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Hea lugeja! Nagu võid märgata, on 
Universitas Tartuensis saanud  värske 
välimuse, aga värske on ka sisu. Teine 

koroonakevad, mil olime kõik taas sunni-
tult kaugtööl või -õppel, andis võimaluse 
võtta ajakirjas ette kauaoodatud sisulised 
ja vormilised muudatused. Selle asemel, et 
tühjana seisvatesse ülikoolihoonetesse uusi 
ajakirjanumbreid trükkida, keskendusime   
uue sihi seadmisele.

UT on läbi aastakümnete täitnud eri-
suguseid eesmärke. Nii nagu on muutu-
nud aeg, on muutunud ka ajakirja roll: üli-
kooli siseuudiste ja -arutluste edastajast on 
saanud järjest rohkem ülikoolivälistelegi 
lugeja tele suunatud väljaanne. Kuna prae-
gusel kiire meediatarbimise ajal on ajakiri 
asutuse siseteadete edastamiseks paratama-
tult kohmakas kanal, oleme nüüd võtnud 
selge eesmärgi olla vahendajaks ülikooli ja 
ühiskonna vahel.

Tartu Ülikool on oma peaaegu 14 000 
üliõpilase ja ligi 4000 töötajaga vaielda-
matult Eesti üks suurimaid organisatsioo-
ne, kus on mõõtmatus koguses teadmis-
te ja  kogemuste rikkust. UT ülesanne on 
viia see rikkus ühiskonda ja luua võimalu-
sed avatud dialoogiks. Eesti ainsa universi-
tas’ena on meil kohustus rääkida ühiskon-
nas toimuvas kaasa. See, et Tartu Ülikooli 
on koondunud oma ala parimad eksperdid 

ja siin luuakse ühiskonna arenguks häda-
vajalikku uut teadmist, on vaid üks univer-
sitas’e köitev külg paljudest. 

Igaühel, kes on vähegi ülikooliga  kokku 
puutunud, on rääkida oma lugu. Need 
lood võivad olla vastandlikud, väga eri-
ilmelised ja isesuguste rõhuasetustega. UT 
on nende lugude ristumise koht, pakkudes 
 luge jale uusi teadmisi ja mõtteainet, aga ka 
äratundmis rõõmu.

Loodame, et ülikooliga seotud lugude 
ja ideede rikkus vaatab teile, head lugejad, 
vastu ka käesolevast, uue vormi saanud aja-
kirja numbrist. Räägime olulistest teema-
dest, millega peame Eesti ühiskonna mõist-
liku arengu ja hea tervise nimel tegelema, 
aga toome teieni ka lugusid tudengitest ja 
ülikoolielu värvikast minevikust.

Kindlasti kulub valitud raja sissetallami-
seks aega. Selleks, et ajakiri muutuks aina 
sisukamaks, oleme enda suhtes nõudlikud. 
Esiteks võtame keskendumiseks rohkem 
aega – UT hakkab ilmuma viis korda aastas. 
Teiseks tahame tugevdada ajakirja kollee-
giumi rolli, et selle liikmetest saaksid toime-
tusele head kriitilised sõbrad ja suunanäita-
jad. Ühtse arusaama ajakirja tööst aitavad 
kujundada äsja valminud toimimispõhimõt-
ted, millega saab tutvuda UT veebilehel.

Niisamuti soovime laiendada kaas tööde 
kirjutajate ringi ülikooli töötajate ja üli-
õpilaste, aga ka ülikooliväliste partnerite 
seas. Sest, nagu juba öeldud, UT on eripal-
geliste lugude ja mõtete ristumise koht.  
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Ühtki väljaannet ei saa tundmatuseni muuta, küll aga tuleb 
seda lugejale mõeldes ajakohastada, et iga number pakuks 
nii lugemisnaudingut kui ka silmailu. Universitas Tartuensis on 
lisaks sisu-uuendusele saanud ka uue näo.

Uus kujundus 
toetab värsket sisu

Katse on väga lihtne, ent oma ole
muses täiesti  absurdne –  mul tuleb 
 ainult oma sisetunde ja ennustamis

võime abil ära  arvata,  kumma ekraanile 
ilmuva kardina taga peitub foto. „Vale“ 
 valiku puhul tuleb kardina  tagant nähta
vale ühtlane hall sein, „õige“  korral ilmub 
foto mõneks sekundiks ekraanile. 

Sellise katsega korra takse sotsiaal
psühholoog Daryl Bemi kümne  aasta 
tagust uuringut, mille ga prooviti tões
tada inimese sise tunde olemas olu.  
Kuna Bemi järeldustele ei saa tugine
da, korratakse katset mitmes laboris, 
et näha, kas tulemus tuleb sarnane.  
Tartus on  eksperimentaalpsühho loogiaga 

tegeletud juba alates 1886. aastast, kuid 
selle ala labor on kasvanud välja nägemis
taju uurin gutest, mida tegid pikaajalised 
teadlased ja õppejõud Jüri Allik,  Marika 
Rauk, Aavo Luuk ja Talis Bachmann.   
1980. aastatel olid Tartu  teadlased 
 eririnnas  silmaliigutuste uurimisel 
( milleks, muide, pandi silmamuna peale 

metall rõngas). Ka 2021. aastal on nägemis
taju üks eksperimentaalpsühholoogia 
 labori peamine uurimisteema, kuigi füü
siliselt enam midagi silma ei topita.

Tähelepanu on piiratud
Praegu näiteks uuritakse laboris, mis 
kasu võiks olla sellest, mida me teadli
kult  tähele ei pane. Tähelepanu jaotu mise 
uuri miseks antakse katseisikule pingutust 
nõudev üle sanne. Näiteks tuleb tal jälgi
da ekraanile ilmu vat tähtede jada, 
seda meeles pidada ja otsustada, 
kas hetkel ekraanil olev täht on 
sama mis üle eelmine. Samal 
ajal lastakse kõrvaklappidest 
helisignaale või  näidatakse 
arvuti ekraani serval ka  midagi 
muud. Tege likult  mõõdetakse 
niisuguse katsega aju vastu

seid just sellele, mida 
 tähele panema ei pea ‒ 
segavatele helidele või kõrva
listele kujutistele.

TÜ eksperimentaalpsühho
loogia professor Kairi Kreegi
puu selgitab, et inimese 
tähele panuvõime on piiratud. 

Katseisiku ülesanne peab olema piisavalt 
keeruline ja hõlmama suure osa tähelepa
nust. „Aju töötab erinevuse avastamise kal
lal,“ sõnab Kreegipuu. „Kõigele  sellele, mis 
on püsiv või tavaline, ei ole mõtet lõpu
tult töötlus ressurssi kulu tada.“ Aju võime 
avastada erinevusi ka siis, kui tähele panu 
on  mujale suunatud, on aga  ülioluline, 

ANNI LEENA KOLK
kirjanduse ja kultuuriteaduste üliõpilane

Tuba on hämar. Istun akna all arvuti ees, kõrvaliste pilkude eest 
varjab mind hall vahesein. Kohe algab katse, kus pannakse 
proovile minu ennustusvõime. 

Psühholoogiast on kasu nii 
logopeedil kui ka politseinikul

et kiiresti reageerida. Erinevuse avasta
mise võime kahanemine võib muu hulgas 
 viidata neuroloogi listele või psühhiaatri 
listele probleemidele. See teema on 
 praegu Kreegipuu  uuringu keskmes.

Üks nähtus, mille kohta psühholoogi
delt palju küsitakse, on ajataju. Seda
gi uuritakse eksperimentaalpsühho
loogia laboris. 

Kreegipuu sõnul on ajataju juba selle
pärast huvitav teema, et selle jaoks ei ole 
oma organit – erinevalt näiteks nägemi
sest või kuulmisest, milleks on olemas sil
mad ja kõrvad.

Laste jaoks on ütlus „Aeg  lendab“ 
 sageli arusaa matu –  nende 

arva tes on päevad ju pikad! 
Võib  tunduda kumma

line, aga psühho
loogidel on sellele 
 seletus olemas. Aja 
kulgemise kiirust 
 mõjutab kognitiivse 
pingutuse hulk.

„ L a p s e  e a s  j a 
20  ndate alguses on 

 palju uusi sündmusi, mis 
vajavad läbitöötamist,“ räägib 

eksperimentaal psühholoogia noorem
lektor Annegrete Palu. „Seetõttu tundub, 
et ka aega on palju läinud. Hiljem aga on 
rohkem korduvaid sündmusi ja selle pärast 
näib, et aeg läheb kiiresti.“

Ajataju on erinev ka olevikus ja mine
vikus. Kui arstikabineti ukse taga istudes 
tundub, et minutid lausa venivad, siis 
tagant järele ei paista ootusaeg enam nii 
pikk. Samas, kui olla terve päev tegevu
ses, läheb aeg kiiresti, ent tagasi mõel
des tundub, et päev oli pikk ja sellesse 
 mahtus palju huvitavat. 

Kairi Kreegipuu  Ajataju on olevikus ja minevikus 
erinev. Kui arstiaega oodates aeg 
venib, siis tagantjärele ei paista 
ootusaeg nii pikk.

Foto: Andres Tennus
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Nägemistaju on üks 
peamisi eksperimentaal
psühho loogia labori 
uurimisteemasid.

Teadlased kirjeldavad, et inimesed 
oota vad psühholoogidelt lahen dusi, 
mis teeksid elu paremaks. Praegu algab 
eksperimentaalpsühho loogia laboris Liis 
Themase doktoritöö käigus katse lastega, 
kes ei saa kõnest  hästi aru. Sellist problee
mi võib põhjus tada sada eri faktorit. Äkki 
laps ei tea sõna de tähendust? Aga äkki ta 
hoopis ei kuule, kas häälik on  lühike või 
pikk? Kuna sõnade eristamist on võima
lik ajus mõõta, saab välja uurida, kas lap
se aju eristab näiteks sõnu vere ja  veere 
või kuri ja kuuri. Kui uuringu lõppe
des jõutakse järeldusele, et probleemiks 
on võimetus eristada häälikute pikkust, 
võiks hakata välja arendama uut logo
peedide programmi, mis sellise problee
miga lapsi aitaks.

