aastat 
oleme mängude tegemist 
jõudsalt tagant lükanud ja 
kujutan ette, et seda tuleb 
 jätkata. Võib-olla on vaja 
rohkem lükkajaid?“ oletas 
Tunnel.

Mõtteid mõlgutatakse ka 
eraldi õppekava loomise üle, 
kuid Jaggo sõnul ei pruugita 
selleks veel valmis olla.   

„Kas informaatika üliõpi-
lane peaks keskenduma 
ainult mänguarendusele? 
Minu  meelest ei peaks,“ ütles 
Jaggo. „Kui me loome arvuti-
mängude õppekava, siis 
reklaamina kõlaks see hästi – 
kõigile meeldib ju mängida. 

Aga mulle tundub, et see võib 
jätta vale mulje sellest, mida 
me ülikoolis õpetada  tahame. 
Soovime koolitada häid 
informaatikuid, kellel oleksid 
mitmekülgsemad tehnilised 
oskused kui ainult mängude 
loomine.“

Raimond-Hendrik Tunnel 
on selles küsimuses mõneti 
teist meelt. „Ma arvan, et 
eraldi arvutimängude aren-
duse õppekava oleks väga hea 
ja kindlasti vajalik,“ sõnas ta. 
Siiski oleks tema arvates hea 
alustada ametlikust spetsiali-
seerumismoodulist. „Erine-
valt Jaanusest leian ma, et meil 
võiks olla võimalus õpetada 
arvutimängude loojaid, kellel 
on head informaatikaoskused, 
mitte vastupidi.“ Ta tõi näite 
Uppsala Ülikoolist, kus on 
koguni kolm arvutimängude 
õppekava, millest igaüks on 
eri fookusega.

Kuid miks pole TÜ-s  selleni 
jõutud? „Ühest küljest ei 
suuda me veel täita akadeemi-
lisi nõudeid, teisalt aga on 
puudus inimestest. Õppekava 
või spetsialiseerumismooduli 
 korral on vaja vastu võtta  
rohkem tudengeid rohkema-
tele ainetele. Selleks peame 

enne aga õppejõud leidma,“ 
rääkis  Tunnel, kuid lisas 
lootus rikkalt, et praeguste 
üliõpilaste hulgas on näha 
potentsiaalseid tulevasi õppe-
jõude, kelle abiga on võimalik 
arvutimängude õpet Tartu 
Ülikoolis edendada. •

EESTIS ON PALJU ARENDAJAID, KES TEEVAD 
MÄNGE PIGEM HOBI KORRAS — LEIVA SAAVAD 
NAD LAUALE MILLEGI MUUGA.

MÄNG ON SUURE INIMESE TÖÖ

Näiteid viimasel ajal Tartu Ülikoolis valminud mängudest

SLINGSHOT
„Slingshot“ on kahemõõtmeline platvormimäng. 
Erinevalt klassikalisest platvormimängust, kus saab 

vasakule-paremale liikuda 
ja hüpata klaviatuuri-
klahvide või juhtpuldi abil, 
kontrollitakse „Slingshotis“ 
veel lisaks arvutihiirega 
võlupalli. Sellega saab 
 tegelane end justkui 
 linguga kaugemale heita. 
Tavapäratu liikumisviis 
nõuab algul harjumist.

Mäng on valmi nud kursuse 
„Arvutimängude disain ja 
loomine“ raames. Mängu 
saab alla  laadida aadressilt 
www.forestherd.itch.io/slingshot.

HESTIA
Arvutisse kolinud kaardimängudest 
on saanud omaette populaarne žanr. 
Üks sellistest mängudest on „Hestia“. 
Mängus asetatakse tegelane maa-
välisesse retrokosmosesse.  

Mäng on valminud kursuse „Arvutimängude 
disain ja loomine“ raames.

Mängu saab alla laadida aadressilt  
www.pokpokpok.itch.io/hestia.

 
BOMB GOLF

Lõputööna valminud mobiilimäng 
„Bomb Golf“ ühendab minigolfi ja 
hävitusjõu. Palli auku saamise asemel 
tuleb tiksuv pomm õigel ajal puit-
kastidele heita, et need purustada ja 

nendes peituvad vääriskivid kokku koguda. 
Mäng on veel arendamisjärgus, kuid seda saab 

juba Google Playst alla laadida.

BLASTRONAUT
Jaanus Jaggo loodud uues kaevandamis-
mängus on ühendatud nii platvormi-  
kui ka rollimängu elemendid. Mängijal 
tuleb arendada oma maardlat ja 
varustust. Maavälises kahe-
mõõtmelises kivitunnelis 
tuleb plahvatusi korraldades 
 mineraale koguda ja selle 
kõrval ellu jääda.

Mängu demoversiooni saab alla 
laadida aadressilt www.store.steampowered.
com/app/1392650/BLASTRONAUT.
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Teadus võiks 
olla poliitilisest 
olukorrast 
kõrgemal

Hiina ja teised Aasia riigid on asunud 
sel sajandil maailmamajanduses 
üha tähtsamale kohale. Ka 
Tartu Ülikool on sõlminud Hiina 
ettevõttega Huawei Technologies 
ühiste kavatsuste leppe, mis on aga 
avalikkuses palju küsimusi tekitanud.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

N ovembris möödub 
aasta leppe sõlmi-
misest. TÜ arendus-

prorektori Erik Puura sõnul 
ei kohusta see lepe õiguslikult 
millekski, vaid on justkui 
viisakusest antud käepigistus, 
mille järel võib tulevikus leida 
ühiseid koostöökohti. Ainus 
konkreetne samm, mis leppe 
sõlmimisega kaasnes, oli TÜ 
üliõpilaste saatmine vahetus-
programmi „Seeds for Future“ 
raames Hiinasse, kus neile 
tutvustatakse riigi kultuuri 
ja nad saavad omandada 
kogemusi Huawei ettevõttes. 

Koroonaviiruse pandeemia 
tõttu aga kevadist programmi 
ellu ei viidud.

Leppe sõlmides  tõstatus 
meedias küsimus, kas 
 selline käik on õigustatud ja 
julgeoleku poliitiliselt turva-
line. Puura selgitas, et kõiki 
võimalikke ohte tuleb kaaluda 
ja hinnata, kuid mitte liiga 
ärevalt kajastada. Seda, kuidas 
ja millal koostöö Huaweiga 
jätkub, ei osanud Puura öelda, 
sest initsiatiiv pole praegu TÜ 
poolel. „Kui tehakse järgmised 
pakkumised, hindab ülikool 
neid kõigepealt,“ sõnas ta.

TÜ Aasia keskuse analüütik 
Urmas Hõbepappel ütles, et 
meedia terav reageerimine 
koostöö leppe sõlmimisele 

on hea näide sellest, kuidas 
Hiina-teemalised arutelud on 
võrreldes paari aasta taguse 
ajaga hoopis teise äärmusesse 
kaldunud. „Kui kahe aasta eest 
oleks Huawei-küsimus päeva-
korrale kerkinud, poleks seda 
 meedias selliselt tõstatatud. 
Nüüd on pendel ühest servast 
teise lükatud ja majandus-
teemade kõrvale on kerkinud 
julgeoleku poliitilised küsimu-
sed,“ rääkis  Hõbepappel.

Tema arvates tulebki 
sellistele koostööprojektidele 
tähele panu pöörata. Ent seni-
kaua, kuni need järgivad head 
tava ning on kooskõlas Eesti ja 
Euroopa Liidu õigusnormidega, 
ei ole meil midagi karta ja võib 
koostööd teha.

Teisalt on Eesti valitsus 
seadnud eesmärgiks, et riskiga 
tehnoloogia peab kaduma 
aastaks 2030. Riist- ja tarkvara, 
mida kasutatakse 5G-võrgu 
rajamisel, peaks riskivaba olema 
aastaks 2024.

Seda kommenteerides sõnas 
Erik Puura, et riskivabu asju ei 
ole olemas. Pealegi ei ole TÜ 
ainuke, kes Aasiaga koostööd 
teeb. Puura tõi näiteks Suur-
britannia ülikoolid, kellel on 
märksa mahukamad koostöö-
lepped, mis on  seotud sadu 
miljoneid maksnud  Huawei 
keskustega.

Täiesti vale on tema  arvates 
arusaam, justkui oleks meil 
 majanduslik sõltuvus  Hiinast 
või muust Aasia riigist. 
 Praegune lepe näitab soovi olla 
maailmatasemel ja mitte ära 

öelda erinevatele pakkumistele. 
„Kui aga olukord võimendub, 
siis ei ole raske viisakalt keeldu-
da,“ ütles Puura.

VÕIMALIKUD OHUD
Arendusprorektor tõdes, et 
 peale Huawei ei ole TÜ-l teisi 
ettevõtluse lepingu partnereid 
Aasiast. Küll aga on olemas 
ühisdoktorantuur ja -juhenda-
mine Jaapani ülikooliga.

Aasias on nii demokraatlikke 
kui ka autoritaarseid riike ja vii-
mased võivad tekitada koostöö 
suhtes skepsist. Urmas Hõbe-
papli sõnul tullakse olenemata 
riigikorrast Eestisse ja TÜ-sse 
otsima esmajoones kvaliteet-
seid teadmisi. Ta lisas, et meie 
kõrgharidus on maailmas tun-
tud hea kvaliteedi ja seejuures 
odava hinna poolest.

„Me peame mõistma, et kõik 
maailma riigid ja kultuurid ei 
näe tegelikkust meiega sama-
moodi, kuid see ei tähenda, 
et nendega ei peaks koostööd 
tegema. Dialoog peab jätkuma 
ka kõige raskematel aegadel,“ 
ütles ta.

Siiski on tema väitel Eestis 
juba näiteid sellest, kuidas 
üksikisik mängitakse nurka ja 
pannakse olukorda, kus ta peab 
hakkama andma salajast infot 
ja esindama mingi riigi huve 
kas ülikoolis või Eestis. Sellised 

juhtumid on TÜ-sse ja Eestisse 
tulnud seetõttu, et kontaktid on 
loodud isiklike suhete tasemel. 
Teaduse tegemine on küll 
alati ühiste huvide ja projektide 
kaudu toiminud, kuid meie 
teadlased ei arvesta mõnikord, 
et partneritel võivad olla ka 
muud motiivid.

Hõbepappel pakub lahen-
duseks, et inimestevahelised 
kontaktid peaksid küll säilima, 
kuid need võiksid olla institut-
sionaalselt kontrollitud. Sestap 
uuribki Aasia keskus, mida 
TÜ teadlased Aasia-teemalises 
teadustöös teevad.

Vastukaaluks ütleb Puura, 
et TÜ-s on tugev akadeemilise 
vabaduse printsiip, mistõttu 
on keeruline keskselt öelda, et 
teatud ülikoolide või asutustega 
ei tohi koostööd teha. 

„Kui te arvate, et Eesti riik 
 jätab need kontaktid kontrol-
limata, siis te eksite,“ sõnas 
Puura. 

Hõbepappel leiab, et üks viis, 
kuidas TÜ teadlasi sedalaadi 
ohtudeks ette valmistada, on 
teha teavitustööd. „Me pole 

harjunud, et koostööettepane-
kuid tehakse teatud motiivi-
del,“ ütles ta. Kui leppida nii 
üli koolis kui ka kogu Eestis 
kokku, kellega ja millistel 
eesmärkidel suhelda, siis on 
ka riskid väiksemad. Seejuures 

TÜ-S ON AKADEEMILISE VABADUSE PRINTSIIP, 
SEEGA ON KEERULINE ÖELDA, ET TEATUD 
ASUTUSTEGA EI TOHI KOOSTÖÖD TEHA.
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tuleb ka partneritele selgitada, 
mida tähendab meie jaoks 
akadeemiline vabadus.

ERINEVAD VÄÄRTUSED
Küsimusele, kuidas suhtuda 
väärtuste konflikti, näiteks 
erinevasse arusaama inim-
õigusest, vastas rahvus-
vaheliste suhete ringi liige Jan 
Lucas Videvik, et Hiinas on 
perekond olnud alati  tähtsam 
kui indiviid. 

„Viimane  versioon Hiinast 
on näidanud, et inimõigused 
ei ole  riiklike eesmärkide 

 sead misel ja saavutamisel 
takistuseks. Need ollakse 
valmis kõrvale heitma, nagu 
Hongkongis, et saavutada 
 majanduslikud või geo-
poliitilised tahtmised,“ rääkis 
Videvik. Mida Euroopa Liit 
või USA ka ei ütleks,  

Hiinal on oma piirides tugev 
mõjuvõim. „Seda projit-
seeritakse ka välja poole, 
näidates pehmet jõudu, 
kui  investeeritakse  teistest 
 Euroopa  riikidest märksa 
enam näiteks  Kreekasse või 
 Ungarisse,“ sõnas Videvik. 
Tema sõnul ei vaata Hiina 
 maailma väärtuspõhiselt.

Kui aga valitsevad niivõrd 
erinevad arusaamad, kuidas 
siis teha koostööd? 

Erik Puura arvates võiks 
teadus ja selle areng olla iga-
suguste poliiti liste suundu-
muste suhtes ülimuslik, muidu 

jääb inimkond  kapselduma. 
Teisalt peab ta õigeks, et kui 
mõni riik on käitunud meie 
jaoks poliitiliselt eba - 
korrek tselt ja oluliseks pee-
takse  sanktsioonide raken-
damist, siis lähtub sellest ka 
ülikool. Urmas Hõbepappel 

 tuletab meelde, et inimlikkust 
ei maksa unustada. Paljud 
teadlased tunnevad end oma 
 riigiaparatuuris halvasti ja 
 tahavad luua sidemeid väljas-
pool kodumaad. „Niisiis 
 peame neid aitama,“ leidis ta.

Puura lisas, et praegu 
sel teemal käiv debatt on 
 tekitanud olukorra, kus 
välis teadlased ja -üliõpilased 
tunnevad kohati ühiskonna 
ees hirmu. 

See pärast tuleb arves-
tada, et võimalikke konf-
likte ei hakataks käsitlema 
 inim    v ihkajalikult. •

PALJUD TEADLASED TUNNEVAD END OMA 
RIIGIAPARATUURIS HALVASTI JA TAHAVAD 
LUUA SIDEMEID VÄLJASPOOL KODUMAAD.

HIINA TEHNOLOOGIAHIID HUAWEI ON TARTU ÜLIKOOLI AINUS LEPINGUPARTNER AASIAS.

Kuula samal teemal arutelu 
Universitas Tartuensise 
taskuhäälingust  
ajakiri.ut.ee/artikkel/3836. 
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MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

D oktoriõppe uuenda-
misega tegelevat 
 ülikooli töörühma 

juhib teadusprorektor Kristjan  
Vassil. Ta selgitas, et doktori-
õppega seotud muudatused 
rakenduvad kuue samba 
taga kahes jaos: suurem 

osa neist kahe aasta pärast, 
seaduse muudatusega seotud 
 uuendused hakkavad aga 
kehtima praeguse kava järgi 
2023. aastal. 

Õppeosakonna arendus-
nõuniku Monika Tasa sõnutsi 
tuginetakse ülikoolis doktori-
õppe arenguplaani tehes 
valdkondade doktoriõppe 
 korraldajate ja arendajate ette-
panekutele, statistikale, õppe-
ainete kohta antud tagasisidele 
ja kevadel korraldatud doktori-
õppe tagasisideküsitlusele. 
„Doktorantide ettepanekud 
kattuvad suuresti doktori-
õppe reformi eesmärkidega,“ 
kommenteeris ta lühidalt 
ligi 600 vastajaga küsitluse 
 tulemusi. Niisiis ootavad 
2022. aastal doktorantuuri 

astujaid ees näiteks  uuendatud 
õppekavad, praegusest väiksem 
õppetöö maht ning veidi teist-
sugused doktoritöö kaitsmise 
tingimused. 