Laborist päris ellu
Et laboris saadud teadmised jõuaksid 
raken dusse, teevad psühholoogid koos
tööd teiste valdkondade esindajatega. 
Näiteks laste kõnehäirete uurimisse on 
kaasatud ka neuroloog, keeleteadlased 
ja logo peedid. Veel üks näide seostest 
 teiste vald kondadega on Annegrete Palu 
uurimis valdkond õiguspsühholoogia, kus 
on olulisel kohal mälu.

„Kuritegu pealt näinud inimene 
mäle tab seda 20 aasta pärast teisiti kui 
vahetult pärast juhtumit. Me kirjutame 
mäles tusi kogu aeg vaikselt üle ja  ümber. 
Neid mõju tavad näiteks teiste räägi
tu ja  fotod,“ selgitab Palu. Et õigussüs
teem toimiks õiglasemalt, on tarvis tea
da, kuidas inimesed sündmusi mäletavad, 
millele nad sündmuste ajal rohkem tähe
lepanu pööra vad ja mis nende mälestusi 
 mõjutada võivad. Praegu käimasoleva
tes katse tes on võimalik kõigil soovijatel 
enda mälu proovile panna.

Kui soovid uuringutega  kursis 
olla ja neis osaleda, hoia silma peal 
eksperimentaal psühholoogia labori 
Facebooki lehel ja instituudi kodu lehel 
 psychology.ut.ee.  

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Nooremlektor 
Annegrete Palu uurib, 
kuidas mäletavad 
inimesed juba 
toimunud sündmusi.

Fotod: Mariana Tulf
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TÜ suurte siirete uurimisrühm võttis vaatluse alla tänapäeva 
tööstusühiskondade alususkumused, -normid ja käitumisviisid 
ehk teisisõnu viimase 120 aasta tööstusliku modernsuse.1 Tegime 
kindlaks kaks peamist probleemi, mis toidavad keskkonnakriisi.

Teadus ja tehnoloogia 
ei pruugi olla 
kliimakriisi lahendamisel 

võluvits, vaid 

probleemi
osa
ANNA-KATI PAHKER
ühiskonnateaduste instituudi doktorant, 
suure siirde uurimisrühma liige
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Esiteks keskenduvad tööstusühiskonnad liialt 
 seniste toimimismustrite säilitamisele, jättes 
oma vajaduste rahuldamisel keskkonnaküsimu-

sed taga plaanile. Teisalt oodatakse mistahes problee-
midele kohati suisa naiivselt kiiret lahendust tehnoloo-
gia ja teaduse arengust.

Nende järeldusteni jõudmiseks kasutasime teksti-
kaevemeetodeid, et analüüsida, millise tonaalsusega on 
alates 20. sajandi algusest räägitud meedia välja annetes 
keskkonnast, tehnoloogiast ja teadusest. Vaatluse all 
olid USA, India, Austraalia, Nõukogude Liidu ja Vene-
maa ning Saksamaa suuremad päevalehed.  Samuti 
analüüsisime keskkonnaõigusaktide arvu ja teemasid, 
riikide energiatootmispro�ili, teadus publikatsioonide 
sisu ning rohepatentide osakaalu võrreldes kõikide 
 välja antud patentidega.

Tulemuseks on esmakordne terviklik ülevaade, 
mis toob ühele pildile kokku nii mõtlemise (meedia-
käsitluste kaudu), normid (õigusaktide andme-
baasid) kui ka käitumise (patentide andmebaasid, 
energiatootmis andmed).

1960-ndad panid keskkonda märkama
Analüüsist ilmneb, et esimene tuntav pööre kesk konna 
käsitlemises on toimus umbes 1960. aastatel. Alates 
20. sajandi teisest poolest hakati vaatluse all olnud 
 riikides rääkima keskkonnast üha rohkem, kuid halve-
mas võtmes: tähelepanu keskmesse tõusid keskkonna-
probleemid.

Tõlgendame seda trendi uue mõtteviisina, mille 
 järgi loodus pole enam pelgalt ressurss, vaid väär-
tus omaette. Muutust ilmestab hästi Rachel Carsoni 
1962. aastal ilmunud ja moodsa keskkonna liikumise 
algatanud raamatu „Hääletu kevad“ viimane lõik: 
„Looduse valitsemine on ülbe väljend, mis sündis bio-
loogia ja �losoo�a primitiivsel tasemel, siis kui arvati, 
et loodus eksisteerib inimese huvides.“

Et uurida, kuidas riigid tehnoloogilisest aren-
gust tingitud kasvavat keskkonnasaastet reguleeri-
vad, liigitasime viimase 120 aasta jooksul jõustu-
nud keskkonna õigusaktid kolmeks: esimeste puhul 
on eesmärk leevendada juba tekkinud keskkonna-
kahju, teistel säilitada inimtegevusest puutumata ala-
sid ja kolmandatel vältida saastet. Leidsime, et uus aru-
saam looduskeskkonnast kinnitas eeskirjades kanda 
1980. aastatel, mil keskkonnakahju ennetavate korral-
duste arv kasvas plahvatuslikult (vt joonis lk 16).

Kui 20. sajandi esimesel poolel keskenduti kesk-
konnaõigusaktides inimtegevusest puutumata  alade 

Mis on suur siire?
Suure siirde raamistik mõtestab kaasaegse ühis-
konna arengut transpordi, side, energia- ja toidutoot-
mise ning muude sotsio-tehniliste süsteemide kaudu, 
mis  rahuldavad ühiskonna teatud vajadusi. Need 
süsteemid koosnevad sotsiaalsetest ja tehnoloogilis-
test osadest (nt transpordisüsteemi kuuluvad peale 
sõiduvahendite ka taristu, õigusnormid, ärimudelid ja 
turg ning märgilised tähendused, mis auto oma-
misega kaasas käivad). Muutus, mis juhib paljude 
omavahel seotud süsteemide arengu kestlikule ja 
õiglasele arenguteele, ongi suur siire.

Suure siirde uurimisprojektis otsitakse Eestis 
 võimalusi nende muutuste esilekutsumiseks. Lähe-
malt saab lugeda veebilehelt suursiire.ut.ee.

säilitamisele, siis 1980. aastatel hakkasid riigid vara-
semast enam tulevikule mõtlema. Selmet ini mese 
ja looduse vahele aed ehitada, rõhuti inimtegevu-
sest tingitud keskkonnakahju vähendamisele. Näi-
teks Saksamaal kehtestati 1976. aastal printsiip, et 
keskkonnakahju peaks vältima, mitte vähendama  
(sks  Vorsorgeprinzip)2.

Teaduse ja tehnoloogia roll poliitikas
Kui aga vaadelda käitumisviise, mille kaudu  ideelisi 
muutusi ja eeskirju rakendatakse, jääb erinevus võr-
reldes 20. sajandi algusega tagasihoidlikuks. Tööstus-
ühiskondi iseloomustab materjali tarbimine, kus kesk-
sel kohal on mineraalidel ja fossiilkütustel põhinev 
ning lineaarne tooda-tarbi- viska-ära-majandus.

Nagu 20. sajandi alguses, domineerivad praegugi 
riikide energiatootmises fossiilsed kütused. Näiteks 
USA-s moodustasid tuule-,  päikese- ja vee-energia 
2019. aastal vaid 16,4%. Mõne võrra erandlik näide on 
Saksamaa, kus taastuvenergia  allikad  moodustasid üle 
30% energiatootmisest, kuid tuleb arves tada, et riik 
impordib 71% vajaminevast  energiast ja enamik  sellest 
põhineb fossiilsetel kütustel3.

Ajaleheartiklite toon jääb nukraks ka siis, kui vaada-
ta teaduse ja tehnoloogia rolli poliitikas. Siin uuri sime 
alususkumuste kindlakstegemiseks seda, kas tööstus-
ühiskondi iseloomustav usk teaduse ja tehnoloogia 
võimesse lahendada mistahes ühiskondlikke problee-
me on teisenenud. Tekstikaevega mõõtsime ka poliiti-
ka tehnokraatlikkust. 

Selleks otsisime poliitikat mainivatest teksti-
dest  tehnokraatliku juhtimisega seotud sõnu, mis 

Foto: Pexels
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Süvakihtide uurimine
Parim osa teadus- ja õppetööst
Diskussioon. Välitöö. Lugemine. Parim tekib alati heade 
asjade kombineerimisel.

Köitvaim teaduslik leid
Minu jaoks on kultuurianalüütiline ahhaa-kogemus see, kui 
hakkad nägema ühisust erinevustes ja vastupidi. Näiteks 
ideoloogiliselt vastuolulistest teise maailmasõja mälestustest 
avalduvad nn eesti kultuurimälu süvakihid, mis lähenda-
vad oluliselt eri rindepooltel sõdinute kogemust, ent mida 
iga päevases tunnustuspoliitilises võitluses ei märgata. Või 
poliitilise mõiste „Balti mälu“ seest paistab sisemine mitme-
kesisus ja erisused, mis mugavat käibemõistet kahtluse alla 
seavad.

Kõige põnevamad nähtused, mida uurida
Praegu on käimas uurimisprojekt mäletamise paljususest 
Balti ajaloomuuseumides. Küsime, kuidas muuseumid 
tegutsevad 20. sajandi vastuolulise mäletamise keerulisel 
väljal. Oleme uurimisrühmaga peagi teel Leetu sealseid 
näitusi dokumenteerima ning kuraatoreid ja koguhoidjaid 
 intervjueerima. Põnev!

Uurimistöö sisu mõne lausega
Suulise ajaloo ja mälu-uuringute professuur 
katab kaht laia rahvusvahelise kandepinnaga 
valdkonda: suuline ajalugu ja eluloouurimine 
ning interdistsiplinaarsed mälu-uuringud. Uuri-
mistöö keskendub põlvkondlikele ja kohalikele 
mäletamis protsessidele ja -vormidele nende 
rahvuslikes ja rahvusülestes põimumistes.

Teadustöö ühiskondlik tähtsus
Suuline ajalugu ja mälu-uuringud on maailmas 
kiiresti arenev valdkond, mis on väga suure 
tähtsusega kriisijärgsete ühiskondade, trauma- ja 
vägivallakogemuse, inimõiguste, ühiskondliku dia-
loogi ja demokraatliku kultuuri ning kogukondliku 
jätkusuutlikkuse uurimisel.

Ene Kõresaar
suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor

Koos kolleegidega 
Kihnu Muuseumis.