EESMÄRK TEHA 
TEADUSTÖÖD
Täpsemalt väheneb dokto-
rantide kohustusliku õppe töö 
maht 60 EAP-lt 30 EAP-le, mis 
tähendab Vassili sõnutsi seda, 
et reformi käigus vaadatakse 
üle ka pakutavad õppekavad ja 
-ained.  „Kohustusliku õppetöö 
mahu vähendamise peamine 
eesmärk on see, et doktorandil 
oleks võimalik keskenduda 
oma teadustööle,“ põhjendas 
Vassil. 

„Rahuloluküsitluses kurdeti 
nii suure töökoormuse kui ka 

Doktoriõppe 
reformiga 
parandatakse 
kitsaskohti

Paari aasta pärast doktorantuuri astujad saavad sootuks 
teistsuguse õpikogemuse kui praegused doktorandid. Nii Haridus- 
ja Teadusministeeriumis kui ka ülikoolis arutletakse, kuidas 
parandada doktorantide sissetulekut ja sotsiaalset seisundit, 
vähendada õppetöö mahtu ning vaadata üle doktoritöö kaitsmise 
tingimused. Mis siis ikkagi muutub?
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tööaja hakituse üle.  Teiseks 
soovitakse doktoriõppes 
 suuremat paindlikkust ja 
valiku vabadust,“ lisas Tasa. 
Pole saladus, et praegu teevad 
paljud õppurid teadustöö 
 kõrvalt palgatööd, mis ei  pruugi 
olla seotud kraadi õppega. Tasa 
sõnul on doktorandid andnud 
märku, et õppetöö võiks olla 
 sagedamini osaliselt veebi-
põhine. „Doktorandi valikud 
õpingutes võiksid lähtuda 
peamiselt tema teadustöö 
vajadustest ja karjäärivalikuga 
seotud huvidest. Praegune 
rangete raamidega õppekava 
struktuur seda ei võimalda,“ 
ütles arendusnõunik. 

JUHENDAJA 
KOORMUS VÄHENEB 
Uuendatakse ka doktori-
töö nõudeid. „Doktoriõppe 
peamine eesmärk on see, et 
noor teadlasest saaks iseseisev 
uurija. Kogu tema õppe- ja 
teadustöö on sellele keskendu-
nud,“ ütles Vassil. „Seetõttu on 
ka doktoritöö osakaal dokto-
randi töö hindamisel suur ja 
doktoritöö kaitsmine doktori-
kraadi andmise eeldus.“

Uue korra järgi võiks artikli-
põhise doktoritöö puhul olla 
üks kolmest kohustuslikust 
teadusartiklist töö kaitsmise 
ajaks veel avaldamata, kuid 
see peaks olema siiski rahvus-
vaheliselt eelretsenseeritud. 
Praegu kehtivate reeglite järgi 
peavad kolm kirjatükki olema 
juba ilmunud. Veel lubaks uus 
kord  teaduspublikatsiooniga 
samaväärseks  tunnistada 
patente ja  patenditaotlusi, 
rahvus vaheliselt retsenseeri-
tud rakenduslikke  lahendusi 
ja rahvus vaheliselt 

 eelretsen seeritud loomingulisi 
projekte. Praegused doktoran-
did on  arvanud, et muudatused 
 panevad juhendajate õlule 
varasemast suurema koormuse. 
Tasa sõnutsi on reformi üks 
eesmärke juhendajate koor-
must hoopiski vähendada. 

„Rahuloluküsitluse tule-
mused illustreerivad ilme-
kalt praegust olukorda, kus 
doktorantide ootused oma 
juhendaja(te)le on väga suu-
red ning nad sõltuvad isegi 
liiga palju juhendaja oskustest, 
teadmistest ja võimalustest,  

näiteks ajakavast.  Juhendajal 
on  doktorandi arengus ja 
rahulolus kahtle mata keskne 
roll, kuid  mõned  juhendajale 
usaldatud ülesanded, mis ei 
puuduta teadus tööd, oleks 
võimalik ja mõttekas üle anda 
hoopis doktoriõppe keskusele,“ 

ütles Tasa. See tähendab, et 
plaanis on luua valdkondli-
kud doktori õppe keskused, 
mille töö oleks doktorantide 
igapäevane nõustamine, info 
 vahendamine, administra tiivne 
tegevus, koolitused ja muu 
säärane. Keskuste kanda jääks 

ka doktoriõppe programmide 
korraldamine, haldamine ja 
arendamine. 

Vassili sõnutsi aitaks see 
vähendada nii juhendajate kui 
ka programmijuhtide koormust 
ja samal ajal ühtlustaks doktori-
õppe korraldust – kuigi  keskselt 
reguleeritaks doktoriõpet 
võimalikult vähe, loodaks siiski 
ühtne kord, mille piires saaksid 
valdkonnad oma eripära ja 
üksikjuhtumeid arvesse võttes 
tegutseda. „Doktoriõpe on 
suuresti individuaalõpe – seda 
peab arvestama ka õigusaktide 
koostamisel,“ rõhutas Vassil. 

Praegu on doktoriõppe 
korraldamisega seotud teemad 
jagunenud nelja õigusakti. 
Muudatuste tegemise käigus 
soovitakse koostada doktori-
õppe eeskiri, kuhu koondatakse 
kõik doktoriõpet reguleerivad 

ülikooli õigusaktid. Uuenda-
takse ka dokumendivorme, 
juhendeid, veebilehti ning 
parandatakse doktoriõppe-  
 teemalist infovahetust. 

Doktoriõppe arengu-
plaani ühe olulisima ees-
märgina on sõnasta tud soov 
vormistada dokto randid 
noorem teaduritena  ülikooli 
töötajateks. Oktoobri lõpu 
seisuga oli Haridus- ja 
Teadus ministeeriumis ette-
valmistamisel seaduseel-
nõu, mille tulemusel võiks 
olla võimalik 2023. aasta 
vastu võtust alates doktoran-
tuuri läbida  kolmel viisil: 
doktorant-noorem teadurina, 
väljaspool ülikooli töötava 
noorem teadurina ja doktorant- 
üliõpilasena. 

DOKTORANTIDELE 
VÄÄRIKAS PALK
Üks olulisemaid muudatusi, 
mis eeldab riigi selget seisu-
kohta ja umbes 19 miljonit 
eurot maksvat otsust, on 
doktorant-noorem teaduritele 
vähemalt Eesti keskmise 
palga maksmine. Kas riik leiab 
selleks raha, oleneb järgmise 
kevade riigieelarve strateegia 
läbirääkimiste käigus. Praegu 
saavad doktorandid 660 eurot 
kuus. 

Doktorant-üliõpilase mudel 
on mõeldud neile, kes soovivad 
õppida olemasoleva põhitöö 
kõrvalt, ja seetõttu ei ole nende 
kohtade jaoks ette nähtud riik-
likku toetust. Praegused dokto-
randid on näinud sellises skee-
mis ohtu: kas ülikool hakkab 
sihilikult pakkuma õppevorme, 
kus doktorikraadi omandaja-
tele ei peaks maksma? Kristjan 
Vassili sõnutsi on doktori õppe 

VALDKONDLIKUD DOKTORIÕPPE  
KESKUSED ANNAKSID DOKTORANTIDELE 
IGAPÄEVAST NÕU JA VAHENDAKSID INFOT.

ESIMESED DOKTORIÕPPE REFORMIGA SEOTUD MUUDATUSED 
RAKENDUVAD KAHE AASTA PÄRAST.

kohtade loomine ülikooli 
töökorraldusega reguleeritud 
ja piiratud. „Tegevustoetuse 
alusel tellitakse ja rahasta-
takse ametliku vastuvõtuga 
täidetavaid doktorant-noorem-
teadurite kohti. Riik rahastab 
doktori õpet ülikoolile eralda-
tud kohtade arvu järgi,“ jätkas 
ta ning lisas, et eeldatavasti jääb 
see arv 164 juurde ehk samaks 
mis praegu. „Doktorant-üli-
õpilaste kohtade loomine, mida 
ei rahastata tegevustoetusest, 
lepitakse kokku rektoraadis.“ 

Reformiga proovitakse nii-
siis parandada juba aastaid püsi-
nud muresid, nagu doktoran-
tide väike sissetulek, vähesed 
sotsiaalsed tagatised ja sellest 
tingitud ebakindlus valikutes, 
mis puudutavad nii õpinguid 
kui ka karjääri. 

Ometi tunnetavad  praegused 
doktorandid, et nende tulevik 
on ebakindel ka pärast õpingute 
lõpetamist, sest  kraadi saamine 
ei pruugi neile anda tööturul 
 eeliseid. Tasa  arvates võiks 
ülikool püüda ühiskonna suhtu-
mist  muuta: ühest küljest tuleb 
anda dokto rantidele parem 
arusaam sellest, milliseid oskusi 
nad omandavad, teisalt aga 
edastada ühiskonnale selgeid 
sõnumeid, et tekiks parem aru-
saam doktorikraadiga inimeste 
osatähtsusest. •

TÜ doktoriõppe arengu
plaaniga saab tutvuda aadressil 
www.sisu.ut.ee/doktoriope. 

Doktoriõppe tagasiside
küsitluse tulemustega saab 
 tutvuda aadressil www.statistika.
ut.ee/doktoriope. 

Artikli valmimisele aitasid 
kaasa doktorandid Riinu Härmas 
ja Ove Korjus. 
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ARGO JÕELEHT
geoloogia vanemteadur

I ga natukese aja tagant 
kerkib Eestis päevakorda 
fosforiidi kaevandamise 

teema, mis tekitab ühis konnas 
diskussioone ja vastakaid arva-
musi. On perioode, mil poliiti-
kute hirmu erakonna reitingute 
langemise pärast on olnud  
kõige lihtsam  leevendada 
 fosforiidi uurimise  keelamisega. 
Diskussioonide sisukamaks 
muutumisele pole see kuidagi 

kaasa aidanud. Pigem on need 
kippunud jääma  arvamuste 
 tasemele, sest pole olnud 
 midagi, millele  tugineda – 
nõukogudeaegsed uuringud on 
tehtud hoopis teist suguste plaa-
nide järgi, kuna tollal ei olnud 
loodus keskkonnaga arvesta-
mine  sugugi prioriteet. 

KAEVANDAMISE MÕJU
Et aga ühiskondlik arutelu ei 
jääks arvamuspõhiseks, tegid 
Tartu Ülikooli geo loogid 
koos Eesti Maaülikooli ja 
OÜ IPT Projektijuhtimine 

 spetsialisti dega mõne aasta 
eest Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse toel uuringu, milles 
käsitleti Virumaa  maavarade 
võimaliku kaevandamise 
keskkonna mõju pinna- ja 
põhjaveele ning maastikele. 
Muu hulgas uuriti, missugust 
mõju avaldaks  fosforiidi kae-
vandamine maavara erinevatel 
levialadel ning mis juhtuks 
põhja- ja pinnaveega, kui põlev-
kivikaevandusi juurde rajataks. 

Uuringu käigus  koostati 
keskkonnageoloogilised 
 mudelid, mis vastaksid 

Kivimite väljavõtmisega maa seest kaasneb mitmeid ohtusid, muu 
hulgas veega seotud riske. TÜ teadlaste kaasabil kogutud andmete 
põhjal on valminud põhjaveemudel – tööriist, mida saab kasutada 
veega seotud võimalike tulevikuprobleemide ennetamisel.

 Virumaa tegelikule geo-
loogilisele situatsioonile. 
 Lihtsustatult öeldes loodi vir-
tuaalsed  fosforiidikaevandused 
Pandivere kõrgustiku võlvile, 
nõlvale ja jalamile. Lisaks 
valmis virtuaalne põlevkivi-
kaevandus praegustest kaevan-
dustest lõuna poole, kus ei 
saa lähtuda otseselt senistest 
kogemustest.

Mudeleid luues üritati võtta 
aluseks praegustes majandus-
tingimustes realistlikud kae-
vanduste mõõtmed. Arvestati, 
et kui kaevandaja teeb investee-
ringu näiteks 30 aastaks,  
eeldab ta mingisugust 
toodangu mahtu, et inves-
teering ära tasuks. Fosforiidi 
puhul tähendab see, et seal, kus 
P2O5 sisaldus on liivakivis suu-
rem või fosforiidikiht paksem, 
piisab, kui kaevanduse pindala 
on 6–8 km2. Paigus, kus kivim 
on lahjem või selle kiht õhem, 
peaks kaevanduspinda olema  
15–20 km2. Teisisõnu ei 
tähen daks fosforiidi kaevanda-
mine kogu Pandivere ümber-
pööramist ning igapäevaelus 
ei tohiks ette tulla juhtumeid, 
kus elamu juures ei saa  parklat 
laiendada põhjusel, et see 
paikneb riikliku tähtsusega 
fosforiidimaardla peal.

Kaevandamise keskkonna-
mõjust rääkides on olulisel 
kohal veega seotud küsimused. 
Neile vastamiseks koostati 
uuringu käigus põhjaveemudel, 
mis ulatub Soome lahest Tartu-
maani ning Harjumaast Narva 
jõe taguste Venemaa aladeni – 

seega vaadati kaugemalegi kui 
Lääne- ja Ida-Virumaa. Selleks, 
et modelleerida põhjavee 
 voolamist Pandivere kõrgus-
tikul, tuli mudelile kanda nii 
jalamil olevad toitealad kui ka 
väljavoolukohad. 

JOOGIVEE PÄRITOLU
Põhjaveemudel on aidanud 
 mõtestada paremini üldisi 
põhja vee voolamise seadus-
pärasusi Pandivere kõrgustikul. 
Aeg-ajalt kostab väiteid, nagu 
me jooksime kõik Pandivere 
vett, sest selles piirkonnas 
toimub veekihtide toitumine. 
See väide ei pea paika ja näiteks 
Tartus vett juues võib olla kin-
del, et Pandiverelt see ei pärine. 

Kivimid jaotatakse vee-
kihtideks ja veepidemeteks. 
See jaotus on tinglik ja lähtub 
inimese praktilistest vajadus-
test. Veekihte moodustavad 
kivimid, kust saab tavaliselt 
sedavõrd palju vett kätte, et on 
mõtet rajada kaev. Ülejäänud 
kivimid on veepidemed.

Looduses moodustavad 
kivimid oma filtreerimis võime 
poolest rea, kus olenevalt 
 savikusest, poorsusest ja lõhe-
lisusest muutub vee juhtivus 
vähemalt 12 suurusjärku. 
Pandivere on kihiline ja seal 
on maapinna lähedal väga hea 
veejuhtivusega kivimid. Nende 

filtreerimisvõimet on aidanud 
parandada ka karstumine ehk 
lubjakivi lahustumine. Seetõttu 
voolab põhjavesi ülemistes vee-
kihtides kiiresti ja veevahetus 
toimub aasta kümnete kuni 
mõne tuhande aasta mõõt-
kavas.  Sügavamale minnes aga 
kivimite koostis muutub ning 
suurema koorma all on praod 
ja lõhed tugeva mini kokku 
pressitud. Vee juhtivus on 
kehvem nii veekihtides kui ka 
veepidemetes.

Loodud põhjaveemudel on 
kooskõlas uuemate põhjavee 
isotoopuuringute andmetega, 
mis näitavad, et liustiku sula-
vesi esineb lubjakivis sügava-
mal kui 70–100 meetrit ja ka 
fosforiiti kandvas liiva kivis. 
Mere lähedal on lubjakivikihi 
paksus vaid mõnikümmend 
meetrit, mudeli lõunaosas 
mitu sada meetrit. 