Uued professorid peavad pärast 
ametisse asumist avaliku 
inauguratsiooniloengu, kus nad 
tutvustavad oma teadusteemat. 
Teavet loengute toimumise kohta 
leiab ülikooli kodulehelt 
ut.ee/inauguratsiooniloengud.

Mälumaastikel 
matkav professor

Foto: M
ihkel Orula
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Nali elust enesest
TÜ muuseumi uuel püsinäitusel saab lugeda palju teravmeelset 
akadeemi list pärimust. Viimati õppeinfosüsteemi paralleel- ja topelt-
maailmas navigeerides tuli meelde näitusel loetud anekdoot kahest 
kirjanikust, kes vahetavad kõrtsimiljöös kogemusi. Vastuseks ühe 
kurtmisele, et tema looming ei leia oodatud vastukaja, märgib teine, et 
tema kirjutatu ei jäta kedagi ükskõikseks: kes nutab, kes naerab, kes 
ringutab käsi. „Mida sa siis kirjutad?“ – „Koodi TÜ infosüsteemidele ...“

Hobi kui töö

Soovitusi üliõpilastele

Hobid
Klišeena kõlav, kuid teadlase jaoks ena-
masti kehtiv vastus on, et töö ja uurimis-
huvid võtavad vabal ajal ka hobi vormi. Ma 
valin tihti näitusi, teatrietendusi ja filme 
selle järgi, mis mind ka töö mõttes huvita-
vad (ja olen pidanud seetõttu järeltulijatelt 
kuulama epistleid laste õigustest ...). Kõige 
püsivamad hobid on olnud matkamine (mis 
küll aastatega on võtnud üha mugavamaid 
vorme) ning kudumine (mille võtan ette siis, 
kui endal mõne asja järele tuju tuleb, vt 
laste õigused ülal).

Raamat või taskuhääling?
Mõlemad. Mul pole põhimõttelist meediumi-
eelistust; valin, mis parasjagu vaja, milline 
on meeleolu, silmade tervis ja vastuvõtu-
võime. ERR Jupiteri lipsab aeg-ajalt 
 professionaalses esituses vanu ja uusi 
kuuldemänge, mida jalutuskäigule või püha-
päeva pärastlõunasse kaasa võtta.

Parim viis, kuidas puhata
Puhkus on meeleseisund, mida polegi nii 
lihtne saavutada. Väike nädalavahetuse 
retk metsa, sõprade juurde sauna või 
puhkepäevade niisama mahamagamine 
enamasti toimivad.

Kuidas asju hästi meelde jätta?
Kordamine ja seosed. Need toimivad nii individuaalse kui ka kultuurilise 
ja ühiskondliku mäletamise puhul.

Sõnum loengusse tulevatele tudengitele
Käige võimalusel vaktsineerimas.

Igapäevane töö

Akadeemiline pärimus

Vaba aeg

Hea nõu

Hetk jalgrattaretkelt Kihnu.

Perega Vastseliina 
linnuses.

Fotod: Foto Ene Kõresaar, Lee Orula

Foto: Andres Tennus

September on uue akadeemilise aasta, aga 
ka uute avastuste ja tutvuste algus.  Tänavu 
 tähistab see ühtlasi Eesti  taasiseseisvumise 

neljanda kümnendi algust. On märgiline, et uue aasta-
kümne lävel oleme taas teelahkmel. Praegused valikud 
on sama kaalukad kui Eesti krooni  taaskehtestamine 
ja radikaalsed majandusreformid 1992. aastal või 
Euroopa Liidu liikmeks saamine 2004. aastal.  Neile 
sündmustele tagasi vaadates tuleb esile tõsta kaks 
märksõna, mis on toonud meid praeguse elatus taseme 
juurde: rahvusvaheline ambitsioon ja riskijulgus. Meil 
oli toona vähe kaotada ja palju võita.

Praegused valikud määravad, kas 10 ja 20 aasta 
 pärast on Eesti parem paik elamiseks,  eneseteostuseks, 

teaduse tegemiseks ja investeerimiseks või suudame 
hoida paremal juhul vaid praegust positsiooni. Millise 
Eesti anname üle järgmisele põlvkonnale?

Innovatsiooni lävepakul
Covid-19 pandeemia on võimendanud ja kiirendanud 
megatrende ning andnud tõuke üleilmsete  tarneahelate 
ülevaatamiseks ja kohaliku tarnekindluse suurendami-
seks Euroopas, Ameerikas, Hiinas. Me näeme vastas-
suunalist liikumist sellele, millega olime harjunud 
1990-ndate algusest kuni globaalse �nantskriisi ja 
euro ala võlakriisini.

Majanduse ning ühiskonna arengu suuna ja kii-
ruse määravad meie stardipositsioon, riigi institut-
sioonide kvaliteet, investeeringute tase ja innovat-
sioon. Rohepööre, digitaliseerimine ja innovatsioon 

on need kolm sammast, millele toetub ühiskonna ja 
elukeskkonna kestlik areng. Vaadates tehnoloogia 
arengu kiirust, üha kasvavat nõudlust puhta ja kesk-
konnasäästliku majanduse järele, on ilmne, et me ei 

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, 
TÜ vilistlane

Digiriigist 
innovatsiooniliidriks

Andres Sutt

Innovatsioon töhendab 
riskivõtmist, proovimist 

ja ebaõnnestumist – selleks, et 
lõpptulemusena õnnestuda.
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seisa mitte  järkjärgulise, vaid murrangulise innovat-
siooni läve pakul. Elektrimootor või vesinikkütus ei 
ole veel asendanud sise põlemismootorit, kuid trend 
on pöördunud. Üha kasva vale osale ühiskonnast – eriti 
meie  tulevikku loovale põlvkonnale – on olulised taas-
kasutus ja ring majandus. 

Kirjeldatu loob vajaduse ja eeldused teaduse ja ette-
võtluse suuremaks ning vastastikku võimendavaks 
koostegevuseks. Sellele annavad järgnevatel aastatel 
hoogu ka Euroopa Liidu uue rahastusperioodi toetus-
meetmed ning kogu maailmas triljoniteni ulatuvad 
investeeringud rohe-, digi- ja innovatsioonipöördesse.

Kevadine Eesti ekspordiuuring näitab samas, et 
vaid kolmandik eksportijatest näeb digitaliseerimises 
konkurentsi eelist ning üksnes viiendikul ettevõtetest 
on lähiaastateks selge plaan, kuidas vähendada oma 
CO2 jalajälge. Tööjõu tootlikkus jääb Põhjamaadele 
alla kaks-kolm korda. Peame ühiselt suurendama nii 
ettevõtete kui ka omavalitsuste teadlikkust rohepöörde 
vajalikkusest ja võimalustest.

Eesti peab kiiresti tegutsema
Uueks kasvufaasiks vajame innovatsiooni ja teadmus-
mahukaid investeeringuid. Meie investeerimisvajadus 
on senisest suurusjärgu võrra suurem ning investee-
ringute struktuur peab liikuma betoonilt teadmus-
mahukusele ja rakendusuuringutele. Oma ambitsioo-
nides peame harjuma mõtlema miljardites ja nägema 
oma klientidena tervet maailma. 

Niisamuti peame mõistma, et globaalne võitlus 
 talentide pärast ainult teravneb. Oskustööjõu puu-
dus ei ole ainult IT-sektori mure, vaid üldisem prob-
leem, mida on kohtumistel väljendanud väga paljud 
töö andjad tööstusest teenindussektorini. Ülikool on 
 talentide kasvulava ja selleks, et olla võitluses talentide 
pärast võitjate seas, peame olema ühiskonnana avatud. 
Vaid nii loome Eestis vaate nurkade mitme kesisuse, mis 
on innovatsiooni ja arengu üks olulisemaid  eeldusi. 
Soome on neidsamu väljakutseid tänavu  hinnanud 

oma mätta otsast. Nad tõdevad, et kaotavad ande-
kaid inimesi ning tootmis-, teadus- ja arendus tegevuse 
inves teeringuid, mis lähevad hoopis välismaale. Sel-
lise suundumuse ümberpööramiseks peavad soom-
lased suurendama teadus- ja arendustegevuse inves-
teeringuid 2030. aastaks 4%-ni SKP-st. Kuid talentide 
puudu sest ja investeeringute välja voolamisest veel-
gi suurem kitsaskoht on killustunud innovatsioon ja 

 fookuse puudumine suure lisandväärtusega majandus-
kesk konna loomiseks. Need järeldused kehtivad ka 
Eesti kohta – vaid  selle vahega, et meie vajadus kiiresti 
liikuda on mitu korda suurem. 

Võib tunduda, et meil on praegu palju rohkem kao-
tada kui kolm kümnendit tagasi, kuid see tunne on pet-
lik. Innovatsioon tähendab riskivõtmist, proovimist ja 
ebaõnnestumist – selleks, et lõpptulemusena õnnestu-
da. Riske võtmata ei jõudnuks me kunagi oma prae-
gusesse igapäeva. Targalt riskides on meil ajalooline 
võimalus ehitada digi- ja e-riigi vundamendile maail-
maklassi innovatsiooniriik.

Ülikoolidel ja teadusel on selles põhiroll. Aeg on 
küps teadusmahukate ettevõtete sünniks ettevõtjate, 
teadlaste ja investorite koostöös. UniTartu  Venturesi 
asutamine kinnitab seda. Mitte kunagi varem ei ole 
Eestis olnud sellises mahus kodumaist kapitali, mis 
otsib rakendust, et viia ellu siin sündinud ideed. Pin-
nas uute ideede teostamiseks on meil siitsamast võtta. 
Haarakem sellest võimalusest kinni, et jätkata teaduse 
ja ette võtluse koostöös teekonda, mis viib Eesti digi-
riigist innovatsiooniliidriks. 

Foto: Louis Reed
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Peame suurendama 
nii ettevõtete kui ka 

omavalitsuste teadlikkust 
rohepöörde vajalikkusest.

Ladina keelest tulenev üldine mõiste-
tamatus on sellele ajaga lisanud oma 
salapära, iidsuse ja võlu ning nii on 
„Gaudeamusest“ saanud ülikoolide ja üli-
õpilaste pühalik hümn, millel on aktustel 
oma kindel koht.

Ise esitatav muusika oli 19. sajandil osa 
normaalsest tudengielust. Head lauljad 
moodustasid kvartette, mis olid tuntud üli-
koolilinnast kaugemalgi. Otto von Grüne-
waldt (1860–1936) kirjeldab  Loomingu 
Raamatukogu teoses „Üliõpilas aeg: 
mäles tused“, kuidas korp! Estonia kvar-
tett „ andis kontserte Riias ja Miitavis ning 
kõikjal nautisid vanad ja noored rohelistes 
mütsides sellide värskeid, hästi koolitatud 
hääli“. Tudengipõlves oli tuntud kvarteti-
laulja ka hilisem Tartu Ülikooli rektor 
 Johan Kõpp (1874–1970), kelle kandev 
bass kulus kindlasti marjaks ära ka hiljem 
kirikuõpetajana teenistusi pidades.

Laulmine rituaaliks
Kuni 19. sajandi lõpuni oli Tartu  tudeng 
tingimata meessoost ja enamasti ka mõne 
üliõpilasorganisatsiooni liige.  Viimaste 
kaudu või abil toimus laulmise tea-
tud insti tutsionaliseerumine – tudengi-
organisatsioonide kombestikus oli ja on 
praegugi laulmine olulisel, kohati rituaal-
sel kohal. Lauluvara kinnistamiseks kasu-
tati spetsiaalseid laulikuid – n-ö üldisi 
kommersi raamatuid, mis olid trükitud kas 
Saksamaal või juba siin. Need panid aluse 
üliõpilaslaulikute traditsioonile.

On tähelepanuväärne, et 1924. aastal 
ilmunud esimene eestikeelne üld laulik 
tuden gitele, „Laulud üliõpilastele ja kõi-
gile, kes laulu armastavad “, kogunud 
 Magister Cantandi, sisaldas 125 eesti- ja 
soomekeelse loo kõrval veel silmapaistvalt 
palju saksakeelseid, ammu äraproovitud 
ja popu laarseid buršilaule (33). Tõsi, need 
olid paigutatud lauliku lisasse.

Väljaanne osutus menukaks ja sellest 
tehti täiendatud kordustrükke, kus eesti- 
ja soomekeelsete laulude osa saksakeelse 
repertuaari arvelt muudkui kasvas. Üks 
viimastest sellelaadsetest laulikutest ilmus 

TÜ-s 2009. aastal ja peale kohustus liku 
„Gaudeamuse“ olid kõik sealsed laulud 
eestikeelsed.

Et tudengiteks olid pikka aega vaid 
 mehed, on vanemate laulude sisu ena-
masti ka vastav – teemadeks on vend-
lus, tütar lapsed, pummelung, võitlus jne. 
Briljantne näide on „Täna õhtul naudin 
elu“, kus ülima komplimendina suudavad 
jokkis buršid kauneimale neiule karjas 
„ Prosit!“ hüüda.

 Muide, paljud praegu klassika-
varamusse kuuluvad emakeelsed lau-
lud („Ma, sõbrad, jooksvavalust mur-
tud“, „Ergo, bibamus“) pärinevad umbes 
20. sajandi algusest, mil Jüri Uluots 
(1890–1945), Jaan Poska juunior (1902–
1941) jpt elasid rõõmsat buršielu ja ees-
tindasid toonaseid lööklaule. Algupärane 
eestikeelne lauluvara alles kogus jõudu 
otsekui Haanja mees – mõneti tuimalt, 

1924. aastal 
ilmunud eestikeelne 
laulik sisaldas veel 
märkimisväärsel 
hulgal saksa-
keelseid laule.
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Üliõpilaslauludel 
lastakse kõlada näiteks 
rongkäikudel. Fotol 
juhatab laulu Eesti 
Üliõpilaste Seltsi liige.

Foto: Andres Tennus

kuid seda järjekindlamalt oma leiva-
palukest silgupütti tsurgates.

Laulude populaarsus on aja jooksul 
muutuv. 19. sajandi armastatud saksa 
meloodiatest teame nüüdseks vaid murd-
osa, ka omal ajal populaarne „Mannike“ 
ei satu enam õunapuu alla nii tihti kui va-
rem. Isegi üliõpilasmaleva rikkalik laulu-
vara („Euromais“) hakkab vaikselt aja-
lukku taanduma. 

Omaette teemana võiks vaadelda 
 laulva revolutsiooni mõju repertuaa rile 
ja laulu traditsioonile laiemalt. Tänini toi-
muvad tudengipäevade ühe menukama 
osana nn öölaulupeod. Järjest suurenev 
roll on popmuusikal. 1990. aastatel mur-
dis ilmselt paljuski kogumiku „No tere Ju-

han“ abil repertuaari jõuliselt 
 sisse Viidingu looming 

(„Kartuli õis“), edasi 
Tätte („Sõbrad, teiega 

on hea“) ning juba lauldakse nii õllelauas 
kui ka öölaulupeol, et saame „pruuniks tei-
seks juuniks“.

Muutuvad kombed
Räägime endast ikka kui laulurahvast, kuid 
komme saata koosolemist lihtsa lauluga on 
hakanud hääbuma. Väljaspool koori proovi 
nokka niisama naljalt enam lahti ei  tehta. 
Ülikoolide subkultuurid mõju vad selle taus-
tal reservuaaridena, mida tasub tundma 
õppida. Üliõpilasorganisatsioonide laulu-
kombestik avaldub Tartus oma ehedas ul-
juses ja rongkäikude kaikuvas kakofoonias 
1.  detsembril, rahvusülikooli sünni päeval, 
ja muidugi mõista volbril – 30. aprillil. 
Muul ajal saab sellega tutvuda, kui minna 
üliõpilas organisatsioonide külalisõhtutele 
või astuda mõne liikmeks.

Õnneks võib laulu kuulda ka mujal – 
ikka seal, kus üliõpilased ja  õppe jõud koos 

 asjatavad. Tugeva laulu traditsiooniga on 
näiteks ajaloolaste üritused, eriti õppe-
jõudude ja tudengite ühised väljasõidud 
ja olengud, kus südaöösel lauldakse ühi-
selt n-ö ajaloolaste hümni „Me mõtted on 
priid“. Samuti laulavad arheoloogid, eesti 
�loloogia ja rahva luule seltskond ning kül-
lap võetakse laul üles paljude teistegi insti-
tuutide pidudel ja väli töödel.

Põlvkondadeülene ajasild hoiab  laule 
pikemalt elus. Mäletan, kuidas vaimustu-
sin esma kursuslasena õppejõudude eest-
võttel lauldud lauludest. Need jäid  meelde 
ja nüüd laulan neid teistele ise ette. Nii-
siis võiks ülikooliaeg lisada muusika-
tarbimisele veel ühe kihi, kui noortele 
tutvustataks oma fakulteedi või üliõpilas-
organisatsiooni muusikalist käitumist. 
Head laulude avastamist! 

TARTU ÜLIKOOLI 
AKADEEMILISE 

NAISKOORI 
VILISTLASKOOR

ootab oma juubelihooajal
uusi koorikogemusega lauljaid 

magistrante, doktorante, ülikooli töötajaid
20. ja 22. septembril kell 18

TÜ peahoones aud 232.
Vilistlaskoor on asutanud Vaike Uibopuu, 

nüüd on dirigent Ülle Sakarias, 
hääleseadja Karmen Puis.

http://vilistlaskoor.ee
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Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Uus kujundus on senisest 
mängulisem ja selle ülesehitus 
võimalusterohkem. Pisut 
suurem formaat ja laiemad 
tekstiveerud teevad ajakirja 
lugemise mugavamaks. Nii 
on rohkem ruumi ka fotode ja 
infograafika jaoks.

Kujundusega käsikäes on uuenenud ka ajakirja sisu. Varasemast tuttavad 
rubriigid on saanud teistsuguse näo ja nende kõrvale on lisandunud uued. 
Universitas'e lahutamatu osa on meie teadlaste töö. Vastsest rubriigist 
„Teadus“ saab lugeja valiku ülikoolis sündinud uusimatest teadmistest.

Ülikooli inimestega tutvumiseks on ajakirjas mitu võimalust. Kui 
klassikalised persoonilood jõuavad rubriiki „Portree“, siis värskelt 
oma eriala eestvedajaks valitud professoritest saab lühiülevaate 
rubriigist „Uus professor“. Ankeedi vormis üles ehitatud kirjutises 
antakse lugejale kiire lühiülevaade uue professori teadustööst ja 
selle olulisusest, aga ka isiklikest huvidest ja mõtetest.

Tartu Ülikool on Eesti ühiskonna 
arengu nõunik. Meie ülesanne 
on tõstatada ühiskondlikult 
olulisi teemasid, milles just meil 
on parimad eksperditeadmised. 
Kuid ülikool ootab tagasisidet ja 
suunanäitamist ka ühiskonnalt. 
Arvamuskülgedel ristuvad 
erinevad ideed ja sünnivad 
mõjukad dialoogid.

Põhirubriikide kõrval hakkavad eri 
numbrites vaheldust pakkuma teisedki 
teemad: näiteks ajaloole keskenduv „Pilk 
minevikku“, ülikoolilinna ja sellega seotud 
inimesi peegeldav „Tartu vaim“ või laias 
ilmas käinud üliõpilaste ja teadlaste lugusid 
jutustav „Rändaja“.

Kuigi ajakirjal on oma visuaalne identiteet, 
on see siiski Tartu Ülikooli nägu. 

Soovime häid 
lugemiselamusi!

Ajakirja uus kujundus sündis koostöös loovagentuuriga Division. 
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TÜ loodusmuuseumi zoo loogia 
teadur Villu Soon leidis väli-
tööde käigus Tartumaalt, 

Lääne-Virumaalt ja Viljandimaalt välja-
suremisohus olevad ristikukimalased. 
Viimane tõestatud leid Eestis pärines 
2011. aastast.

Ristikukimalane on Eesti kõige 
harul dasem kimalaseliik, mis kuulub 
III kaitse kategooriasse ja on märgitud 
 Eesti punases nimestikus väljasuremis-
ohus olevaks. See putukas on ohustatud 
terves Euroopas, kus talle on määratud 
kategooria „ohualdis“.

Eestis on sel aastal ristiku kimalasi 
silma tud neljal korral. Neist kolm  leiti 
projekti raames, mille eesmärk on 
 uurida ristikupõldude ruumilist kasu-
tust kimalaste seas. Projekti viiakse ellu 
koostöös Tartu Ülikooli entomo loogia 
õppetooliga.