Kui lubja kivi paksus on 
näiteks 200 meetrit, siis üle-
mise 70–100 meetri ulatuses 
on värske vesi ja sügavamal 

liustiku sula vesi. Lubjakivide 
all olevas liiva kivis on peaaegu 
alati  liustiku sulavesi. Teata-
vasti sulavad mandriliustikud 
üsna suurel alal ning nende all 
on survelised veed, mis saavad 
kivi mitesse tungida. Nendes 
kivimites ei ole pärast jää-
aega vesi vahetunud. Teemaga 

Põhjaveemudel ei saa Põhjaveemudel ei saa 
kunagi valmiskunagi valmis

KAEVANDAJA EELDAB INVESTEERIDES 
MINGISUGUST TOODANGU MAHTU, ET 
ETTEVÕTMINE ÄRA TASUKS. 
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 rohkem kursis olevad inimesed 
küsivad seepeale kindlasti, 
miks on nendes veekihtides 
Pandivere kõrgustiku alal suu-
rem veesurve, kui veevahetust 
ei toimu. See on nii sellepärast, 
et ülevalt tulev pealevool ja 
veekihte pidi küljele äravool 
on tasakaalus. Kui veekihte 
moodustavad kivimid juhik-
sid väga hästi vett ära, ei oleks 
 Pandivere kohal veetase nii 
kõrgel (näiteks sügavamal 
olevates kambriumi-vendi 
veekihtides Pandiverega seotud 
veetaseme kõrgenemist pole). 
Kui kivimites asuv vesi eest ära 
ei liigu, siis piisab väga aegla-
sest juurdevoolust, et veetase 
püsiks kõrge.

VEESURVE KADU
Ordoviitsiumi-kambriumi 
veekihi ehk fosforiiti sisal-
dava liiva kivi suhteliselt hea 
isoleeri tus teistest veekihtidest 
põhjustaks fosforiidi kaevan-
damisel mitmekümne kilo-
meetri raadiusega survetaseme 
alanduslehtri. Umbes nii ka 
nõukogudeaegsete mudelitega 
ennustati. 

Kui ülemistest- alumistest kihti-
dest tuleb vett väga vaevaliselt, 
laieneb veesurve alanduslehter 
väga kaugele, kusjuures välja-
võetava vee kogus ei pruugi 
olla kuigi suur. Siinkohal on 

oluline eristada vabapinnalise 
veetaseme muutust küllastu-
mata kivimis ja survetaseme 
muutust veega täidetud kivimis. 
Kuupmeetri liivakivi veega 
täitmiseks kulub üks vaaditäis 
ehk 200 liitrit vett, aga kui see 
juba on täitunud (nagu veekihid 
maa sees), on vee surve suuren-
damiseks ühe meetri võrra vaja 
sellesse kivimisse suruda vähem 
kui pool tassitäit vedelikku. 

Nii tulebki välja, et ühe 
fosforiidikaevanduse kuivana 
hoidmiseks tuleks liivakivist 
välja pumbata ühe-kahe Tartu 
linna tarbimise jagu põhjavett. 
Võrdluseks saab öelda, et põlev-
kivikaevandustest, kuhu vesi 
saab suhteliselt hästi infiltree-

ruda, pumbatakse välja palju 
suurem kogus (näiteks ainuüksi 
Estonia kaevanduse puhul  terve 
Eesti rahvastiku vee tarbimise 
jagu), ilma et alanduslehter 
ulatuks kaugemale kui mõned 

kilomeetrid. Eelnevast võib 
jääda mulje, nagu ei rikuks fos-
foriidi  kaevandamine Pandivere 
veerežiimi. Tegelikult võib 
see juhtuda küll – kõik sõltub 
sellest, millist tehnoloogiat 
kaevandaja kasutab. Peamine 
küsimus on selles, kuidas  minna 
läbi fosforiiti katvate kihtide 
nii, et neist ei hakka kaevandus-
käikudesse suures koguses 
põhjavett voolama. Veelgi 
olulisem on see, kuidas muuta 
 kaevanduse katendit moodus-
tavate vett pidavate kihtide 
omadusi võimalikult vähe.

Uuringu üks osa oli 
mäendus tingimuste analüüs, 
et saada teada, mis juhtub 
kaevanduse kohal lasuvate 

71% 19:48

unitartuscience

unitartuscience Härmatis või tomatileht? Selle 
tavaliselt punase viljaga taime lehed on kui omaette 
universum. Tomatilehe pealispinna suuremad 
„pusletükid“ on epidermi rakud, mis ei lase lehel ära 
kuivada, ja 0-kujulised moodustised on õhulõhed, 
mille kaudu siseneb taime fotosünteesi jaoks vajalik 
süsihappegaas ja väljub hapnik koos veeauruga. 

Pildil on kasvuhoones kasvatamiseks aretatava 
mutantse tomati leht. Kuna selle taime õhulõhed 
on vähem avatud, kaotab taim vähem vett, mis 
tähendab, et seda peab vähem kastma. Pildistanud 
taimebioloogia nooremteadur Triinu Arjus, 
postitanud Hanna Hõrak.

 vee pidemetega. Liivakivi 
on  Eestis üsna pehme ja 
 veidigi suuremate käikude laed 
langevad sisse, nagu võib näha 
 näiteks Piusas. Et liivakivil 
lasuvate lubjakivide kihid ei 
lõheneks ja sisse ei langeks, 
peavad kaevandus käigud olema 
suhteliselt kitsad ja tugisambad 
küllaltki laiad. See tähendab 
kaevandamiskadu ja suurema 
pindala vajadust. Lõpuks jääb 
ikkagi püsima oht, et aja jooksul 
sambad lagunevad ja lagi vajub 
läbi.

TULEB LEIDA ASENDUS
Maapinnale lähemal paiknevad 
veekihid ei saa võimalikust 
kaevandusest väga mõjutatud, 
kui veepidemete vertikaalne 
veejuhtivus suureneb vaid 
1–2 suurusjärku, aga selle 
saavutamine on päris korralik 
insener-tehniline ülesanne. Üks 
mõistlikumaid lahendusi lagede 
vajumise vähendamiseks on 
täita kaevanduskäigud näiteks 
aheraine või muuga, mis asen-
daks mahu poolest välja võetud 
fosforiiti. See kõik tõstab fosfo-
riidi omahinda. 

Uuringus valminud Viru maa 
põhjaveemudel on töö riist,  
mille suurim väärtus  seisneb 
kogutud infos. See  sisaldab 
geoloogiliste kihtide omadusi 
ja levikuandmeid ning põhja vee 
 survetaseme vaatlus- ja vee- 
tarbimise  andmeid alates 1950. 
aastatest. Kui on vaja Kirde- 
Eesti  põhjavee-probleemide 
põhjuseid uurida, ei pea enam 
nullist pihta  hakkama. Mudel 
on üle antud Eesti Geoloogia-
teenistusele, kus seda uuenda-
takse ja täiendatakse. Põhjavee-
mudel on nagu Tallinna linn, 
mis ei saa kunagi valmis.  •

200 AASTAT GEOLOOGIA ÕPETAMIST

Sel aastal tähistatakse Eesti geoloogiahariduse 
200. aastapäeva. 1820. aastal loodi Tartu 

Ülikoolis mineraloogiakabinet ja selle juures 
asus tööle esimene mineraloogiaprofessor Otto 
Moritz Ludwig von Engelhardt, kes alustas juba 
samal sügissemestril mineraloogialoengute 
pidamist.

Kahesaja aasta jooksul on geoloogiaõpe 
teinud läbi suuri muutusi, kuid selle põhiolemus 

on jäänud samaks: tunda ja õpetada Maa ehitust 
ning arengulugu, maapõues peituvaid kasulikke 
varasid ja nende säästlikku kasutust. 

Praeguses TÜ geoloogia osakonnas tehakse 
hoolimata selle väiksusest väga mitmekesist 
alus- ja rakenduslikku uurimistööd, mille erialade-
vaheline mõõde kasvab nii Tartu Ülikooli sees, 
koostöös teiste Eesti uurimisasutuste ja üli-
koolidega kui ka rahvusvaheliselt. •

ÜHE FOSFORIIDIKAEVANDUSE KUIVANA 
HOIDMISEKS TULEKS VÄLJA PUMBATA KUNI 
KAHE TARTU TARBIMISE JAGU PÕHJAVETT.
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Kui õppida õigusteadust Eestis, ei tähenda see, et mujal maailmas 
praktikal käia ja läbi lüüa ei saaks. Õigusteaduse üliõpilastele 
on rahvusvahelise kogemuse saamiseks loodud lausa eraldi 
programm.

JOOSEP KUUSK
õigusteaduse 
bakalaureuseõppe üliõpilane, 
ELSA Estonia asepresident 
praktikavahetuse alal

P õlised rändajad teavad, 
kui nüristav on püsida 
ühes kohas pikemat 

aega, ilma et oleks võimalust 
reisida ja uusi elamusi  kogeda. 
Mis saaks aga olla noore 

uudishimuliku juristi jaoks 
 täiuslikum, kui  ühendada 
oma rännukihk ja soov teha 
õppe kavas ettenähtust roh-
kem erialast praktikat? Juurat 
 õppivatel üliõpilastel aitab 

mõne  välismaise ettevõtte 
juures  kogemuste omanda-
mise võimalusi leida Euroopa 
õigus tudengite ühenduse 

ELSA (European Law Stu-
dent Association) pakutav 
praktika programm STEP 
(Student Trainee Exchange 
 Programme). 

Teiste seas on STEP-i 
 võimalusi kasutanud  Kirsti 
Pent, kes käis kogemusi oman-
damas USA Michigani osariigi 
ühes vanimas advokaadi büroos 
 Butzel Long, ning Getter 
Paberits, kes sooritas  praktika 
Soome küberkaitsefirmas 
F-Secure. Nende sõnul sündis 
praktikale minemise otsus 
lihtsalt – kui nad olid oma 
 soovidele vastava praktika- 
pakkuja leidnud, saatsid nad 
oma CV ja motivatsioonikirja 
pikemalt mõtlemata teele.

Tasub lisada, et kuigi ELSA 
tegutseb peamiselt Euroopas, 
on STEP-i praktikapakkujate 
leidumisel võimalik kandidee-
rida ka sellistesse riikidesse 
nagu Gruusia ja USA. Sihtriigi 
teistsugune õigussüsteem ei 
takista üldjuhul praktikandil 
sisulise töö tegemist.

Praktikaga võib kaasneda 
hirm, et praktikandile pole 
anda piisavalt tegevust ja talle 

 pakutavad ülesanded on seda-
võrd triviaalsed ja demorali-
seerivad, et  praktika mõte kaob. 

Näiteks ühes riigiasutuses 
sai noor spetsialistide kaasa-
haaravaks ja pädevust  proovile 
panevaks ülesandeks erialaste 
artiklite pealkirjade  lisamine 
ülemuste jaoks ühisesse faili. 
Seda, kas kõnealust  dokumenti 
keegi kunagi üldse vaatas, teab 
ainult kõige vägevam.

ISEMOODI 
PROOVILEPANEKUD
STEP-i praktikantide üles-
anded sõltuvad praktika-
pakkuja töövaldkonnast ja ka 
praktikandist endast. Kirsti ja 
Getteri ülesanded  varieerusid 
 lepingute koostamisest ja 
ülevaatamisest kuni õigus-
alase uurimistöö ning kohtu-
menetluseni. Näiteks tegeles 
Kirsti USA-s praktikal olles 
 ühinguõigusega. Kui firmas 
hakati müüma ühte Itaalia 
ühingut, leiti, et selle USA-s 
paikneva tütar ettevõttega 
seotud  dokumendid tuleb 
läbi vaadata tema pea kontoris 
Itaalias. Seega kaasati Kirsti 

Praktika avab 
kogemuste laeka

MIS ON STEP?

STEP (Student Trainee Exchange Prog-
ramme) on praktikaprogramm, 

mille abil võib ELSA kaudu leida huvipakkuvas 
valdkonnas praktikakoha nii Euroopas kui ka  
mujal maailmas. STEP-i kaudu saavad praktika-
kohti otsida kõik ELSA-ga liitunud õigus teaduse 
tudengid, samuti äsja ülikooli lõpetanud. 
 Pandeemiaga seotud piirangute tõttu on  
praktikal võimalik osaleda ka digitaalsel teel. 

Kandideerimiseks tuleb valida ELSA  portaalist 
sobiv praktikapakkuja ning edastada ELSA-le 
oma CV ja motivatsioonikiri. Pärast seda valivad 
praktika pakkujad välja sobivad praktikandid.

Sügisesse praktikatsüklisse saab kandideerida 
20. novembrist 11. detsembrini. Rohkem teavet 
leiab veebilehelt www.step.elsa.org. Küsimuste 
korral võib kirjutada meiliaadressile   
vpstep@elsaestonia.org. •
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kolmeliikmelisse meeskonda, 
kes sõitis pea  nädalaks saapa-
maale õigusauditit tegema. 
Sellisest võimalusest võivad 
paljud ainult unistada.

Soomes F-Secure’is prak-
tikal olnud Getteri juures 
märgati tema huvi pingutust 
nõudvate ülesannete vastu. 
Pärast seda, kui ta oli osalenud 
kogenud juristi juhendamisel 
lepinguläbirääkimistel, paluti 
tal järgmised läbirääkimised 
korraldada juba täiesti ise-
seisvalt. Samuti paluti Getteril 

koolitada mitmesajapealist 
auditooriumi. Kui praktikandi 
ja tema juhendaja vahel on usal-
duslik suhe, siis võibki juura-
tudeng Eestist koolitada mõnes 
riigis suurt hulka inimesi. Nii 
võib praktika käigus omandada 
väga mitmekülgseid kogemusi.

RAHVUSVAHELISED 
SÕBRAD TULID APPI
Võõra riigi oludega koha-
nemine võtab paratamatult 
aega. Seda mõistavad hästi ka 
praktikapakkujad, kes püüavad 

praktikandi elu võimalikult 
ladusaks teha. USA-s hoolitses 
advokaadibüroo Butzel Long 
Kirsti vaba aja sisustamise ja 
suhete loomise eest. Lisaks 
töistele üritustele pakuti 
talle võimalust osaleda ette-
võtmistes, kus pastakad jäeti 
lauanurgale vedelema ja juris-
tide näpus olnud kontrahtid 
asendusid veiniklaasidega.

Butzel Longis tunti huvi 
USA-s levinud, kuid Euroopas 
vähem populaarsete spordi-
alade vastu ja töötajatele 

TUDENG KÜSIB

Mis on sel sügissemestril kasutusele võetav tagasiside algoritm?

ENE VOOLAID
õppeosakonna õppekvaliteedi peaspetsialist

Algoritm on abiline, mis aitab täita eelkõige 
kaht eesmärki: jõuda selleni, et võimalikult 

paljude õppeainete kohta antaks tagasisidet, ja 
tagada, et kogu antud tagasiside jõuaks ka õppe-
jõududeni.

Kui õppeainet on hinnanud vähem kui viis 
õppijat, jääb tagasiside isikute ja andmete kaitse 
eesmärgil kuvamata. Nii pole seni õppejõududeni 
jõudnud küllaltki märkimisväärne osa tagasisidest: 
üliõpilased on aines õppimise ja õpetamise läbi 
mõelnud, oma hinnangud andnud ja ettepanekud 
teinud, aga õppejõud seda tagasisidet ei näe ega 
saa selle alusel ka midagi muuta või parandada. 
Algoritm aitab tagada, et iga õppeaine kohta 
laekub edaspidi rohkem tagasisidet.

Algoritm kontrollib õppeainele registreeru-
nute arvu ja valib välja need, millele on 
 registreerunud vähemalt kuus õppijat. Seejärel 
 arvutab algoritm iga üliõpilase jaoks õppeained, 
mille kohta tuleb semestri lõpuks tagasisidet 
anda. Eesmärk on, et vähemalt pool  

registreerunud üliõpilastest annaks õppeaine 
kohta tagasisidet. Algoritmi määratud ainete 
hulk sõltub sellest, kui palju on õppe ainele 
 registreerunuid. Mõnele üliõpilasele võib 
 algoritm määrata kõik neli ainet, mida on kohus-
tuslik hinnata. Osal võib vajalikust neljast ainest 
algoritmi määratud olla kaks-kolm, ülejäänud 
saab üliõpilane ise valida.