Putukahuvilised on  oodatud loodus-
muuseumi  näitusele „ Tolmeldamise 

Taasleiti haruldane kimalane

Noorsootöö õpe kolib virtuaalreaalsusse
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Seda õppeaastat alustas 
koos ülikooliperega 

 verisulis maskott Tiksu. 
Tiksu on õpi himuline 

lind, kelle peamiseks 
 üle sandeks saab esind
ada ülikooli peret üritustel, 
populari seerida teadust ja 
toetada üliõpilasi nende 
haridusteekonnal. 

Tiksu tutvustas end juba rektori 
karika golfiturniiril ja õppeaasta ava
misel peahoone ees ning peagi võib 
teda kohata teistelgi üritustel ja samuti 
üli kooliga seotud veebilehtedel.

Maskoti tegemisi hakkab korral
dama vabatahtlikest koosnev mees
kond. Vabatahtlikuks saavad kandi
deerida kõik TÜ üliõpilased ja töötajad. 
Selleks tuleb anda oma soovist märku 
ülikooli turundustalitusele meiliaadressil 
turundus@ut.ee.

Tartu Ülikooli 
sinine tiivuline

Alates septembrist saavad 
noorsootöö õppekava 
üliõpilased teadmisi omandada 
virtuaalreaalses keskkonnas.

MARIA ŽURAVLJOVA, KAUR KÖTSI
TÜ Narva kolledži noorsootöö 
nooremlektorid

L eidsime pärast koroonakriisi koge-
muste, üliõpilaste ja õppe jõudude 
tagasiside ning muude ülikoolide 

näidete analüüsimist, et õpetami seks ja 
õppimiseks tasub proovida ka alternatiiv-
seid ja vähe kasutatud lahendusi. Otsus-
tasime proovida Narva kolledžis virtuaal-
reaalsust (VR). 

Virtuaalreaalsus on digitaalne maa-
ilm, mis on aju jaoks usutavaks muude-
tud.  VR-is saab luua illusiooni, nagu olek-
sime kusagil mujal. VR annab osalus tunde 
ja paneb aju rohkem pingutama. See-
pärast arendasime Haridus- ja Noorte-
ameti IT Akadeemia programmi toel 
pro jekti „ Digital Youth – infoühiskonna 
noored“ käigus välja virtuaalse õppekesk-
konna. Virtuaalmaailmas on noorsootöö 
õppe kava tarbeks loodud audi toorium ja 
neli ruumi, mis keskenduvad andmetele, 
väärtus tele, koostööle ja teadmiste kont-
rollile. Virtuaalsed lahendused töötati väl-
ja koos ettevõttega Maru VR Productions.

Õppetöö tarbeks ühendatakse õppejõud 
ja üliõpilased peaseadmete kaudu virtuaal-
sesse auditooriumisse või töötuppa.  Selline 
auditoorium on nagu tavaline klassiruum, 
kus kõik näevad ja kuulevad kõiki, kuid 
suheldakse ja ülesandeid lahendatakse seal 
avataride abil. Nii on kõik üliõpilased kaa-
satud ning ülesandeid ja harjutusi saab 
teha koos, hoolimata inimeste tegelikust 
asukohast.  Virtuaalreaalsuse kaudu paku-
tavaid erialaseid ülesandeid on võimalik 
kohandada vastavalt õppetöö eesmärki-
dele. Selleks on noorsootöö õppejõud läbi-
nud asjakohase koolituse.

Edaspidi on plaanis kasutada virtuaal-
reaalsust Narva kolledžis veel ulatusliku-
malt: koosolekutel, nii kohalikel kui ka 
rahvusvahelistel konverentsidel ja semi-
naridel, aga ka mitmesugustes valikaine-
tes. See tehnoloogia aitaks säästa kulu-
sid ja võimaldaks tegutseda olukordades, 
mida muidu ei oleks võimalik kogeda. 

Kasutatud allikas  
Maru VR Production OÜ. Virtuaalreaalsus (virtual 
reality) – miks see vajalik on ja kuidas seda kasutada? 
www.maruvr.ee/virtuaalreaalsusvirtualrealitymiks
seevajalikjakuidassedakasutada/ (vaadatud 
26.07.2021)

Nooremlektorite Maria ja Kauri avatarid lahendavad noorsootöö õppekava 
virtuaalreaalsuse töötoas andmetega seotud ülesannet.

Tee ajakirjale kaastööd!
Olgu tegemist juba küpse looga või 
sooviga millestki kirjutada – Universitas 
Tartuensis ootab lugejate kaastöid.

Loo kirjutamisel on toimetus  autori
tele abiks. Kanname hoolt, et kõik 
tekstid saavad enne ajakirjas ilmumist 
sisuliselt ja keeleliselt toimetatud. 
Rohkem infot küsi toimetusest 
aadressil ajakiri@ut.ee või telefonil 737 
5686.

võlu ja valu“, kus keskendu takse putuk-
tolmeldajate tähtsusele. 

Näitusel tutvustatakse taimi tolmelda-
vate putukate mitmekesisust, põne vaid 
kohastu musi ja ka inimtegevusest tekki-
nud ohte, mis varitsevad nii putukaid kui 
ka neist sõltuvaid taimi.

Lisaks avati TÜ botaanikaaia avamaal 
eelmisel suvel infotahvlid, millel tutvusta-
takse taimede ja putuktolmeldajate vastas-
tikust kohanemist. Taimede juures asu-
vate infotahvlite asukohad on märgitud 
kaardile, mida saab botaanikaaia külastus-
keskusest. 

Ristikukimalane on 
Eesti kõige harul dasem 

kimalaseliik, mis kuulub III 
kaitsekategooriasse.

Tiksu 
virtuaalse 
tervituse 
vaatamiseks 
skaneeri 
telefoniga 
ruutkoodi.

Tervitus

Õpinguid alustas üle 4000 
uue üliõpilase kõrghariduse 

esimesel astmel
2620

magistriõppes
1539 

doktori-
õppes
180 

kõrghariduse 
esimesel 

astmel

8880
magistriõppes

4547

doktoriõppes

1225
Üliõpilasi 

kokku
14 652

Sügissemester 
Tartu Ülikoolis

Uusi üliõpilasi 
kokku 

4339
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Teaduskirjastus aastast 1632

Raamatute müük

W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945 

tyk@ut.ee, www.tyk.ee

EESTI SÕJAAJALUGU: 
VALITUD PEATÜKKE 
VABADUSSÕJAST 
TÄNAPÄEVANI

Koostaja Tõnu Tannberg

ISBN 978-9949-03-576-2, 674 lk.

Kõigile ajaloohuvilistele mõeldud koguteoses 
heidetakse pilk Eesti sõjaajaloolisele aren-
gule Vabadussõjast kuni tänapäevani. 
Peale Vabadussõja, mis kindlustas 1918. aastal 
väljakuulutatud Eesti Vabariigi iseseisvuse, 
käsitletakse teoses ka Teise maailmasõja ja 
punavõimu militaarset jalajälge meie ajaloos 
ning kõige olulisemana rahuaegse riigikaitse 
ülesehitamist nii esimesel iseseisvusajal 
kui ka pärast Eesti iseseisvuse taastamist. 
Raamat võtab kokku senise uurimistöö Eesti 
sõjaajaloo alal, kuid toob lugejateni ka palju 
varem kasutamata allikmaterjali.

8  REKLAAM

MAARIT STEPANOV-MCBRIDE
maarit.stepanov@ut.ee

Kuigi avalikkus on kuulnud kõrg-
hariduse alarahastamisest seni 
 pigem pisteliselt, on haridusring-

kondades sellest viimastel kuudel üha 
rohkem räägitud. Rektor avaldas õppe-
aasta avakõnes lootust, et avalikku-
ses  tekib sel teemal diskussioon, ehkki 
poliitil ise menukuse vaatevinklist pole 
tegu  kõige atraktiivsema jutupunktiga.   

Ülikooli juhtkond loodab, et probleem 
muutub otsustajate jaoks mõistetavaks, sest 
vanaviisi jätkamine pole kestlik ei ülikoo-
lide ega ka siinse haridus maastiku jaoks.

Lootuskiir siiski paistab. Toomas 
 Asser kommenteeris, et juba toimunud 
 aru telud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide 
 juhte  koondava Rektorite Nõukogu ning 
 haridus- ja teadus ministri vahel on andnud 
mõistmise, et ka ministeeriumis  saadakse 
raha murest aru. Asser kirjeldas, et  kuigi 
puuduoleva summa arvutamiseks on eri 
meetodeid, ollakse üksmeelel, et seda võiks 

Rektor Toomas Asser 
rääkis õppeaasta avakõnes 
muu hulgas kõrghariduse 
alarahastusest. 
Haridusekspertide sõnul 
satub rahastamisega 
samamoodi jätkates ohtu 
eestikeelne haridus.

Kõrghariduse puuduliku rahastuse 
tagajärjel kaotab kogu ühiskond

Fo
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s 
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Kuigi lähiaastatel on 
koolilõpetajate arv 
kasvuteel, on Tartu 
Ülikool otsustanud, 
et vastuvõttu ei 
suurendata.
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vaadelda seotuna sise majanduse kogu-
toodanguga (SKT). Aastate jooksul on 
kõrgharidusrahastuse osakaal SKT-st vähe-
nenud: kui 2012. aastal oli see 1,4%, siis 
praeguseks on kahanenud 1,1%-le. „Kui 
aastane puudujääk konverteerida absoluut-
seks summaks, siis see on umbes sada mil-
jonit eurot,“  sõnas rektor.

Valusad otsused
Rahapuuduses tegutsemine  tekitab 
parata matult küsimuse, milliseid 
kokkuhoiu kohti on ülikoolis piiratud 
 vahenditega toime tulemiseks juba lei-
tud. Õppepro rektor Aune Valk tõdes, et 
üks viimase aja valusamaid kokkuhoiu 
näiteid on TÜ kunstide keskuse sulge-
mine. „Väikestes gruppides spetsiifi liste 
materjalidega kunstiõpe on üks kallimaid 
õppeviise. Riik ei ole seda meilt tellinud 
ja kui me selle pakku misega  jätkaksime, 
annaks see väga vale sõnumi: meil on 
raha piisavalt. Nii see aga pole,“ sõnas 
ta ning toonitas, et kuigi  sellised otsu-
sed pole kerged, tuleb neid veel teha, 
kui kõrghariduse rahastamine jätkub  
senisel kursil.

Avalikku arutelu jälgides võib  jääda 
mulje, et rahamurele võiks leevendust 
pakkuda mõnele erialale vastu  võeta vate 
üliõpilaste arvu vähendamine. Valk selgi-
tas aga, et õppekohtade kahandamine olu-
list kokkuhoidu ei too, sest õppe jõude on 
tarvis ka õppurite väiksema hulga  korral. 
„Kokkuhoid tekiks siis, kui paneksime 
mingid erialad ja üksused kinni.  Tahaksin 
väga näha inimest, kes ütleks, milliseid 
erialasid me ei peaks üldse õpetama,“ 
 sõnas ta. „Ma ei ütle, et me ei saa  midagi 
muuta: kasvõi ärinduse ja avaliku  halduse 
esimese astme tasuta vastuvõttu on üli-
kool riigi ettepanekul kolmandiku  võrra 
vähendanud, aga rahaline võit sellest 
on väike.“

Õppekohtade arvu üle ühel või tei-
sel erialal saab otsustada ülikool ise. 
Vaid IT õppe osas kehtib riigiga sõlmi-
tud numbri line kokkulepe. Samas peab 
ülikool oma tegevu ses lähtuma riigi 

 üldisematest  suunistest, sh pakkuma oma 
vastutus valdkondades kvaliteetset haridust 
kolmel astmel. Haridusvaldkonna arengu-
kava 2021–2035 eelnõu näeb ette ka vastu-
võtu kasvu. Selles seisab, et 14 aasta  pärast 
on pooled 30–34-aastased omandanud 
kõrghariduse.

Õppeprorektori sõnutsi on selle ees-
märgi täitmisel juba takistusi. Ta viitas, 
et mitu ülikooli on otsustanud  vastuvõttu 
 vähendada. „Tartu Ülikool ei ole seni 

 vähendamise teed läinud, aga oleme stra-
teegiliselt otsustanud, et tasuta vastuvõt-
tu me ei  kasvata ja hoiame seda paigal,“ 
 sõnas Valk. Ta põhjendas, et üli koolil tuleb 
hoida teatud taset ehk püüelda kvaliteet-
se õppe poole ning suurem üliõpilaste arv 
tähendaks vajadust palgata rohkem õppe-
jõude – see omakorda nõuaks lisaraha.

Lisaraha saamiseks pakub ülikool 
tasu lisi osakoormusega õppekavasid – 
eri nevalt täiskoormusega eestikeelse-

test õppekavadest 
saab ülikool  nende 
eest tasu küsida. 
Sel  sügisel näiteks 
avati seitse sellist 
õppekava. 

Kui 2012. aastal eraldati kõrghariduse 
rahastamiseks 1,4% SKT-st, siis 
nüüdseks on see kahanenud 1,1%-le.

Foto: Andres Tennus

Rektor Toomas 
Asseri sõnutsi 

kannatab 
rahapuuduse 

tõttu pikas 
perspektiivis 

eestikeelne õpe.

10  AKTUAALNE    Rahastus

Teine võimalus on pakkuda tasu-
list inglis keelset õpet. Kuigi nii avaneb 
tee  Eestisse ka muu maailma helgetele 
 peadele, võib see lõpuks hakata varjutama 
eestikeelse hariduse kätte saadavust.

Andekate lahkumine
Õppeprorektor tõi esile ka õppe jõudude 
palga küsimuse. Ta kirjeldas, et kuigi pal-
jusid õppejõude motiveerib oma tööd 
tege ma tugev missioonitunne, on eriala-
sid, kus ülikoolivälisele tööturule suundu-
vad lõpetajad teenivad õppejõududest roh-
kem. Nii näiteks on õigusteaduses, IT-s 
ja arstiõppes, aga ka teistel erialadel. Valk 
kirjeldas, et kuigi ülikool saab õppe töösse 
kaasata koosseisuväliseid õppejõude, ei 
suudeta nende najal hoida kvaliteetselt 
koos kogu süsteemi.

Nii Aune Valk kui ka Toomas  Asser 
 tõdesid, et puuduliku rahastuse taga järjel 
hakkabki kõige üldistatumalt kanna-
tama õppekvaliteet. „See kannatab mõ-
neti juba praegu: 
me ei saa oma kesk-
konda täiendada, ei 
saa vaadata, mida 
on tuleviku hariduse 
jaoks vaja välja 
 arendada,“ tõi Asser 
esile veel mõne aspekti. Tagatipuks kaha-
neb ka andekate soov Eestis õppida või 
teadustööd teha. „Need kõik on väga pika 
kestusega asjad – kõik need saavad pihta. 
Seetõttu hakkab eestikeelne kõrg haridus 
alla käima,“ sõnas rektor.

Õppeprorektor on samal nõul: „Kõige 
hullem, mis võib ühiskonnaga juhtuda, 
on see, kui meie väga tublid koolilõpeta-
jad hakkavad pidama meie kõrghariduse 
kvaliteeti nii kehvaks, et nad ei näe mõtet 
siin olla, vaid lähevad välismaale õppima.“

Otsivad lahendusi
Asseri sõnutsi sõltub puudujääva  summa 
leidmine suuresti poliitilisest tahtest. 
„Meie esimene soov on, et riik mõis-
taks, et tasuta kõrgharidusse tuleb panus-
tada,“ kordas rektor. „Samuti on meie huvi 

see, et iga-aastane rahastuse langus peab 
 seiskuma.“ Hoolimata probleemile tähele-
panu juhtimisest on võimalik ka perspektiiv, 
et raha juurde ei tulegi. Seepärast on arutle-
tud, kuidas sellises olukorras edasi minna. 

„Üks strateegia, mida ka OECD on Ees-
tile üle kümne aasta pakkunud ja mis on 
kasutusel mitmes riigis – kui me ei  jaksa 
Põhjamaade eeskuju järgida ning tasuta 
kõrgharidust pakkuda –, on küsida igalt 
üliõpilaselt oma panust,“ sõnas Aune Valk. 
Ta tõi näite Hollandist, kus igal üliõpila-
sel tuleb maksta igal aastal üle 2000 euro. 
„Arves tades Eesti elatustaset, võiks meil 
see summa olla umbes kaks korda väik-
sem,“ lausus ta. Rektor lisas, et võimalik 
oleks seegi, kui riigiga saadaks kokku-
leppele tasu küsimises teatud vald kondade 
üliõpilastelt.

„Hullem lahendus oleks see, kui me 
 pigistaksime silma kinni ja ütleksime, et 
saame hakkama, aga kõrghariduse kvali-
teet käib alla ja noored lähevad minema, 

sest kuskil mujal saab parema hariduse,“ 
ütles Valk.

Arutelu kõrghariduse rahastamise üle 
jätkub. Praeguste plaanide järgi jõuab see 
talve hakul riiklikult tähtsa küsimusena 
Riigi kokku. Kultuurikomisjoni esimees 
Aadu Must kinnitas, et see võiks juhtu-
da novembris või detsembris. Septembri 
 alguses ei soostunud ta avaldama, millised 
arvamused rahastamise teemal komisjoni 
liikmete seas valitsevad, küll aga vihjas ta, 
et fraktsioonideülest ühist arusaama, kuidas 
rahastamisega jätkata, veel ei ole.

Rektor Toomas Asser avaldas lootust, et 
erakondadega suudetakse astuda dia loogi. 
„Ülikooli esmane huvi on rääkida riigi toe-
tusest, selle võimalusest ja mahust. Kui sel-
les saab mingigi selguse – oma korda hakkab 
see ju sõltuma nii konkreetsest  riigieelarvest, 

eelarveprognoosist, poliitilisest taustast –, 
siis saab hakata üliõpilaste oma panuse 
osakaalu üle arutlema,“ ütles ta. „Praegu 
on vara öelda, kes millise hoiaku võtab, aga 
suur samm on seegi, et saadakse aru, et on 
probleem – kõrgharidus vajab raha. Aru-
saamine on erakondadel olemas,  teema 
avaneb,“ oli rektor optimistlik.

Tasuta õppe küsimus
Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) 
kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elu-
kestva õppe osakonna juhataja  Margus 
Haidak selgitas, et kõrgharidusõppe 
rahasta mine ei ole olnud kunagi seotud 
sisemajanduse kogutoodanguga. Küll aga 
 sõnas ta, et HTM taotleb lisaraha, et jät-
kata eesti keelsete õppekavade  õppuritele 
tasuta õppe pakkumist ja tagada õppe-
jõududele konkurentsi võimelisi palka-
sid. Selleks esitas ministeerium riigieel-
arve kavandamise käigus lisataotluse 
kõrg hariduse tegevustoetuse suurenda-
miseks 5% võrra. „Riigi eelarve arutelud 
 toimuvad Vabariigi Valitsuses septembris 
ja septembri lõpus peab valitsus  esitama 
2022. aasta riigieelarve eelnõu Riigi-
kogule,“ kirjeldas ta.

„Samas analüüsime alternatiivseid 
võima lusi lisaraha kaasamiseks,“ sõnas 
Haidak. Ta jätkas, et HTM peab esitama 
lisaraha leidmise ettepanekud valitsu sele 
novembris. Tema kinnitusel on minis-
teerium aga seisukohal, et Eesti ei peaks 
naasma mudeli juurde, kus osal erialadel 
sai õppida tasuta, kuid teistel maksis ena-
mik õppureid oma õpingute eest ise. 

Mis puudutab artiklis kirjeldatud 
ideed, et kõik üliõpilased võiksid  maksta 
oma õpingute eest sümboolse summa, 
kommenteeris Haidak, et tasu küsi misega 
seotud muudatused on seotud kõrg-
haridusseaduse muutmisega. „Niivõrd 
põhimõtteline muudatus, nagu seda oleks 
 tasuta täiskoormusega eestikeelsest  õppest 
loobumine, peaks saama  mandaadi Riigi-
kogu valimistel,“ ütles ta. 

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Ministeerium on seisukohal, et Eesti 
ei peaks naasma mudeli juurde, kus 

tasuta sai õppida vaid osal erialadel.
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20 aastat tagasi loodud TÜ eetikakeskus on aidanud muuta 
hoiakuid ja väärtusi nii teadlaskonnas kui ka ühiskonnas laiemalt.