Seda, millised ained algoritm kohustuslikuks 
tagasisideks määranud on, näeb üliõpilane ÕIS-is 
tagasiside lehel ois2.ut.ee/#/feedback. Samal ajal 
jääb õppijatele võimalus anda tagasisidet ka just 
nende ainete kohta, mida nad hinnata soovivad, 
sest tagasisidet saavate ainete arv ei ole piiratud. 

Vabatahtlikult võib tagasisidet anda rohkem 
kui nelja õppeaine kohta. Üliõpilaste tagasiside  
kõikide semestri õppeainete kohta on väga 
oodatud, et õppejõud ja programmijuhid saaksid 
hinnata õppeainete kvaliteeti ja teha muudatusi. 
Hea õppimise ja õpetamise alus on just koostöö.

Algoritm on kasutusel alles esimest  semestrit. 
Sügissemestri tagasiside tulemuste põhjal on 
kavas algoritmi analüüsida ja vajaduse korral 
täiendada. •

hangiti hooajapileteid, et nood 
saaksid kliente mängudele 
viia. Mõistagi sai ka Kirsti 
nõnda ameerikalikku pesa-
palli ja jäähokit vaatamas 
käia. Muu hulgas õnnestus 
tal jälgida kolmandast reast 
NBA mängu ning näha oma 
silmaga San  Antonio Spursi ja 
Detroit  Pistonsi legende Tim 
 Duncanit, Tony Parkerit ja 
Allen Iversoni. 

Hilisõhtuti Kanal 12 vahen-
dusel NBA kui korvpallietaloni 
mänge vaadates võib ainult ette 
kujutada, mis tunne on seda 
kõike vahetult kogeda.

STEP-i programmi kaudu 
praktikale minnes saavad 
üliõpilased lisaks töö kollektiivi 
soovitustele ideid vaba aja 
veetmiseks ka kohalikult ELSA 
organisatsioonilt. Ühendus 
toetab neid ka kõik võimalikes 
muudes küsimustes –  Soomes 
sai Getter kohalikult ELSA 
 harult abi elamispinna 
 leidmisel. Samuti korraldati 
talle kohtumisi teiste STEP-i 
programmi kaudu praktikale 
tulnud noortega.

ELU PÄRAST 
PRAKTIKAT
Nagu kõik muu, peab ka 
 praktika kord lõppema. See aga 
ei tähenda, et praktikal käinu 
jaoks peaks see eluraamatu pea-
tükk igaveseks sulguma. Kirsti 
on praeguseks advokaadi-
büroo TGS Baltic partner ning 
 pangandus- ja finants õiguse 
töögrupi juht. Kui tal on 
vaja USA advokaatidega nõu 
pidada, saab ta oma praktika 
juhendajalt ja tema võrgustiku 
kaudu palju abi. Praktika on 
ajutine, kuid saadud elamus ja 
loodud suhted võivad püsida 

veel pikka aega.  
Hoopis teisiti on 
läinud Getteril, kes jäi 
praktika lõppedes oma 
praktikapakkuja  
juurde tööle. Kolm 
ja pool aastat hiljem 
toimetab ta endiselt 
F-Secure’is, kus ta on 
tarbijate küberkaitse-
valdkonna juhtiv 
jurist.

Nii Kirsti kui ka 
Getteri näitel  
võimaldab praktikal 
osalemine arendada 
oma pädevust ja saada 
paremaks eriala-
spetsialistiks. Lisaks 
saab talletada mälu-
soppidesse mälestusi 
sündmustest, mis 
mõlguvad veel kaua 
meeles ja millest saab 
teistele pikalt  
jutustada.  •
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„PERPLEX“ ON OSALEJATE SÕNUTSI VEIDER, EBATAVALINE, KUMMALINE, KAASAHAARAV, MÄNGULINE, 
ABSOLUUTNE, SKISOFREENILINE, FRAGMENTAARNE, TEATRAALNE, EKSISTENTSIAALNE ...

LIINA LUDVIG
UT praktikant

K olm sügist tagasi 
teatrit õppima asunud 
seltskond on nüüd oma 

viimase aasta teeotsal. Kümme-
konnast neli – Elise Pottmann, 
Maria Paiste, Miika Pihlak 
ja Rainer Elhi – ning kursuse 
ainus lavastaja Tõnis Veelmaa 
toovad lõputööna publiku 
ette Marius von Mayenburgi 
„Perplexi“.

Näidend püüdis lavastaja 
enda haardesse juba õpingute 
teisel aastal. „Kohe esimesel 
lugemisel jäi see mind kummi-
tama. Materjali mängulisus ja 
samaaegne sisutihedus köitsid 
mind väga,“ ütleb ta. Sügavam 
mõistmine tekkis Veelmaa 
sõnul alles lavastamise käigus.

Mida ei osatud ette näha, oli 
maailma sündmustest tingi-
tud erakordselt pikk lavas-
tamisperiood. Üheksa kuud 
kestnud ettevalmistus tuli aga 

kasuks. „Võidetud aeg ja saadud 
 kogemused kulusid selle mater-
jali puhul väga ära,“ märgib 
Veelmaa. Samuti mõeldi välja  
varuplaan B juhuks, kui keva-
dised ranged piirangud peaksid 
tagasi tulema. „Õnneks seda 
varianti vaja ei läinud,“ lausub 
lavastaja.

Läinud kevadel olid kodu-
seinte vahele sunnitud väga 
paljud. „Inimesed olid oma 
mõtete ja tunnetega silmitsi. 
Pole paremat aega iseenda 
tundmaõppimiseks kui selline 
mitmenädalane isolatsioon,“ 
väidab Veelmaa. Ta usub, et 

teater seab publiku samamoo-
di endaga silmitsi. Sealjuures  
avaneb võimalus oma tähele-
panu keset ise juhtida – vastu-
pidi filmile, mille puhul seab 
kaader väga selged piirid 

 sellele, mida vaataja näeb. 
Pikalt  enesega tõtt vaadanud 
inimene saab end lavastuse 
kaudu näha ja mõistmisele või-
vad lisan duda uued  tasandid. 
„Teater on  praegu olulisem kui 
kunagi  varem,“ on lavastaja 
veendunud. „„Perplexi” on 
2020. aastal samuti väga vaja,” 
leiab ta. 

Kuigi ühiskond loodab oma 
harjumuspärase elu juurde 
naasta, on Veelmaa kindel, et 
seda ei juhtu. „Praegu oleme 
paigalseisus, et otsida üles 
tee, mida mööda edasi minna. 
 „Perplex” räägibki otsingutest, 

mis ei pruugi olla turvalised – 
mitte et otsin korterist oma 
 võtmeid, vaid seisan ristteel, 
kus kõik teeotsad on kott-
pimedad ja ükski märk ega viit 
ei vihja, mis on õige suund.“ 

Teater paneb endaga 
tõtt vaatama

Kummaline, kaasahaarav, mänguline ja eksistentsiaalne – nii 
kirjeldab Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 13. lennu näitleja 
Elise Pottmann äsja etendunud diplomilavastust „Perplex“.

Vaatajal tuleb ise mõistatada, 
milline otsus on õige. Teose 
on Eestis varem lavale toonud 
PolygonTeater, aga Veelmaa 
sai sellest teada alles hiljem. 
Lavastusest tehti oma versioon 
ja prooviti läbi mitu varianti, 
et vormida seda  näitlejate 
järgi. 

„Olen päris kindel, et 
see tekst peidab endas veel 
paljut, mida saab erinevate 
 kontseptsioonide või lähene-
misnurkade kaudu uurida,“ 
ütleb Veelmaa. Lavastaja sõnul 
on näitlejad rollidesse valitud 

Mayenburgi loodud materjali 
ja tegelaste maailma põhjal. 

HÄGUSAD RAAMID
Näitleja Elise Pottmann ütleb, 
et selgelt piiritletud tüüpe ei 
mängita, vaid igaühel on mitu 
tegelaskuju, kellel on hooli-
mata erinevustest nii mõndagi 
ühist. Pottmann lisab, et trupp 
on saanud näidendi kaudu 
uurida, kuidas roll üldse tekib 
ja  millistest tasanditest see 
koosneb. „Küsime endalt igal 
mängukorral, kui palju on meie 
tegelastes meid ennast. Vastus 

on tihtipeale erinev.“ Kolm 
 aastat ühiselt kooli tarkust 
omandanud asjaosaliste oma-
vaheline suhtlus on kerge ja 
mugav, kuid Mayenburgi meta-
teatraalne, absurdne ja psühho-
loogiline maailm on  tekitanud 
selts konnas aru saamatusi.  
„Avastasime end üks hetk 
 uuesti ja uuesti arutlemas ning 
isegi tuliselt vaidlemas täiesti 
igapäevaste mõistete üle,“ 
 lausub Pottmann. „Mõtesta-
sime näiteks, mida tähendab 
„suhe“ näitleja töös või „paus“ 
tekstis,“ meenutab ta.  
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„KÜSIME ENDALT IGAL MÄNGUKORRAL, 
KUI PALJU ON MEIE TEGELASTES MEID 
ENNAST. VASTUS ON TIHTIPEALE ERINEV."

33NOVEMBER 2020, NR 1032 NOVEMBER 2020, NR 10 TUDENGIDTUDENGID



Selle tulemusena avastati, et 
ühtset vastust võib-olla ei olegi 
või asja iva peitub hoopis selles, 
et midagi üldse otsida püüti.

AJAHETKE KUNST
Trupi väike koosseis paneb 
 küsima, millega tegelevad 
teised üliõpilased. „Üle jäänud 
kursus on hõivatud oma tööde 
ja tegemistega,“ selgitab Veel-
maa. „Näitleja sõltub  paljuski 
sellest, kas ja millal teda 

valitakse, sest valdavalt teevad 
koostööpakkumisi lavastajad 
ja režissöörid.“ Siiski on tema 
arvates võimalusi end ka ise 
nähtavaks teha ja oma kontakte 
luua ning praegusel ajal saab 
näitleja olla ka lavastaja.

Veelmaa on rääkinud Viker-
raadiole, et oli enne lavastamise 
tudeerimist matemaatika-
õpetaja, aga varasemad 
 loomingulised ettevõtmised 
ning soov midagi luua viisid 

ta Viljandisse. „Mind võlub 
teatri juures peamiselt inimene 
ja kaduvus. Teatris tekivad 
momendid, mida saab kogeda 
vaid kindlal ajahetkel ja kindlas 
ruumis,“ ütleb ta.

Elise Pottmanni näitleja-
õpingutele sillutasid teed 
Tallinna Balletikool ja huvi 
tantsuteatri vastu.    

 „Teatri ja teatritööga olen 
olnud seotud juba alates 11. 
eluaastast,“ märgib Pottmann. 

VILJANDI VÄRSKED 
NÄITLEJAD LAVAL

„Perplexi“ on seni mängitud kaks korda Viljandis 
ja ühe korra oktoobri lõpus Tartus. Jäänud on 
veel üks etendus 20. novembril Tallinnas. Võib-
olla saab lavastust näha ka uuel aastal, ent täie 
kindlusega asjaosalised seda lubada ei julge. Sellest 
hoolimata saab 13. lennu tegemistele edaspidigi 
kaasa elada, sest lõpuaastal ollakse ametis veel 
kahe diplomi lavastusega. 

Ees ootab koostöö tantsija, koreograafi ja 
kultuuri akadeemia 2002. aasta vilistlase Ruslan 
Stepanoviga. Lavastuses osaleb kogu teatrikunsti 
lend. Ühiselt kogutakse ja koondatakse materjali 
– tegemist on koosloomega, mille käigus arutle-
vad asjaosalised iseend puudutavate teemade üle. 

Kevadel lavastatakse Sulev Keeduse eest-
vedamisel Piret Jaaksi näidend „Sireenid“. 
 Keedusele jäi näidend silma 2017. aastal Eesti 
Teatri Agentuuri näidendivõistlusel, kus see pälvis 
teise preemia. •

DIPLOMILAVASTUS ON SUNDINUD NÄITLEJAID 
MÕTESTAMA SEDA, MIS VAREM ON TUNDUNUD 
ENESESTMÕISTETAV. 

 Tõmme sõna teatri poole on temas aja 
 jooksul kasvanud ja suure  aukartuse kiuste 
läks Pottmann näitleja katsetele. Kuigi ka 
Eesti Muusika- ja Teatri akadeema lava-
kunstikoolis koolitatakse näitlejaid, langes 
otsus Viljandi kasuks: „See on hea soe 
 linnake, kus rahulikult õppimisele kesken-
duda,“ põhjendab ta. Kultuuri akadeemia 
eelisena toob ta esile ka etenduskunstide 
osakonna terviklikkuse – teatri- ja tantsu-
kunsti ning visuaaltehnoloogia omavahe-
lise  sidususe. „Oleme õppides palju kokku 
puutunud  kaamera ja filmimeediumiga, 
teinud koostööd tantsukunstiüliõpilastega 
ning tutvunud väga eriilmeliste etendus-
kunstnike ja nende töödega. See võimaldab 
näha ennast nii näitlejana kui ka laiemalt 
 etendajana.“

LÕPP ON VAID VAHEFINIŠ
Pottmanni paelub etenduse algushetk. 
 „Sellesse jooksevad kokku nii eri ilmelised 
maailmad – lava ja saal, lavapealne ja 
-tagune, lavastuse teekond lavale ja vaata-
jate teekond saali. Kõik need inimesed, 
kes selles hetkes kohtuvad, on omavahel 
sõnatult kokku l eppinud, et siin ja praegu 
lastakse millelgi sündida. Ja siis ka  kaduda,“ 
lausub ta.

Kooli lõpetamine on Pottmanni jaoks 
veel kauge tulevik. „Kõik, mis saab  pärast, 
on  praegu väga lahtine.“ Küsimusele, milli-
sel redelil ta edaspidi ronida unistab, ei 
 tihka noor näitleja vastata. „Suurte unistus-
tega on nagu suurte soovidegagi – neid ei 
julge vahel  sõnastadagi,“ tunnistab ta.

Veelmaa tahab pärast järgmist kevadet 
 loomingulist avastamist jätkata. „Kooli 
 lõpetamine on vahefiniš. Esmane eesmärk 
on jätkata kogemuste korjamist iseenda  
 loodu ja ka teiste tegemiste kaudu,“  sõnab 
ta.  Pikemas plaanis soovib lavastaja ise 
mater jalide ja ideede lavaletoomiseks 
võimalusi leida. „Pean siinkohal silmas 
vabakutselisena tegutsemist, mis võib ühest 
küljest tunduda eba stabiilne ja eba turvaline, 
kuid on samal ajal palju  inspireerivam.“ • 
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Keskkonda säästev majandamine on möödapääsmatu igal pool 
maailmas ja sellekohased muutused hakkavad mõjutama kõiki 
ettevõtjaid.

MARIT PIIRMAN
TÜ Pärnu kolledži 
turismiteenuste assistent
HELI TOOMAN
TÜ Pärnu kolledži 
turismimajanduse dotsent

P ea kõigis tegevusvald-
kondades liigutakse 
tasapisi keskkonna-

hoidliku mõtteviisi poole. Seda 
kinnitavad üldised suundu-
mused maailmas, aga ka 
kaalukad dokumendid, nagu 
Euroopa roheline kokkulepe, 
mille peamine eesmärk on 
saada 2050. aastaks kliima-
neutraalseks, kaotades kasvu-
hoonegaaside netoheite, ja 
ÜRO kestliku arengu ees-
märgid, milles keskendutakse 
lisaks rahu, vaesuse ja võrdsuse 
tagamisele ka kliimamuutuste 

takistamisele. Rohemajandu-
sest ja rohelisest ettevõtlusest 
räägitakse palju ja need on 
muutunud omamoodi moe-
sõnadeks. Olla roheline kõlab 
uhkelt ja sellele viidatakse tihti-
peale ettevõtete, aga ka näiteks 
linnade turundustegevuses. 

Paraku valitseb arusaam, 
et roheline olemiseks piisab 
mõningate roheliste detailide 
olemasolust või lisamisest, 
näiteks loodusliku tooraine 
kasutamisest toodete valmista-
misel ja pakendamisel. Tihti 
jäävad pinnapealseks tead-
mised, kuidas näha keskkonna-
hoidlike toodete ning teenuste 
kavandamisel ja arendamisel 
kõiki seonduvaid protsesse ja 
sisulist terviklikkust. 

Kahtlemata on keskkonna-
säästlikkuse suurendamise 
seisukohast olulisel kohal 

asjakohased õigusaktid, koda-
nike surve, muutused kliendi-
käitumises ja paljud muud 
tegurid. Keskkonnahoidliku 
ettevõtluse nurgakiviks on aga 
eelkõige ettevõtjad oma isiklike 
väärtushinnangute, veendu-
muste, teadmiste ja tegevusega. 
Kasvav nõudlus looduslike, 
tervislike ja puhaste toodete 
ning teenuste järele pakub 
uusi ärivõimalusi muu hulgas 
mikroettevõtjatele. 

TEADMISTE JAGAMINE
Euroopa territoriaalse koostöö 
raames aastatel 2018–2020 
rahastati Kesk- Läänemere 
piirkonna programmist 
projekti NatureBizz. Selle 
eesmärk oli välja töötada 
koolitusprogramm, mille toel 
saaks  arendada keskkonna-
hoidlike mikroettevõtjate 

Looduslik 
tooraine ei 
muuda firmat  
roheliseks

ETTEVÕTJAD ON LOOVAD – 
KOLME KARU KAUBAMAJAS 
ON VAHESEINAD EHITATUD 
VANADEST AKENDEST.
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ärioskusi.  Selleks korraldati 
mikro ettevõtjate koolitusvaja-
duste uuring, mille tulemuste 
põhjal valmis Tartu Ülikooli 
Pärnu kolledži õppejõudude 
ning Läti, Soome ja Rootsi 
 kolleegide koostöös kaheksast 
moodulist  koosnev koolitus-
programm, tehti mikro-
ettevõtjate proovikoolitused 
ning koostati käsiraamat rohe-
lise äritegevuse planeerimisest 
mikroettevõtetes. 

Proovikoolitused peeti 
keskkonnahoidlikke väärtusi 
järgivate ettevõtjate juures, kus 
lisaks teoreetiliste teemade 
 käsitlemisele nähti ka ette-
võtete toimimise praktilist 
poolt. Nii juba tegutsevad kui 
ka alles alustavad mikroette-
võtjad jagasid koolitus päevadel 
häid kogemusi. Vahetati 
 mõtteid ja saadi ideedele 
tagasi sidet. Nii näiteks selgi-
tas OÜ TurBliss esindaja Sirli 
Mangus, millega arvestada, 

kui hakata müüma looduslikke 
kosmeetika tooteid Itaalias. 
Eeva Laks Woodbright OÜ-st 
rääkis, kuidas väärindada 
puupakke nii, et neid 15 euro 
eest ostetaks.  Greencube 
OÜ esindaja kõneles, et 
nende  toodetavast soojustus-
materjalist ei lähe midagi 
kaduma, sest jäägid jagatakse 
kohalikele, et nad saaksid oma 
hooneid soojustada. 

Proovikoolitusel osalenud 
inimesed ja seal esinenud 
ettevõtjad usuvad siiralt, et 
keskkonnahoidlike põhimõtete 
rakendamine ettevõttes on nii 
lühemas kui ka pikemas plaanis 
jätkusuutlik ning et väärtus-
põhine ettevõtlus paneb ka 
tarbijat teadlikumaid valikuid 
tegema.

VÄÄRTUSHINNANGUD
Projekti peapartner Sanna-
Mari Renfors ütles, et seni 
pole ükski projekt talle nii 
mõjunud nagu NatureBizz. 
Selles osalemine ja inspireeri-
vate ette võtjatega suhtlemine 
on muutnud tema väärtus-
hinnanguid. Nüüd vaatab ta 
palju hoolikamalt, kellelt ja 
mida ta ostab, millised on toote 
koostisosad ja pakend ning 
milliseid väärtuseid ettevõtja 
kannab ja edastab. Koolitus-
päevadel salvestati videoid, 
kus tutvustatakse edukate 
keskkonnahoidlike  ette võtjate 
kogemusi. Neid saab vaadata 
NatureBizzi veebi lehel  
projectnaturebizz.eu oleval 
õppematerjalide  alamlehel 

„Training programme and 
modules“. Koolitusprogramm 
on jõudnud ka raamatu-
kaante vahele. Eestikeelses 
 „Käsiraamatus  rohelise 
äri tegevuse planeeri misest 
mikro ettevõttes“  antakse 
teavet programmi ülesehituse 
ja sisu kohta ning jagatakse 
õpetajatele, koolitajatele 
või mentoritele suuniseid 
 koolituse üles ehitamiseks. 

Raamatus tutvustatakse 
programmi kaheksat moodulit 
koos praktiliste näpunäidetega 
ning käsitletakse arvukaid tee-
masid alates keskkonnahoid-
liku ettevõtte idee ja toodete 
arendamisest kuni brändimise 
kommunikatsiooni ning 
rahvusvahelistele turgudele 
suundumiseni. 

Käsiraamat on mõeldud eel-
kõige õpetajatele ja koolitaja-
tele, et toetada neid kesk-
konnahoidliku äritegevusega 
seotud teemade õpetamisel 
ning õppijate suunamisel, kuid 
see sobib hästi ka iseseisvaks  
õppimiseks. (Mikro)ette-
võtjad, kes plaanivad alus-
tada keskkonna säästliku 
äri tegevusega või seda edasi 
arendada, saavad käsiraama-
tust häid nõuandeid. 

Raamat on ilmunud inglise 
ja eesti keeles. Ingliskeelse 
käsiraamatu juurde kuuluvad 
ka videod, mis aitavad  mõista 
peatüki sisu. Eestikeelset raa-
matut saab alla laadida Tartu 
Ülikooli Pärnu kolledži kodu-
lehelt pc.ut.ee/et/kolledzist/
naturebizz. •
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Ülekantavad oskused 
viivad kaugemale

MARGE VAIKJÄRV
TÜÜE, projektijuht

I lmselt ei olnud selleks 
 eraldi ainekursust. Kas 
tunnen, et olen need 

oskused mingil tasemel 
omandanud? Kõrgharidusega 

spetsialistina ilmselt ikka olen. 
Ajaplaneerimine, suhtlusoskus, 
meeskonnatöö – nende ühis-
nimetaja on ülekantav oskus. 

Pädevus on teadmiste, 
 oskuste ja hoiakute kogum. 
Võtmepädevusi või teisisõnu 
ülekantavaid oskusi, ka üld-
oskusi, üldpädevusi, võtme-
oskusi (ingl key competencies, 
transferable skills, generic skills, 
generic competences, key skills 
jpt) vajavad kõik inimesed 
sõltumata elu- või tegevus-
valdkonnast, et tagada enese-
teostus ja areng, kodaniku-
aktiivsus,  sotsiaalne kaasatus 
ning tööhõive.  

Aastate jooksul on seda 
mõistet laiendatud ka inimeste 
 võimele mingis kindlas kon-
tekstis eesmärgipäraselt ja tule-
muslikult tegutseda. Selle taga 
peitub vajadus õpetada inimesi 
kohanema muutuvates oludes, 
rakendama oma erialaseid 
teadmisi mitmesugustel ameti-
kohtadel ja liikuma vajaduse 
korral ka majandussektorite 
vahel. 

PALJU TEADMISI
Ajalooliselt on mõistetav, miks 
on keskendutud  hariduses 
 pikka aega teadmistele. Olu-
korras, kus teadmiste hulk 

Lõpetasin kevadel ülikooli. Pea täis faktiteadmisi, selgeks saanud hulk erialaseid oskusi, 
ise indu täis tööle asuda. Töövestlusel uuriti minu arvutikasutamise ja ajaplaneerimise, 
suhtlus- ja meeskonnatööoskuste kohta. Mõtlesin, et ei tea, mis ainekursusel oleksin 
pidanud need oskused omandama.
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on väike ja need mahuvad 
piltlikult öeldes ühte raamatu-
kokku, on loengu vormis 
teabe edasiandmine ja sõna-
sõnalt kirja panemine parim 
õpetamis strateegia. Nüüdisajal, 
kus teadmiste hulk kasvab iga 
päevaga, jõuab üks inimene 
oma eluea jooksul omandada 
vähe. Ei ole meil ju enam ka 
teadlasi, kes oleksid kursis 
rohkem kui ühe teadusharuga 
ja panustaksid neisse võrdselt 
aktiivselt, nagu see oli tavaline 
aastakümneid ja -sadu tagasi. 

Pidevalt muutuvas maa-
ilmas on niisiis hinnas üle-
kantavad oskused, mis aitavad 
teadmiste ja teabe hulgas 
 orienteeruda ning muutuvate 
oludega  kohaneda. Nuti telefoni 
abiga on meil ligipääs väga 
 suurele andmehulgale. Kõik 
sellest ei ole väärtuslik ega 
vajalik – on ka infomatsiooni, 
mis on väär või eksitav. Kriiti-
line lugemisoskus ja võime 
 allikate tõe pärasust hinnata 
on muutunud elementaarse 
lugemisoskusega võrdväärselt 
oluliseks.  Terminite tundmine 
ja taustt eadmised valdkonnast 
on vajalikud, kuid ei taga veel 
ülekantavate oskuste omanda-
tust. 

Teadmiste hulga suure-
nemine käib käsikäes nende 
sügavusega. Akadeemilistes 
ringkondades kuuleb ikka nalja 
ühe putukaliigi tagumise jala 
viimase lüli uurijatest. Selles 
on aga teatav tõde – ka ühe 
kitsana näiva valdkonna sees 
on teadmiste hulk väga suur ja 
kõige hoomamine väljaspool 
ühe inimese võimeid. Siin-
kohal tulevad appi suhtlus- ja 
meeskonnatööoskused. Suht-
lemine töökaaslastega, teiste 

erialade esindajatega ja edukas 
meeskonnatöö aitavad mõista 
seoseid putuka jala viimase 
lüli ja selle isendi toitumis- või 
liikumisharjumuste vahel 
ning püstitada uusi uurimis-
küsimusi. Teadustöö on mees-
konnatöö ja see kehtib ka iga 
muu töö kohta. Nii suhtlemist 
kui ka meeskonnatööd saab 
õppida ja arendada. 

OSKUSTE ÕPETAMINE
Ülekantavaid oskusi võib 
õpetada eraldi õppeainetena 
ehk aditiivselt või ühendatuna 
eriala ainetega ehk integra-
tiivselt. Mõlemal meetodil on 
omad eelised ja puudused.

Aditiivne mudel on õppe-
korralduslikult ja õppekava 
ülesehituse mõttes lihtsam, 
sest see piiritleb selgelt, kus 
ja millal konkreetset oskust 
omandatakse. Teisalt ei õpita 
aditiivse mudeliga oskusi eri-
alasesse konteksti rakendama 
ega tunnetada eri õppeainete 
ja õpiväljundite omavahelisi 
seoseid. See omakorda  pärsib 

hilisemat eri- ja tööalast paind-
likkust ning keerukamate töö-
protsessidega hakkama saamist.

Integratiivne mudel seob 
ülekantavad oskused kohe eri-
alaste teadmiste ja  oskustega, 
kuid nõuab õppekava tasemel 
suuremahulist koostööd. 
Seetõttu soovitatakse neid kaht 
võimalust kombineerida, nii et 
ülekantavad oskused oleksid 
lisatud eraldi ainekursuste 
õpiväljunditesse. 

See tähendab, et eriala-
ainete õpetamis- ja hindamis-
meetodid toetavad ülekanta-
vate oskuste  omandamist 
erialaaine kontekstis. 

Teabe rohkuse tõttu ei saa 
me ilma ülekantavate  oskusteta 
kõrgharidust omandada. 
Ainult erialastele teadmistele 
ja oskustele keskendudes ei jää 
me maha mitte ainult kõrg-
hariduse vallas toimuvatest 
muutustest, vaid kogu ümbrit-
sevast ühiskonnast, sh tööturu 
arengust. Ülekantavad oskused 
viivad meie lõpetajad kiiremini 
kõrgemale ja kaugemale. Seda, 
milliseid ülekantavaid oskusi 
õpetada, on õppeastmete kaupa 
esitatud kõrgharidusstandardi 
lisas 1. Samuti on õpetamis- ja 
hindamismeetodite valiku 
toeta miseks välja antud arvu-
kalt juhendmaterjale. Üle-
kantavate oskuste teemaga on 
hästi kursis ka TÜ õpetamise 
arendamise konsultandid. •

Viidetega artiklit saab lugeda 
aadressil www. ajakiri.ut.ee.

Sügissemestril  keskendub 
üliõpilasesindus sellele, et  
tutvustada ülikooliperele 
põhjalikumalt väljundipõhise 
õppe olemust.  Võtame luubi 
alla väljundi põhisuse ja selle 
rakendus võimalused, üldpäde
vuste arendamise, hindamise 
ning tagasiside. Ülikooliaeg on 
lühike. Tulge arutama, kuidas 
muuta see tõeliselt väärtuslikuks! 

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

KRIITILINE LUGEMISOSKUS ON MUUTUNUD 
ELEMENTAARSE LUGEMISOSKUSEGA 
VÕRDVÄÄRSELT OLULISEKS. 

ARVUTIT KASUTADES POLE 
FAKTITEADMISTEGA SUUREMAT 
PIHTA HAKATA.
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Sõpruses pole sõda

KARINE GHAZARYAN
semiootika magistrant

Ma ei mõista teda selle 
tõttu hukka. Pärast 
seda, kui Mägi-Kara-

bahhi  konflikt 1994. aasta relva-
rahuga külmutati, on Armeenia 
ja Aserbaidžaan teineteise 
silmis olnud kui tondid. Piirid 
pandi kinni, sajad tuhanded 
inimesed sunniti kodu maalt 
lahkuma, nii et kumbki riik 
sai oma maa naaberrahvast 
 puhtaks teha. Vastastikku 
reisida enam ei tohtinud või oli 
see liiga ohtlik. Isegi naabermaa 
tooteid ei võinud kohalikule 
turule tuua. Armeenlased ja 
aserid haihtusid üksteise elust. 
Jäi vaid üks ühendav lüli: sõda.

Konflikti ei suudetud lahen-
dada 26 aasta jooksul ja aeg-
ajalt puhkes kahe riigi piiril taas 
vägivald. Ikka ja jälle kuulsime 
teateid vastaspoole rünnakutest 
ja langenud sõduritest. Seega 
peab kumbki rahvas teist riiki 
hirmsaks tülinorijaks.