Eetikast on kahe 
kümnendiga saanud 
ühiskonnaelu tähtis osa

TIIA KÕNNUSSAAR
etikakeskuse kolumnist-toimetaja 

1990. aastate lõpus tajuti Eestis 
teravalt väärtuste kriisi: 

kuritegevuse tase oli kõrge, levisid ratsa- 
rikkaks-mentaliteet ja individualistlik elu-
vaade. Ülikooli humanitaaride listis arut-
leti samal ajal selle üle, milline on TÜ roll 
Eesti ühiskonnas.

Margit Sutrop töötas 1997. aastal Kons-
tanzi Ülikoolis teadurina ja uuris moraali-
normide kujunemist, kui toonane rek-
tor Jaak Aaviksoo saatis talle edasi TÜ-le 
tulnud pöördumise küsi musega, mida 
teeb ülikool eetika kriisi leevendamiseks. 
 Kirjas  leiti, et eetikaga peaks 
 tegelema usuteadus kond, 
 Sutrop  arvas aga, et kande-
pind võiks olla laiem.

Kui Sutrop  2000. aas-
tal TÜ praktilise filo soofia 
professoriks valiti, leidis ta 
mõtte kaaslasi arstide, bioloogide,  juristide 
ja teoloogide hulgast ning 1.  juulil 2001 
asutatigi TÜ eetika keskus. Sutropi sõnul 
tuli  selgitada, et eetika keskuse töö ei ole 
 kõikvõimalikel  teemadel sõna võtta või 
lüüa peale tempel selle  kohta, mis on eeti-
line või ebaeetiline. 

Õigete küsimuste esitamine
„Meie eesmärk on edendada mõtle mist. 
Näiteks praegu on küsimuse all biomeetri-
liste andmete kasutamine. Kas tahame 

eelis tada turvalisust või  privaatsust? Kaalu-
tud otsuste tegemiseks on vaja  teadvustada, 
millised väärtused  soovime esi kohale 
 panna. Filosoofide ülesanne on küsida 
 õigeid küsimusi, et teadlased  saaksid otsi-
da vastuseid,“ selgitab Sutrop.

Pärast asutamist tegi keskusele koos-
tööettepaneku rakubioloogia professor 
 Toivo Maimets. Juba tol ajal käisid vaidlu-
sed geneetiliselt muundatud organismide 
kasuta mise üle. „Leidsin, et kui bio loogid 
sellesse  arutellu haritud  argumentidega 
ei sekku, minnakse meist mööda ja istu-
me  kohas, kus olid USA teadlased presi-
dent Bushi ajal, kui lihtsalt keelati emb-
rüonaalseid tüvirakuliine teha,“ meenutab 
Maimets. Mõistes, et ka teadlastel on aeg 

 eetiliste küsimuste peale mõtlema hakata, 
pakkus ta 2002. aastal välja idee taotleda 
koos Islandi teadlastega Euroopa Komis-
jonilt raha geeni varamute eetiliste, juriidi-
liste ja  sotsiaalsete aspektide uurimiseks. 
See  andis bioeetika teemalisele diskussioo-
nile ka Eestis hoo sisse. Sutrop sõnab: „Siis 
olid eetikud need koerad, kes haukusid, aga 
karavan läks ikka edasi. Praeguseks oleme 
jõudnud olukorda, kus paljud teadlased 
tajuvad, et eetikud peavad algusest peale 
paadis olema.“ 

Algusaastatel tuli selgitada, et 
eetikakeskuse töö ei ole templiga 
kinnitada, kas miski on eetiline.

See puudutab ka tehisintellekti eetika 
 uurimist, sest on aru saadud, et enne 
uue tehnoloogia väljatöötamist on vaja 
 põhimõtted kokku leppida. Ei ole mõtet 
teha tehnoloogiat, mida turule ei lubata.

Uue aastatuhande alguses jõuti 
järeldu sele, et nn väärtuste kriisi ületami-
seks on vaja sihipärast sekkumist haridus-
süsteemi kaudu. Leiti, et hariduses toi-
muv peab saama kogu ühiskonna asjaks. 
Nii ongi eetika keskus alates 2009.  aastast 
vedanud  riiklikku programmi „Eesti 
ühiskonna väärtusarendus“.

Väärtusprogrammi esimehe, ajakir-
janduse professori Halliki Harro- Loidu 
 sõnul olid esimesed kümme tegevus-
aastat suurepärane aeg debattide pida-
miseks ning arutleva avalikkuse kasvata-
miseks. Nüüd näeb ta märke tabuteemade 
tekkimi sest: on küll ajakirjandusvabadus, 
aga sõna vabadus on ohus.
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Eetikakeskuse tegevus 
toetub kolmele sambale
Võrreldes teiste riikide ülikoolidega on 
TÜ eetikakeskuse eripära laiem ampluaa. 
Eetikakeskus on selle rajamise algusest 
saati seadnud sihiks, et tegevus toetub 
kolmele sambale:

 ● eetikale kui filosoofia harule ja selle
alasele teadustööle. Eetikakeskus on 
oma tegevuse jooksul osalenud  
85 teadus ja arendusprojektis;

 ● õppetööle ja haridusvaldkonnale. 
Eetikakeskuse õlgadel on väärtusprog
rammi elluviimine haridusasutustes; 
edendatakse väärtuskasvatust kooli
des ja lasteaedades; 

 ● ühiskonnasuunalisele tegevusele. 
Eetikakeskus on osalenud põhimõtete 
loomisel, andnud välja raamatuid jne.

„Eetika asemele on tulnud seadused ja 
seaduste tõlgendused; läbipaistva arutelu 
asemel on ühiskonnas kriitikatalumatus. 
Arengukavades ja visioonides deklareeri-
takse kõikvõimalikke väärtusi, kuid mul 
tekib küsimus, kes ja kuidas hakkab neid 
rakendama,“ märgib Harro-Loit.

Elav diskussioon
Toivo Maimetsa meelest on teadus  siiski 
liikunud suurema selguse poole ning 
enam ei aktsepteerita kaugeltki  kõiki  viise 
tõe teadasaamiseks. „Võib ju öelda, et üha 
selge sõnalisemaks muutuvad  Euroopa 
 Liidu nõuded pidurdavad teaduse tege-
mist, aga kui sa teed teadust, mis ei ole 
mitte kellelegi aktsepteeritav, võid seda 
sama  hästi  kodus sahtlisse teha,“ tõdeb ta.

Margit Sutrop, kes on alates 
2004.  aastast olnud Euroopa Komisjoni 
eetika ekspert, on näinud pidevat võitlust 

privaatsuse kaitsjate ja mõne teise väär-
tuse, näiteks turvalisuse  edendajate vahel.

Ta osutab ühiskonna muutumisest 
kõnel des avaliku diskussiooni hoogustu-
misele ja leiab, et murest, et eetika kellelegi 
korda ei lähe, on jagu saadud. Kui vaadata 
kas või sotsiaalmeedias toimuvaid arute-
lusid, paistab selgelt, et eetikateemad puu-
dutavad paljusid.

„Koostöös ERR-iga 2015. aastal korral-
datud sümpoosionil „Elu eriarvamuste 
keskel“ käis läbi selline mõiste nagu aeg-
lane arvamuskultuur – võiksime võtta 
aega, et kuulata ja kaaluda üksteise argu-
mente,“ mõtiskleb Sutrop ja tõdeb, et vaja-
dus eetikaküsimuste üle debateerida on 
suur. Seda, kuidas lahkarvamustega hak-
kama saada,  uurib ka professor Sutropi 
teadus rühm.  

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Naiskoori proovid toimuvad
T ja N kell 18.00
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Fotol vasakult: eetikakeskuse juhataja prof Margit 
Sutrop, keskuse nõukogu esimees prof Toivo 
Maimets, riikliku väärtusprogrammi nõukogu 

esimees prof Halliki Harro-Loit ja projektijuht Mari-
Liis Nummert.

Foto: Triin Paaver



TÜ suurte siirete uurimisrühm võttis vaatluse alla tänapäeva 
tööstusühiskondade alususkumused, -normid ja käitumisviisid 
ehk teisisõnu viimase 120 aasta tööstusliku modernsuse.1 Tegime 
kindlaks kaks peamist probleemi, mis toidavad keskkonnakriisi.

Teadus ja tehnoloogia  
ei pruugi olla 
kliimakriisi lahendamisel 

võluvits, vaid  

probleemi
osa
ANNA-KATI PAHKER
ühiskonnateaduste instituudi doktorant, 
suure siirde uurimisrühma liige
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Esiteks keskenduvad tööstusühiskonnad liialt 
 seniste toimimismustrite säilitamisele, jättes 
oma vajaduste rahuldamisel keskkonnaküsimu-

sed taga plaanile. Teisalt oodatakse mistahes problee-
midele kohati suisa naiivselt kiiret lahendust tehnoloo-
gia ja teaduse arengust.

Nende järeldusteni jõudmiseks kasutasime teksti-
kaevemeetodeid, et analüüsida, millise tonaalsusega on 
alates 20. sajandi algusest räägitud meedia välja annetes 
keskkonnast, tehnoloogiast ja teadusest. Vaatluse all 
olid USA, India, Austraalia, Nõukogude Liidu ja Vene-
maa ning Saksamaa suuremad päevalehed.  Samuti 
analüüsisime keskkonnaõigusaktide arvu ja teemasid, 
riikide energiatootmisprofiili, teadus publikatsioonide 
sisu ning rohepatentide osakaalu võrreldes kõikide 
 välja antud patentidega.

Tulemuseks on esmakordne terviklik ülevaade, 
mis toob ühele pildile kokku nii mõtlemise (meedia-
käsitluste kaudu), normid (õigusaktide andme-
baasid) kui ka käitumise (patentide andmebaasid, 
energiatootmis andmed).

1960-ndad panid keskkonda märkama
Analüüsist ilmneb, et esimene tuntav pööre kesk-
konna käsitlemises toimus umbes 1960. aastatel. Ala-
tes 20. sajandi teisest poolest hakati vaatluse all olnud 
 riikides rääkima keskkonnast üha rohkem, kuid halve-
mas võtmes: tähelepanu keskmesse tõusid keskkonna-
probleemid.