27. septembril puhkes 
 Armeenia ja Aserbaidžaani 
 vahel taas täieulatuslik sõda. 
Ma olen ajakirjanik, seega pean 
pidevalt uudiseid jälgima ja 
olulisi sündmusi edastama. See 
pole olnud kerge ei sisuliselt – 
sõjakeerises tuleb arvestada 
ka eksitavat propagandat – ega 
vaimselt. Sajad sõdurid ja 
 kümned tavaelanikud on 

 hukkunud. Linnu pommita-
takse nii ööl kui ka päeval ning 
inimesed on sunnitud oma 
kodu maha jätma või varjendi-
tesse peitu pugema. Kaukaasias 
on pinged jõudnud haripunkti 
ning see mõjutab ka armeenlasi 
ja asereid, kes elavad sõja-
koldest kaugel. Vastastikune 
vaen on kandunud internetti. 
Sõjakas hoiak, mida kihutavad 
takka kõrgeimad ametnikud, 
on kaht ühiskonda mürgitanud 
aastaid ning sellest on saanud 
 vihkamine ja võitlusiha.

Minul ning teistel Tartus 
elavatel armeenia ja aserbaid-
žaani üliõpilastel on Kaukaasias 
 olevate kaasmaalastega võrrel-
des vedanud. Siin viibime kõik 
ühes ruumis, kuulume üksteise 
ellu ja saame üksteist tundma 

 õppida sõja ahelateta.  Mulle on 
see justkui kingitus, mis langes 
sülle, kui Eestisse saabusin.

Ma saan ääretult viha-
seks, kui kuulen üleskutseid 
 sõjaks ja vaenuks. See tunne ei 
lähe kergesti üle, aga olen aja 
jooksul õppinud viha taltsu-
tama. Nipp on lihtne – iga 
kord, kui kuulen kedagi sõjale 
takka kiitmas,  sulgen silmad 
ja meenutan  põgusat vestlust 
oma aserbaidžaani sõpradega 
Raatuse ühiselamu tagahoovis, 
meie kaukaasia likku grillipidu 
Pärnus või suvist  jalutuskäiku 
Tallinnas.  Viimaste nädalate 
jooksul on need mälestused 
päris inimestest ja päris elu 
hetkedest aidanud mul vimma 
ja traagiliste sündmustega toime 
tulla. •

Pärast Eestisse kolimist ja Tartu Ülikooli õppima asumist on mu lemmikviis aja maha 
võtmiseks vanaemaga skaipida. Ta küsib kõikvõimalikke küsimusi. „Kas seal on liiga 
külm? Kas lavašši müüakse? Kellega sa sõbrustad?“ Ta ehmub iga kord, kui kuuleb 
midagi siinsete aserbaidžaani välistudengite kohta. „Kas oled ettevaatlik?“ küsib ta.

„RAHUTÜNN“. ARARATI 
BRÄNDIVABRIK ON AINUS 

KOHT ARMEENIAS, KUS NÄEB 
ASERBAIDŽAANI LIPPU. TÜNN 

AVATAKSE SIIS, KUI KAHE MAA 
VAHEL SÕLMITAKSE RAHU.
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Pilguheit minevikku 
MAARIT STEPANOV

Novembris tähistab UT oma 72. sünni-
päeva. Aastakümnete jooksul on välja-
anne näinud igasuguseid aegu, ilmunud 

mitme pealkirja all, vahetanud vormi ja muud 

võimalikku. Pole kindel, kas mõni praegune 
 lugeja on hoidnud käes ka päris esimest välja-
annet. Seetõttu võiks see lühiekskursioon mine-
vikku pakkuda põnevat uudistamist sõjajärgse 
olustiku kohta. Püsigu aga meeles, et tegelikkust 
peegeldavad toonased kirjatükid mõneti kõveralt.

Esimene number. 22. novembril 1948 Tartu 
Riikliku Ülikooli nime all ilmunud ajalehe 
esikaant illustreeriti Stalini pildi ja sütitavate 
loosungitega. Äsja oli tähistatud oktoobri-
revolutsiooni aastapäeva ning lehes trükiti ära 
sellekohane pilt. Juttu tehti aga näiteks sellest, 
et üliõpilastele on vaja paremini tutvustada 
teiste nõu kogude rahvaste saavutusi. Kiideti 
õigusteaduskonna üliõpilasi, kes olid deko-
reerinud keemiainstituuti loodud vene keele 
toa „maitsekalt portreede ja loosungitega“.

Bolševistlik tervitus. Lisaks poliitiliselt laetud  
tervitustele kirjutati ajakirjas ka muredest. Näiteks  
kritiseeriti, et metsandusteaduskonna õppejõud on 
leiged poliitinformatsiooni levitajad, ja nõuti asja-
osaliste vastutusele võtmist. Samas kajastati lühidalt  
Tiigi tänava ühiselamu halbu tingimusi: ülerahvastatus 
olnud nii suur, et mõnda tuba pidanud jagama kuni   
20 üliõpilast. •

Ajalehe esimese numbri leiab Eesti Rahvusraamatu kogu 
 digiarhiivist Digar.

Igandite vastu. Esimene number sõnastas 
ajalehe kui tööriista rolli – see pidi aitama 
sõdida kõige iganenu vastu.
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MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee
LIINA LUDVIG
UT praktikant

H ingedekuul tundub 
siinse ja teispoolsuse 
vaheline piir ikka 

tavapärasest hapram.  Öeldakse, 
et sel ajal pääsevad uitavad 
hinged elavaile hõlpsamini ligi, 
ja kui süüdata neile mõeldes 
küünal, leiavad nad üles teeotsa 
meenutajani. On igaühe enese 
otsustada, kas rõskel hilis-

sügisel peas tiirlevad mõtted 
pärinevad lahkunutelt või 
enese südamesopist. Endistele 
headele kaasteelistele mõeldes 
võiks aga kurvastusele eelistada 
rõõmsaid ja sooje mälestusi. 
Taaselustagem meie kõrval 
 olnud erakordseid inimesi, 
 hetki ja ütlemisi, mille oleme 
neilt mälestuseks kaasa saanud.

Nagu viitas Lucius Annaeus 
Seneca oma õpetaja Attalose 
sõnadele: „Elavatest sõpradest 
mõtlemine on mee ja kookide 
söömise sarnane, lahkunute 
meenutamine aga on meeldiv 

mõningasele mõrkjale maitsele 
vaatamata. Sest kes eitaks, et ka 
need teravamaigulised ja kibe-
dad ergutavad mingil määral 
magu?“

Meenutused Jüri  Kärnerist, 
Peeter Tulvistest ja Volli 
 Kalmust on kirja pannud 
nende kaasteelised ülikoolist. 
Ehk muudavad need mäles-
tused lahkunud meie meeltes 
elavaks – nii nende jaoks, kel oli 
au neid rektoreid tunda, kui ka 
nende jaoks, kelle kokkupuuted 
piirduvad jutustustega sellest, 
kellega oli tegu. •

RAIVO RAID
arengubioloogia lektor
KÄRT PADARI
arengubioloogia teadur

J üri Kärneri teaduslik-
pedagoogiline fookus 
oli eluperiooditi erinev: 

tsütoloogia, embrüoloogia, 
histoloogia, üldzooloogia, 
rakubioloogia ja arengu-
bioloogia. Küsimusele „Kes 
sa kõige rohkem oled?“ vastas 
ta muiates: „Mis sa mõtled, et 
mina ei arenegi?“

Kuigi elu jooksul tegeles Jüri 
eri teadusteemadega, meeldis 
talle alati istuda elektron-
mikroskoobi taga. Elektron-
mikroskoopia oli tema suur 
kutsumus ja selle arendamise 
eest Eestis seisis ta terve elu. 
Jüri oskas mikromaailmas 

näha looduse ilu ja harmooniat. 
 Polnud harvad juhud, kui ta 
tuli rektoritöö pingeid maan-
dama Vanemuise 46 asuva 
õppehoone keldrikorrusele 
elektronmikroskoobi taha. 
Mikroskopeerimine oli tema 
jaoks sama lõõgastav ja naudi-
tav nagu jalutuskäik metsas.

Üliõpilasi oskas Jüri suunata 
niimoodi, et tema idee imbus 
märkamatult juhendatava pähe. 
Teadustöö tegemise  soovist 
 kuuldes küsis Jüri kõige pealt: 
„Mida sa ise teha tahaksid?“ 
1980.  aastatel võis teadus-
kirjandusest lugeda, et rakkude 
diferentseerumise uurimi-
seks hakatakse maailmas üha 
rohkem kasutama lihtsamaid 
mudel süsteeme – immortali-
seeritud rakukultuure, mida 
mõjutatakse kasvufaktoritega. 
Mõttest, kas üks siinkirjutaja-

test võiks neid uurimistöös 
kasutada, võttis Jüri kohe 
kinni: „Oi, see on küll hea 
mõte, seda tuleks  kindlasti 
uurida ja seda hakkagi 
tegema!“ Kui tagantjärele 
mõelda, siis oli selle ette-
panekuni suunanud just 
tema lugemis soovitus. 
 Selline oligi Jüri õppe-
jõuna – ta kuulas noore 
mõtted ära ning võima-
luse korral toetas nende 
elluviimist.

Loenguid pidas ta 
akadeemilises laadis, 
ilma  liigse teatraalsu-
seta, aga kuulajatel ei 

 hakanud  kunagi igav. Tal oli 
oskus  siduda loengud oma-
moodi inimliku mõõtmega 
ning esitada teemat sellise 
haarava ja elava  entusiasmiga, 
justkui  juhtuks kõik meie 
endiga. Arengubioloogia 
kontekstis see ju tihtipeale nii 
oligi, sest nagu Jüri ise talle 
 omase kavala  muigega tavatses 
öelda:  „Inimese elukäigus on 
kaks olulist etappi: üks neist 
on gastru latsioon ning teine 
naise võtt. Kui need kaks õnnes-
tuvad, võite oma elu korda-
läinuks pidada!“

Jüri armastas seltskonnas 
lugusid rääkida. Need ei olnud 
kunagi labased või kedagi 
alavääristavad, pigem olid need 
õpetlikud. Kui tuli aga kellegi 
kohta negatiivne hinnang anda, 
oli tal selleks kaks peamist 
sõna. Tudengi või mõne 
 noorema inimese puhul ütles 
ta vahel: „No see on üks jõhik!“ 
See oli hinnang inimesele, kes 
käitus mõnes olukorras ülbelt, 
kuigi iseloomult võis olla täitsa 
tore ja arukas. Jõhiku tiitlist 
võis pääseda. Kõige rängemalt 
võis Jüri kellegi kohta öelda: 
„See on küll igavene kaabakas.“ 
Seda väljendit kasutas ta harva 
ja sellist arvamust ta naljalt ei 
muutnud. 

Vana kooli mehe au pakliku 
renomee varjus oli Jüri 
 sooja hingelaadiga inimene, 
kes tudengite nooruslikku 
 entusiasmi, vaimsust ja rõõmu 
alati jagada oskas. •

Visionäärid ja  
tippude vallutajad

Jüri Kärner  
väärtustas teaduse ilu

Ajakirja siinsetelt lehekülgedelt leiab enamasti järelehüüded 
ülikoolipere äsjalahkunud liikmetele. Seegi kord looklevad 
sõnaread igavikulist rada pidi, aga lugejate ees on meenutused 
viimase kümne aasta jooksul lahkunud rektoritest: Jüri Kärnerist, 
Peeter Tulvistest ja Volli Kalmust.

JÜRI KÄRNER, PEETER TULVISTE JA VOLLI KALM KUNSTNIKE NÄGEMUSE JÄRGI. KÄRNERI JA TULVISTE ON 
JÄÄDVUSTANUD JÜRI ARRAK, VOLLI KALMU ON MAALINUD LAURENTSIUS (LAURI SILLAK).

JÜRI KÄRNER  
(25. APRILL 1940 – 25. SEPTEMBER 2010)
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TOIVO MAIMETS
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi direktor

P eeter oli visionäär. Ta 
ei armastanud eriti 
raamatu pidamist, 

arve lugeda, ent tal oli väga 
kaugele ulatuv pilk. Sellega aga 
seltskonnas sõpru ei võida ning 
uuenduste käigus ohverdas 
ta nii inimsuhteid kui ka oma 
juukseid ja närve.

Rektorina jätkas ta Jüri  
Kärneri alustatut. Mäletan, 
kuidas Peeter iseloomustas 
ülikooli reformimist, mida 
Kärner oli alustanud, ja ütles, et 
see on nagu surnuaia kolimine: 
väljast poolt ei saa aru, miks 
seda tehakse, ja sees poolsed 
asja pulgad ei aita sugugi kaasa. 
Või et see on nagu auto paranda-
mine sõidu ajal – kui ratas 
hakkab logisema, püüad sõidu 
pealt kruvi kinni keerata. Julgen 
küll väita, et ülikool, mida ta 

asus 1993. aastal juhtima, ja üli-
kool, mille ta andis 1998.  aastal 
järgmisele rektorile üle, erinesid 
paljuski.

Peetri iseloomus oli arvukalt 
jooni, mis tegid ta väga meeldi-
vaks kaaslaseks. Ent üks, mis 
mind alati võlus ja mille pärast 
võinuks temaga alati luurele 
minna, oli see, et kui midagi 
oli halvasti, ei hakanud ta kohe 
kritiseerima ja süüdlasi otsima, 
vaid asus mõtlema, mida teha, et 
asjad saaksid paremaks.

ERIK PUURA
arendusprorektor

V ändra koolipoiss, 
geoloogiaüli õpilane, 
aspirant, lektor, järel- 

doktor Kanadas, dotsent, 
 professor, õppeprorektor ja 
 rektor – nii lihtne ja kogu aeg 
üha kõrgemale viiv oli Volli 
Kalmu eluredel.

Kui iseloomustada Vollit ühe 
sõnaga, siis võiks see olla mägi
matkaja. See sõna peidab endas 
kolme peamist töist omadust, 
mida Volli ka rektorina välja-
paistvalt rakendas: ta oli mees-
konna juht, põhjalik süveneja ja 
kindlakäeline otsustaja. Need 
kõik on mägimatka rühmajuhi 
kõige vajalikumad omadused, 
mis võimaldavad  ronida kurude-
le ja vallutada  tippe. Ja tippude 
vallutamist Volli juhtiski – nii 
mägi matkadel kui ka tööelus.

Volli oli vaieldamatu liider. 
Väike rektoraadi jalgsimatk 
tema maakodus kujunes sumpa-
miseks läbi soostunud ala, kuid 
keegi ei mõelnudki läbimärga-
de jalanõude pärast viriseda. 
Meeskonna juhina kehtestas ta 
ametlikele nõupidamistele kolm 
peamist reeglit: ükski mees-
konna liige ei tee ette panekuid, 
mida ta pole varem oma 
 kolleegidega arutanud, teiste ees 
üksteisele vastu ei räägita ning 
sõna saab alati ühekaupa. Sellise 
juhti mise kohta võiks öelda: 
karm, aga ülimalt efektiivne.

Kui palju ületunde Volli 
rektorina tegi, seda ei oska 
ilmselt keegi kokku lugeda. Iga 
kohtumise eel oli ta alati teinud 
 põhjalikult tööd ning eriti 
esimesel rektoriaastal oli nõu-
pidamisi, mida ühe tööpäevaga 
lõpetada ei suudetud – niivõrd 
põhjalikult süveneti igasse 
detaili ja arutelude käigus 
jõuti sageli hoopis teiste oluliste 
küsimusteni. „No  näete, kuhu 
me nüüd välja jõudsime,“ oli tal 
sellistel puhkudel tavaks öelda.

Kõige suuremat mõju üli-
kooli arengule avaldas ilmselt 
Volli töö ülikooli rahvusvahe-
lise võrgustamisega. Piltlikult 
öeldes jõudis ta kõikjale, teda 
tunti väga laialdaselt ning kuna 
ta süvenes teemadesse põh-
jalikult, pakuti talle paljudes 
võrgustikes olulisi positsioo-
ne. Keegi ei tea täpselt, kui 
palju ülikool tänu tema 
tuntusele ja heale mainele 
rahvusvahelistes edetabe-
lites tõusis. Kindlasti oli 
neil mõju, sest ülikoolile 
avanes üha rohkem või-
malusi osaleda Euroopa 
Liidu haridus- ja teadus-
poliitika kujundamises 
ning suurenes ka ülikooli 
osalus rahvusvahelistes 
rahastusprogrammides.

Volli otsustuskindlust 
said tunda kõik, seal-
hulgas tema üliõpilased. 
Kui mõnes väikelinnas 
 geoloogilisel ekskursioonil 
ostsustas keegi iseseisvalt 

lõunapausi kohalikus kauba-
majas käimisega pikendada, 
võis kindel olla, et kauplusest 
väljudes ta bussi eest ei leidnud 
ja tuli hakata Tartu poole hääle-
tama. Õppetunnid kogu eluks.

Rektoritöös tuli sageli ette 
olukordi, kus raske ja paljude 
arvates vastuoluline otsus oli 
palju parem kui otsustamata 
jätmine. Üks tema lemmik-
lauseid oli: „See kõik oli olu-
korra kirjeldus, aga mida me 
nüüd teeme?“ Vaja oli otsustada 
ja nii läkski – vahel pika veen-
mise ja isegi pisaratega. Nagu 
mägimatkaja, kelle eesmärk on 
vallutada järjekordne tipp.

Kellel oli aga au ja võimalus 
olla Volliga koos ka töövälisel 
ajal, see sai kustumatuid mäles- 
tusi lahedatest kohtumistest. 
Töö oli töö ja elu oli elu. •

Peeter Tulviste  
oli visionäär

Volli Kalm  
vallutas mägesidvallutas mägesid

JÜRI ALLIK
eksperimentaalpsühholoogia 
osakonna juhataja, akadeemik

P eeter Tulviste tuli Tartu 
Ülikooli teisest maa-
ilmast – Moskvast, 

kus ta oli silmapaistva neuro-
psühholoogi  Aleksander Luria 
juhendamisel omandanud 
psühholoogia kandidaadi 
kraadi. Tartus  hakkas Peeter 
oma fenome naalse mälu abiga 
õpetama muuu hulgas psühho-
loogia ajalugu. 

Kõige muu kõrval püsis 
üldmulje Peetrist kui psühho-
loogist, kes kõneles olulistest 
asjadest, mida tasub uurida – 
näiteks sellest, kuidas vormib 
kultuur meie meeli, mõistust 
ja tundeid. Uurimisest, kuidas 
lugemis- ja kirjaoskus inimese 
aju ümber kujundavad, saigi 
tema elutöö. 

Peeter vormis Eesti psühho-
loogia provintslikust ja ama-
töörlikust nokitsemisest teadu-
seks. Minule ja paljudele teistele 
kolleegidele näitas Peeter, et 
suur maailm on olemas ja selle 
poole tasub liikuda.

Rektorina pidi Peeter 
langetama ka otsuseid, mis 
tema  populaarsust sugugi 
ei kasvatanud. Üks tähtis 
uuendus, mis mõjutas Eesti 
teaduse arengut, oli ülikooli 
toimetiste Acta et commenta-
tiones universitatis Tartuensis 
sulgemine. Selle mõte oli 
suunata teadlasi saatma oma 
töid maailma parematesse 
ajakirjadesse, kus neid märga-
takse rohkem ja kus nende 
mõju on suurem. 

Peeter Tulviste oli üks 
kõige karismaatilisemaid 
ja vaimukamaid inimesi, 
keda ma olen tundnud. Ka 
tema usaldusväärsuses ei 

olnud vähimatki kahtlust, kuna 
suure osa keelatud kirjandusest 
sain just tema käest. Muidugi 
põhjustas Peetri mälu kadedust, 
kuid ühtlasi ka palju nalja, sest 
tema heade anekdootide taga-
varal ei näinud olevat mingeid 
piire. •

PEETER TULVISTE  
(28. OKTOOBER 1945 – 11. MÄRTS 2017)

VOLLI KALM  
(10. VEEBRUAR 1953 – 23. DETSEMBER 2017)
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NOVEMBRIS TÜ AULAS:  
7. novembril kell 16.00 
 heli looja Alo Põldmäe 75. sün-
nipäeva kontsert „Atlantisest 
Emajõe ööbikuteni“, esinevad 
Maria Listra, Oliver Kuusik, 
Rene Laur, Heigo Rosin, Henri 
Zibo, Tartu I ja II muusikakooli 
ja H. Elleri muusikakooli õpila-
sed, Tartu Noortekoor,  
dirigent Markus  Leppoja, 
 klaveril Ralf Taal, Helen 
Põldmäe ja Andre Hinn, pilet 
15,9/12,9 eurot;  
14. novembril kell 16.00 Tartu 
I Muusikakooli sünnipäeva 
kontsert;  
22. novembril kell 17.00 Veljo 
Tormise 90. sünniaastapäevale 
pühendatud kontsert „Tasase 
maa laul“, tasuta;  
24. oktoobril kell 19.00 Irina 
Zahharenkova klaverikontsert 
„Beethoven 250“,  
piletid 10/15 eurot.

ÕPETATUD EESTI SELTSIS: 
11. novembril kell 16.15 Tõnu 
Viigi ettekanne „Kuidas on 
kuulus šotlane David Brewster 
seotud Eestiga?“,  
25. novembril kell 16.15 Hent 
Kalmo ette kanne „Mis juhtus 
Toompeal 16. juunil 1940?“.  
Õpetatud Eesti Seltsi 
 kõnekoosolekud toimuvad 
aadressil Jakobi 2–224.

6. novembril on GUSTAV 
ADOLFI PÄEV. Kell 15.00 
algavad Jakobi 2–114 inglis-
keelsed loengud: TÜ maailma 
keelte ja kultuuride  kolledži 
ladina keele lektor Kaidi 
Kriisa räägib teemal  „Gustav 
Adolfi pärand varauus-
aegses Tartus kolmes pildis“ 

ning Põhja maade Ministrite 
Nõukogu Eesti esinduse 
direktor  Christer  Haglund 
teeb ettekande „Rootsi päev 
ja soomerootsi traditsioonid“. 
Kell 17.00 asetatakse lilled 
Johann Skytte ja Gustav II 
Adolfi mälestusmärgi juurde. 
Kell 18.00 toimub TÜ aulas 
kontsert, kus esinevad sopran 
Maria Valdmaa ja metso-
sopran Tuuri Dede ning 
 ansambel  Floridante. Kontsert 
on tasuta.

Kuni 10. novembrini on 
Philosophicumi ( Jakobi 2) 
trepi galeriis avatud teadus-
filosoofia dotsendi Endla 
Lõhkivi  MAALINÄITUS „Minu 
maastikud“. Näituse  keskmes 
on erinevates tehnikates 
väljendusrikkad maastikumaa-
lid – õli- ja akrüülvärvidega 
maalitud tööde kõrval on 
esimest korda publiku ees ka 
viis digimaali tehnikas teost.

12. novembril kell 9.00 
 toimub Pärnus Strandi hotellis 
teenuse disaini KONVERENTS 
„Playday“, kus arutletakse, 
kuidas muuta turismisektoris 
madalhooaeg tulutoovaks 
kõrghooajaks. Oma  kogemusi 
jagavad rahvusvaheliselt 
 tunnustatud eksperdid Nick 
Hall (Suurbritannia), Willy 
Legrand (Saksamaa), Mario 
Sepp (Austria), Alex Crevar 
(Sloveenia) jpt. Esineb ansam-
bel Lexsoul Dancemachine.

12. novembril toimub TÜ 
doktorantidele ja viimase 
aasta jooksul väitekirja kaits-
nud  doktoritele eestikeelsete 

KOLME MINUTILISTE LOEN-
GUTE KONKURSS, kus saab 
oma teadus tööd või hiljutist 
publikatsiooni laiemale avalik-
kusele tutvus tada. Konkursil 
peetud loengud leiavad laie-
mat kajastust ERR-i teadus-
uudiste portaalis Novaator.  
Konkurss toimub Dorpati kon-
verentsikeskuse Baeri  saalis 
kell 10.00. Osalejatel tuleb 
ette valmistada eesti keelne 
kolmeminutiline haarav loeng, 
mis võtab kokku uurimistöö 
ajendiks olnud probleemi, 
selle lahendamise viisid ning 
tulemuste tähtsuse. Registree-
ruda saab kuni 5. novembrini.  
Täpsem teave ja registree-
rumine veebilehel www.
ut.ee/et/tartu-ulikooli-kolme- 
minuti-loengute-konkurss.

14. novembril kell 12.00 
toimub Tartu tähetornis 
PLANETAARIUMIETENDUS. 
Kunstliku tähistaeva all tutvu-
takse taevakehade liikumise ja 
tähistaeva saladustega. Pilet 
3 eurot, etenduse ajal tuleb 
 kanda maski, mis palutakse 
endal kaasa võtta.

27. ja 28. novembril kell 20.00 
(selge ilma korral) toimub 
Tartu tähetornis TÄISKUU 
VAATLUS. Tasuta.

Tartu tähetorni aias on selle 
aasta lõpuni avatud NÄITUS 
„Hommikutäht“, mis räägib 
planeet Veenusest. Tänavu 
tähistatakse TÜ raamatukogu 
ja kunstikogu rajaja prof Karl 
 Morgensterni 250. aasta-
päeva. Tema nimi tähendab 
tõlkes hommikutäht.

Tartu Ülikooli uued audoktorid
Tartu Ülikooli audoktoriks nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, ühiskonna- 
ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli ja Eesti teaduse autoriteeti maailma 
üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja 
teadusasutustega. Aunimetus on asutatud 1803. aastal. Aunimetusega kaasneb medal.

ARHEOLOOGIA AU-
DOKTORIKS valiti välja-
paistvate saavutuste eest 
keskaja arheoloogia alal ja 
pikaajalise eduka koostöö 
eest TÜ teadlastega 
Readingi Ülikooli kaas-
professor  ALEKSANDER 
 PLUSKOWSKI. Tänu heale 
koostööle Pluskowskiga on TÜ ja Eesti rahvus-
vaheline maine, tuntus ja nähtavus keskaja 
arheoloogia alal märkimisväärselt kasvanud.

HARIDUSTEADUSTE 
AUDOKTORIKS valiti 
haridusteadlane ja visionäär, 
nüüdisaegse õpikäsitluse 
eestkõneleja, Utrechti 
Ülikooli professor  
P. ROBERT-JAN SIMONS, 
kes on edendanud ja 
tugevdanud TÜ-s ja Eestis 
haridusteadusi ning aidanud muuta meie teadlaste 
töö tulemusi maailmas nähtavaks. Professor 
Simonsil on hindamatu roll haridusteaduste 
doktoriõppe tugevdamisel, uudsete haridus-
innovatsiooni ja -tehnoloogia magistriõppekavade 
väljatöötamisel ning nende ainekursuste 
 õpetamisel TÜ-s.

MEEDIASOTSIO LOOGIA 
AUDOKTORIKS valiti 
Söder törni Ülikooli  meedia- 
ja kommunikatsiooni-
uuringute professor  GÖRAN 
BOLIN, kes on aidanud 
suurel määral kaasa TÜ ja 
Eesti ühiskonna- ja meedia-
teadlaste rahvus vahelise 
tuntuse edendamisele ning uue põlv konna 
kujundamisele. Professor Bolini tihe partnerlus 

TÜ-ga algas 2000. aastate esimeses pooles, mil 
pandi alus Läänemere piirkonna meediamuutuste 
võrdlusuuringule. Sellest koostööprojektist ja 
edasistest jätku-uuringutest võrsunud koostöö on 
aidanud kasvatada TÜ meediasotsioloogia 
koolkonna nähtavust nii Põhjamaades kui ka mujal 
Euroopas.

MEDITSIINIGENEETIKA 
AUDOKTORIKS valiti  
väljapaistvate saavutuste 
eest meditsiinigeneetika 
alases teadus- ja arendus-
töös ning pikaajalise tule-
musliku koostöö eest TÜ 
teadlastega Helsingi Ülikooli 
professor   HELENA 
 KÄÄRIÄINEN.  
Professor Kääriäineni sidemed TÜ-s töötavate 
kolleegidega algasid juba enam kui 30 aastat 
tagasi. Tema tegevusest Euroopa Inimese-
geneetika Ühingu ühe liidrina sai alguse ka 
aktiivne koostöö TÜ geenivaramuga üld  rahvas-
tiku terviseküsimuste uurimise ja ennetamise 
valdkonnas.

MATEMAATILISE 
 FÜÜSIKA AUDOKTORIKS 
valiti Sorbonne’i  Ülikooli pro-
fessor  RICHARD  KERNER, 
kes on pikka aega arenda-
nud edukat koostööd TÜ 
matemaati kute ja  füüsikutega 
ning  lõiminud neid rahvus-
vahelise kogukonnaga. Kerneri koostööpartne-
rid on olnud TÜ teadlased nii matemaatika ja 
 statistika instituudist kui ka füüsika instituudist. 
Ta on pidanud TÜ-s ja mujal Eestis loenguid ja 
ettekandeid ning pühendanud mitme doktoriõp-
peprogrammi raames märkimisväärselt palju aega 
koostööle TÜ doktorantide ja järeldoktoritega.

ALEKSANDER 
PLUSKOWSKI

P. ROBERT-
JAN SIMONS

GÖRAN BOLIN

HELENA 
KÄÄRIÄINEN

RICHARD KERNER
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STIPENDIUMID

2020/2021.  ÕPPEAASTA 
ERNST JAAKSONI 
 MÄLESTUSFONDI STIPEN-
DIUM – üks 18 000 euro 
 suurune stipendium.  
Stipendiumi eesmärk on 
toetada välismaal kraadiõppes 
õpinguid või  teadusuuringuid 

jätkavaid eesti rahvusest 
doktorante, teadureid ja 
 õppejõude, et kasvatada 
 tugev akadeemiline järelkasv 
TÜ teadlaskonnale.  
Stipendiumi saaja peab 
olema TÜ doktorant või 
doktorikraadi kaitsnud kuni 

 41-aastane TÜ teadur või 
õppejõud.  
Taotluste esitamise tähtaeg on 
1. veebruar 2021.

Täpsem teave ja nõuded: siht-
asutus.ut.ee, tysiht@ut.ee või 
737 5852 (Triin Vakker).

DOKTORITÖÖD

5. novembril kell 10.15 kaitses 
MAARJA VAIKRE looma-
ökoloogia erialal doktoritööd 
„The impact of forest drai-
nage on macroinverteb rates 
and amphibians in small 
water bodies and opportuni-
ties for cost-effective miti-
gation“ („Metsakuivenduse 
mõju vee-suurselgrootutele ja 
kahe paiksetele ning  
võimalused säästlikuks 
 majandamiseks“). Juhendajad 
teadurid Riinu Rannap ja Liina 
Remm, oponent prof Kari-
Matti Vuori (Soome Kesk-
konna Instituut). 

6. novembril kell 12.15 
kaitseb KARINA 
 NOVAŠEVSKAJA vene 
kirjanduse erialal doktori-
tööd „А. А. Шаховской 
– идеолог русского 
национального театра“ 
(„Aleksandr  Šahhovskoi vene 
rahvusteatri ideoloogina“). 
Kaitsmine toimub TÜ senati 
saalis. Juhendaja prof Ljubov 
Kisseljova, oponendid prof 
 Ekaterina Dmitrijeva (Vene-
maa Riiklik Humanitaarüli-
kool), prof  Ekaterina Ljamina 
 (Kõrgem Majanduskool, 
Venemaa).

9. novembril kell 13.00 kaitseb 
TÕNIS MÄNNISTE haridus-
teaduse erialal doktoritööd 
„Measuring military comman-
ders’ decision making skills 
in a simulated battle leading 
environment“ („Sõjaväeliste 
juhtide otsustamisoskuse 
hindamine lahingujuhtimist 
matkivas olukorras“).  
Kaitsmine toimub TÜ 
 muuseumi  valges saalis. 
 Juhendaja prof  Margus 
 Pedaste,  oponent 
dots kolonel leitnant 
Anders  McDonald 
 Sookermany  (Norra Politsei-
kõrgkool ja Norra Kaitsekõrg-
kool).

9. novembril kell 16.15 kaitseb 
SHOTA KAKABADZE polito-
loogia erialal doktoritööd 
„„The Caucasian chalk circle“: 
Georgia’s self at the East/
West nexus“ („„Kaukaasia 
kriidiring“: Gruusia minapilt 
ida/lääne neksuses“). Kaits-
mine toimub videosilla kaudu. 
Juhendajad prof Andrey 
Makarychev ja vanemteadur 
Maria Mälksoo (Kenti  Ülikool, 
Suurbritannia), oponent 
prof Madina Tlostanova 
(Linköpingi Ülikool, Rootsi).

12. novembril kell 14.00 
kaitseb HELEN VAHER bio-
meditsiini erialal doktoritööd 
„MicroRNAs in the regulation 
keratinocyte responses in 
psoriasis vulgaris and atopic 
dermatitis“ ( „MikroRNA-d 
 keratinotsüütide rakulise 
vastuse reguleerimisel naas-
tulise psoriaasi ja atoopilise 
dermatiidi korral“). Kaits-
mine toimub Ravila 19–1006. 
 Juhendajad prof Ana Rebane 
ja prof Külli Kingo,  oponent 
prof Charlotte Menne 
 Bonefeld (Kopenhaageni 
 Ülikool, Taani).

13. novembril kell 12.15 
kaitseb ANNIKA MIKKEL 
klassikalise filoloogia erialal 
doktori tööd „Rütmilised 
lauselõpud 14. sajandi ladina-
keelsetes ning itaalia rahva-
keelsetes proosateostes“ 
(„Rhythmic clausulae in the 
14th century Latin and Italian 
vernacular prose texts“). 
Kaitsmine toimub TÜ senati 
saalis. Juhendaja dots Maria-
Kristiina Lotman, oponendid 
dots Satu Grünthal (Helsingi 
Ülikool, Soome) ja vanem-
teadur Heete Sahkai (Eesti 
Keele Instituut).

18. novembril kell 16.15 
 kaitseb ROGER M. A. 
YALLOP üldkeele teaduse 
 erialal doktori tööd „The affect 
and effect of  asyn chronous 
written  artefacts (cover 
letters, drafts, and feed back 
letters) within L2 English 
doctorate writing groups“ 
(„Mustandid,  kaaskirjad ja 
vastastikune kirjalik tagasi-
side inglise keelt teise keelena 
kasutavate doktorantide kirju- 
tamis rühmades“).  
Kaitsmine toimub video silla 
kaudu.  
Juhendajad prof  Renate 
 Pajusalu ja lektor Djuddah 
 Leijen, oponent Susan M. 

Lang (Ohio Ülikool, USA).

20. novembril kell 12.15 kait-
seb TRIINE NIRGI geoloogia 
erialal doktoritööd  
„Holocene relative shore- 
level changes and geo - 
  arc  hae o logy of the prehistoric 
sites in western Estonia“ 
(„Läänemere vee taseme 
 muutused Holotseenis ja 
esiajaloolise ranniku asustuse 
geoarheoloogia Lääne- 
Eestis“).  
Kaitsmine toimub Ravila 
14a–1019. Juhendajad vanem-
teadurid Tiit Hang ja Alar 
 Rosentau, oponent prof 
 Gösta Hoffmann   (Bonni 

 Ülikool, Saksamaa).

23. novembril 2020 kell 
15.00 kaitseb LIISI RAAM 
 arstiteaduse erialal doktori-
tööd „Molecular Alterations 
in the Pathogenesis of Two 
Chronic Dermatoses – Vitiligo 
and Psoriasis“ („Molekulaar-
sed muutused kahe  kroonilise 
dermatoosi – vitiliigo ja psori-
aasi – patogeneesis“).  
Kaitsmine toimub Ravila 
 19–1006.  
Juhendajad prof Külli Kingo, 
juhtivteadur Kai Kisand ja 
prof Ana Rebane, oponent 
prof Veli-Matti Kähäri (Turu 
Ülikool, Soome).

TUNNUSTUSAVALDUSED

TÜ tänukirja pälvisid 70. 
sünnipäeval füüsika  instituudi 
materjaliteaduse osa-
konna  vanemteadur KOIT 
 MAURING, 65. sünnipäeval 

loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna matemaatika ja sta-
tistika programmijuht MARE 
VÄHI ning loodus- ja täppis-
teaduste valdkonna dekanaadi 

õppekorralduse spetsialist 
TIIU KAART; 60. sünnipäeval 
loodusmuuseumi loodus-
hariduse koordinaator KÜLLI 
KALAMEES-PANI.

ÕNNITLUSED

85 VALVE-LIIVI 
KINGISEPP, 

emeriitdotsent – 11. november

80 VALERI 
VASSILTŠENKO, 

emeriitdotsent – 22. november

70 MATTI SELG, 
vanemteadur – 

8. november
PEETER TOROP, 
kultuurisemiootika professor – 
28. november

65 ANNE MENERT, 
geneetika teadur – 

20. november
ANDRES SAAG, lihhenoloogia 
vanemteadur – 21. november

55 MONIKA KUMM, 
teadustöö aluste 

lektor – 10. november
OLGA EINASTO, raamatukogu 
teenindusosakonna juhataja – 
14. november
TERJE RAND, 
raamatukoguhoidja – 
14. november

50 LIIVO NIGLAS, 
etnoloogia teadur – 

2. november

TIIT TEDER, entomoloogia 
vanemteadur – 4. november
SIRJE SISASK, kuraator – 
10. november
KATRIN TAMBET, taseme- ja 
täiendusõppe peaspetsialist – 
19. november
TANEL KÄÄMBRE, 
materjaliteaduse 
vanemteadur – 26. november

45 JORMA TOOTS, 
klaveri lektor – 

8. november
EDUARD MARON, 
psühhiaatria vanemteadur – 
14. november
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ÜLIKOOLI LEMMIKSÕNAD. ANTUD

 » Perearsti juures antud vereproov  osutus 
negatiivseks. Sotsiaaltöötajatele on antud uued 
elektriautod. Elektroonilisel hääletusel antud 
hääled on kokku loetud. Küsimusele antud 
vastus oli üllatav. Osakonnale antud soovitused 
täideti kiiresti. Talle on antud doktorikraad. 
Laenuks antud raamat on ikka tagasi tooma-
ta. Talle ei antud koosolekul sõna.

 » Antud töö põhjal on hakatud välja arendama 
uusi seadmeid. Antud uuringus vaadeldi seda 
näitajat eeskätt sotsiaalteaduslikust küljest. 
Antud projekti maksumus oli 35 000 eurot. 
Antud juhul ei ole vaja lisadokumente  esitada. 
Antud olukorras tuleb kiiresti reageerida. 
Antud tunnus on tingitud inimese geenidest. 
Vastus antud küsimusele ei ole lihtne. Kui 
antud asjaolu arvesse võtta, saab toetust 
suurendada. Tuleb möönda, et antud arvamus 
on pakkunud palju kõneainet.

Mille poolest need kaks lauserühma 
 erinevad? Otstarbekuse poolest. 

 Esimeses rühmas on sõnal antud kindel ees-
märk –  kellelegi ongi päriselt midagi antud. 
 Teises rühmas aga paljastub kantseliit kogu 
oma uhkuses, sest tegelikult ei anta nendes 
lausetes mitte kellelegi mitte midagi.

Teise lauserühma paberliku mekiga antud 
on saanud alguse vene sõnast данный. 
Õigekeelsussõnaraamatus nimetataksegi sõna 
antud sellises kasutuses paberlikuks ja ametniku 
soovitussõnastikus selgitatakse lähemalt: 
„Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab 
lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna 
antud vene toortõlge, mille asemel on meil 
sobivamaid sõnu.“

Venekeelse данный kõrval tungib antud 
nüüdsel ajal sisse ka inglise sõna given otsetõlke 
kaudu. Kui vene ja inglise keeles võivad 

need keelendid olla omal kohal, siis eesti 
keeles ei anna antud lausele juurde muud 
kui paberikrabinat. Kui keegi pole kellelegi 
midagi andnud, sobivad paremini sõnad see, 
nimetatud, kõnesolev, kõne all olev, eespool 
käsitletud, eelmainitud, konkreetne, vahel ka 
praegune, siinne vms. Väga sageli ei ole aga 
antud asemele üldse mitte midagi vaja panna.

Kuidas siis parandada teise rühma lauseid? 
Kantseliidivabu võimalusi on mõistagi rohkelt ja 
osa neist on antud (!) allpool.

Töö ~ Selle töö põhjal on hakatud välja 
arendama uusi seadmeid. Uuringus vaadeldi 
seda näitajat eeskätt sotsiaalteaduslikust küljest. 
Projekti maksumus oli 35 000 eurot. Praegusel 
~ Siinsel juhul ei ole vaja lisadokumente esitada. 
Praeguses olukorras ~ Nüüd tuleb kiiresti 
reageerida. See ~ Kõnealune ~ Eelnimetatud 
tunnus on tingitud inimese geenidest. Vastus 
sellele küsimusele ei ole lihtne. Kui seda asjaolu 
arvesse võtta, saab toetust suurendada. Tuleb 
möönda, et see ~ selline ~ niisugune arvamus 
on pakkunud palju kõneainet.

NB! Kindlasti ei tasu sõna antud vahetada 
välja sõnaga käesolev, mis kuulub samamoodi 
 paberlikku keelepruuki. •

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI. 
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MAAJA VADI 65

4. novembril sai 65-aastaseks 
senati liige, Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi kavaler ja Eesti 
Teaduste Akadeemia medali 
laureaat, juhtimise professor 
Maaja Vadi. Maajast võiks 
kirjutada kui koolkonna loojast, 
juhist, teadlasest, õppejõust või 
kogukonna edendajast (ta on 
muu hulgas Kihnu aukodanik). 
Et aga tegemist on ka majandus-
teaduskonna kõige viljakama 
juhendajaga – tema juhen-
damisel on kaitstud 15 doktori-
tööd ja rohkem või vähem 
aktiivselt kirjutamas on kümme-
kond doktoranti –, siis  kirjel - 
dame teda kui juhendajat.

Nõudlikkus ja toetus 
Kui magistrant, kellel on plaan 
oma lõputöö kergelt tehtud 
saada, palub Maajat juhendajaks, 
võib teda tabada päris suur eh-
matus. Maaja teeb ettepaneku 
kirjutada töö hoopis välismaal 
ja kui magistrant vastu punnib, 
saab ta korraliku peapesu ning 
Maaja arvamus jääb peale. 

Tagantjärele hinnates on 
see täielik vedamine. Juhendaja 
Maaja doseerib nõudlikkust 
täpselt nii palju, kui juhendatav 
välja kannatab. Tänu sellele on 
võimalik kasvada ja areneda 
teadlase ning inimesena. Paketti 
kuulub seejuures igakülgne abi, 

motiveerimine, hoolimine ja 
mõistmine.

Maajal on erakordne 
motiveerimisoskus ja tänu 
sellele on asjade poolelijätmine 
tõeliselt keerukas. Maaja on 
üdini humanist. Vastasel juhul 
ei oleks tal võimalik leida igale 
oma juhendatavale just sobivaim 
lähenemisviis.    

Röntgenipilk 
Maajal on asjadele alati täiesti 
uus vaatenurk, isegi kui juhen-
datav on teema endale põhja-
likult selgeks teinud. Tal on ka 
ime pärane võime leida asjadele 
ühine nimetaja ja tekitada 
seosed, mida justkui varem ei 
olnud. Uurimisprobleemide 
lahendamiseks on tal alati juba 
mingi andmestik olemas. 

Ka doktoritöö artiklite vahel 
seoseid leida on koos Maajaga 
väikese arutelu tulemusel lihtne. 

Ta näeb välja pisike, kuid 
ise loomu poolest on ta jõuline, 

terava meelega ega jää kunagi 
vastust võlgu. 

Mälupank ja energiapomm 
Maajalt tuleks välja selgitada, 
kuidas on võimalik kõiki sünd-
musi ja fakte meelde jätta. Mingi 
ime läbi oskab ta alati öelda, 
millega keegi on kunagi ülikoolis 
tegelenud, millal on kellegi lapse 
sünnipäev ja veel palju muud. 

Maaja ilmselt ei maga üldse, 
sest arvestades tema huvide 
ja toimetamiste ampluaad, ei 
jää selleks lihtsalt aega. Tihti on 
tunne, et tal on rohkem energiat 
kui kõigil tema juhendatavatel 
kokku. Maaja on perpetuum 
mobile. 

Kust ta energiat ammutab, 
ei tea, aga küllap on sellel seos 
asjaoluga, et ta täidab oma päe-
vad tööga, mida armastab. Seda 
armastust on tunda ka juhenda-
misest. Üks erilisemaid kohti, 
kus me temaga doktoritöö üle 
oleme arutlenud, on Tallinna 
Kunstihoone näitusesaal – Maaja 
on nimelt kirglik kunstinautleja. 

Pole palju juhendajaid, 
kes  oskaksid mõjutada oma 
juhenda tavate elu ja arengut 
sel moel, nagu tema seda teeb. 
 Maajaga on suurepärane koos-
tööd teha! Palju õnne!

Maaja Vadi doktorandid
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MERLE MÄGI, RAKE 
projektijuht-analüütik – 
21. november

40 ELVIRA KÜÜN, eesti 
keele assistent – 

15. november

HELEN EENMAA, IT-õiguse 
teadur – 25. november

35 ILJA GAIDUTŠIK, 
molekulaarse 

biotehnoloogia teadur – 
3. november

RINGA RAIDSALU, vastuvõtu 
spetsialist – 11. november

30 KASPAR KRUUP, 

kommunikatsiooniteaduste 
assistent – 17. november
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GUSTAV ADOLFI 
PÄEV

6. novembril tähistatakse 
Gustav Adolfi päeva. 

Kell 15.00 algavad Jakobi 
2–114 ingliskeelsed loengud, 
kõnelevad ladina keele  lektor 
Kaidi Kriisa ja ning Põhja- 
maade Ministrite Nõu kogu 
Eesti esinduse direktor 
Christer Haglund. 

KONTSERT

22. novembril  
kell 17.00 toimub 

TÜ aulas Veljo Tormise  90. 
sünniaasta päevale pühen-
datud kontsert „Tasase 
maa laul“. Esinevad TÜ 
 akadeemiline naiskoor ja 
 selle vilistlased, Eesti koori-
juhtide naiskoor, tütarlaste-
koor Ellerhein jpt.

SÜNNIPÄEVA-
KONTSERT 

7. novembril kell 16.00 
toimub helilooja Alo 

Põldmäe 75. sünnipäeva 
kontsert „Atlantisest Emajõe 
ööbikuteni“. Esinevad Maria 
Listra, Oliver Kuusik, Rene 
Laur, Tartu Noortekoor jpt. 
Dirigent Markus Leppoja.

22

KONVERENTS

12. novembril  
kell 9.00 toimub 

Pärnus  Strandi hotellis 
teenuse disaini konverents 
„Playday“, kus arutletakse, 
kuidas muuta turismisektoris 
madalhooaeg tulutoovaks 
kõrghooajaks. Oma koge-
musi jagavad rahvusvaheliselt 
tunnustatud eksperdid.

PLANETAARIUMI-
ETENDUS

14. novembril   
kl 12.00 

 toimub Tartu tähetornis 
planetaariumi etendus. 
Kunstliku tähistaeva all 
tutvutakse taeva kehade 
liikumise ja tähistaeva  
saladustega.