Tõlgendame seda trendi uue mõtteviisina, mille 
 järgi loodus pole enam pelgalt ressurss, vaid väär-
tus omaette. Muutust ilmestab hästi Rachel Carsoni 
1962. aastal ilmunud ja moodsa keskkonna liikumise 
algatanud raamatu „Hääletu kevad“ viimane lõik: 
„Looduse valitsemine on ülbe väljend, mis sündis bio-
loogia ja filosoofia primitiivsel tasemel, siis kui arvati, 
et loodus eksisteerib inimese huvides.“

Et uurida, kuidas riigid tehnoloogilisest aren-
gust tingitud kasvavat keskkonnasaastet reguleeri-
vad, liigitasime viimase 120 aasta jooksul jõustu-
nud keskkonna õigusaktid kolmeks: esimeste puhul 
on eesmärk leevendada juba tekkinud keskkonna-
kahju, teistel säilitada inimtegevusest puutumata ala-
sid ja kolmandatel vältida saastet. Leidsime, et uus aru-
saam looduskeskkonnast kinnitas eeskirjades kanda 
1980. aastatel, mil keskkonnakahju ennetavate korral-
duste arv kasvas plahvatuslikult (vt joonis lk 16).

Kui 20. sajandi esimesel poolel keskenduti kesk-
konnaõigusaktides inimtegevusest puutumata  alade 

Mis on suur siire?
Suure siirde raamistik mõtestab kaasaegse ühis
konna arengut transpordi, side, energia ja toidutoot
mise ning muude sotsiotehniliste süsteemide kaudu, 
mis  rahuldavad ühiskonna teatud vajadusi. Need 
süsteemid koosnevad sotsiaalsetest ja tehnoloogilis
test osadest (nt transpordisüsteemi kuuluvad peale 
sõiduvahendite ka taristu, õigusnormid, ärimudelid ja 
turg ning märgilised tähendused, mis auto oma
misega kaasas käivad). Muutus, mis juhib paljude 
omavahel seotud süsteemide arengu kestlikule ja 
õiglasele arenguteele, ongi suur siire.

Suure siirde uurimisprojektis otsitakse Eestis 
 võimalusi nende muutuste esilekutsumiseks. Lähe
malt saab lugeda veebilehelt suursiire.ut.ee.

säilitamisele, siis 1980. aastatel hakkasid riigid vara-
semast enam tulevikule mõtlema. Selmet ini mese 
ja looduse vahele aed ehitada, rõhuti inimtegevu-
sest tingitud keskkonnakahju vähendamisele. Näi-
teks Saksamaal kehtestati 1976. aastal printsiip, et 
keskkonnakahju peaks vältima, mitte vähendama   
(sks  Vorsorgeprinzip)2.

Teaduse ja tehnoloogia roll poliitikas
Kui aga vaadelda käitumisviise, mille kaudu  ideelisi 
muutusi ja eeskirju rakendatakse, jääb erinevus võr-
reldes 20. sajandi algusega tagasihoidlikuks. Tööstus-
ühiskondi iseloomustab materjali tarbimine, kus kesk-
sel kohal on mineraalidel ja fossiilkütustel põhinev 
ning lineaarne tooda-tarbi- viska-ära majandus.

Nagu 20. sajandi alguses, domineerivad praegugi 
riikide energiatootmises fossiilsed kütused. Näiteks 
USA-s moodustasid tuule-,  päikese- ja vee-energia 
2019. aastal vaid 16,4%. Mõne võrra erandlik näide on 
Saksamaa, kus taastuvenergia  allikad  moodustasid üle 
30% energiatootmisest, kuid tuleb arves tada, et riik 
impordib 71% vajaminevast  energiast ja enamik  sellest 
põhineb fossiilsetel kütustel3.

Ajaleheartiklite toon jääb nukraks ka siis, kui vaada-
ta teaduse ja tehnoloogia rolli poliitikas. Siin uuri sime 
alususkumuste kindlakstegemiseks seda, kas tööstus-
ühiskondi iseloomustav usk teaduse ja tehnoloogia 
võimesse lahendada mistahes ühiskondlikke problee-
me on teisenenud. Tekstikaevega mõõtsime ka poliiti-
ka tehnokraatlikkust. 

Selleks otsisime poliitikat mainivatest teksti-
dest  tehnokraatliku juhtimisega seotud sõnu, mis 

Foto: Pexels



 kajastavad näiteks haldusliku tõhususe tähtsust, 
naiivset usku teadusesse ja ühiskondliku planeeri-
mise  vajadusse ning ekspertide kaasamise vajaduse 
 rõhutamist  (vastandina vajadusele kaasata kodanik-
ke). Selgus, et tehnokraatlik mõtteviis on endiselt 
tõusu teel. Näiteks mainitakse Austraalia poliitika-
teemalistes meediatekstides üha enam teadlasi 
ja eksperte, aga kodanikele osutamise osakaal on 
vähenenud.

Tekstikaeve andmed näitasid, et teaduse ja tehno-
loogia roll on jätkuvalt oluline: mõlemaid teema-
sid kajastati kogu vaatlusperioodi vältel sagedasti. 
Kui keskkonnateemadel võis 1960. aastatel märgata 
selget meelsusmuutust, siis teadust ja tehno loogiat 
käsitlenud tekstides on nihe olnud tagasihoidli-
kum: entusiasm teaduse suhtes on vaatlusperioodi 
jooksul küll mõnevõrra vähenenud, ent tehnoloo-
giast  kirjutamise toon muutus alates 1970. aastatest 

posi tiivsemaks. Keskkonnateadlikkuse kasv ja mõne-
võrra teisenenud, kuid siiski suur südikus teaduse 
ja tehno loogia suhtes viitavad äraspidisele ootuse-
le, et  tööstusühiskondadele looduskeskkonna arvelt 
 majandusliku edu toonud tehnoloogiline areng lahen-
dab nüüd keskkonnakriisi.

Samas on teaduse ja tehnoloogiaga seotud 
prakti line külg erinevalt looduskeskkonnaga seo-
tud  praktikast kõige lootust andvam. Tahtsime tea-
da saada, kas inseneri teaduses on hakatud pööra-
ma rohkem tähelepanu  kestlikkusele. Sama nihet 
püüdsime mõõta ka patentides. Selgus, et mõlemas 
valdkonnas võis märgata rohetemaatika  kasvu alates 
1980-ndate lõpust.

Seniste reeglite teisenemine
Töö lähtutakse uurimisrühma liikmete väljatööta-
tud suurte siirete teooriast, milles nähakse tööstus-
ühiskonna teket, arengut ja kriisi mitmete sotsio- 
tehniliste süsteemide (nt transport, side, energia- ja 
toidu tootmine) pikaajalise koosarengu tulemusena. 
Suure siirde raamistiku lähtekoht on vajadus mõtes-
tada ümber tööstusühiskonna põhi uskumused, reeg-
lid ja käitumisviisid, et suunata süsteemide areng 
kestlikule ja õiglasele rajale. Tööstusliku modernsuse 
 õõnestamisel seisneb aga peamine küsimus selles, mida 
võtta, mida jätta, mida muuta ja mida juurde leiutada.
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Graafikult ilmneb, et tööstusühis-
kondade õigusaktid, mis tegelevad 
tehnoloogilise innovatsiooni reguleeri-
misega, keskenduvad peamiselt tehno-
loogia tagajärgede leevendamisele (punane 
joon) ja olemasoleva olukorra säilitamisele 
(sinine joon), mitte ei püüa probleeme ennetada 
(roheline joon).
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 laine.6 Samas on maailmas näiteid sellest, kuidas 
 kodanike kliimaühendused võivad välja töötada 
mitme kesiseid poliitikasoovitusi, sealhulgas selliseid, 
mis teevad ruumi taastuvenergiale. 2018. aastal toe-
tas  valdav osa hääletaja test Iiri Kodanike Kliimakogul 
nii taastuv energia mikrotootmist kui ka kogukondade 
energia jaamu.7 
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Ehkki uuringu tulemused näitasid, et loodus-
keskkond ei ole 1960. aastatest saati enam ideeliselt või 
õigus likult nähtamatu, peaksime oma käitumisviiside 
muutmiseks mõtlema mis oleks, kui loodus süsteemide 
toimimine oleks sama oluline kui ühis konna oma. 
Teedrajavad sammud on juba tehtud. Näiteks võttis 
Ecuadori Vabariik 2008. aastal öko süsteemide kait-
seks vastu seaduse, mille kohaselt on looduskeskkon-
nal õigus toimida ja muutuda vastavalt selle evolut-
sioonilistele protsessidele. 2011. aastal  otsustas kohus 
sellele seadusele toetudes  Vilcabamba jõe kasuks, kui 
kohalik ettevõte plaanis ehitada sellele silla ja visata 
tekkinud prügi jõkke.4

Ka teadustegevus ei saa keskkonnakriisi ületami-
sel jääda pelgalt neutraalseks ja suuresti juhtimatuks 
jõuks. Tarvis on, et  teadus- ja arendustegevuse inves-
teeringud tugineksid järjepidevalt kestlikkusega seotud 
ootustele ja vajadustele.5 

Kui lähtuksime teadustegevuse reguleerimisel 
(keskkonna)eetika põhimõtetest, peaksime ilmselt 
uuesti läbi mõtlema nii geoinseneeria olemuse kui ka 
luba dused. Seejuures tuleb endalt küsida, kas  süsiniku 
õhust kinni püüdmine ja maa alla peitmine lõpetab 
kliima soojenemise või lükkab lihtsalt probleemi edasi. 

Kui tehnokraatlik valitsusviis jätab kõrvale iga-
suguse kohaliku teadmise ja ootused, siis on  loomulik 
ka see, et päikeseparkide ehitamist saadab  protestide 

Foto: Kaupo Kikkas, Viru Keemia Grupp / Wikimedia Commons

Statistikaameti andmetel toodeti ülemöödunud 
aastal 57% Eesti elektrist põlevkivist.



Seni ei ole hädaolukorrast põhjusta-
tud sotsiaalset haavatavust ega selle 
mõju leevendamist Eestis hinnatud. 

Riiklikes riskianalüüsides on vaadeldud 
taristu toimepidevust ja operatiivsüstee-
mide valmisolekut ning tuvastatud pea-
misi lünki näiteks elutähtsate teenuste 
katkemise, laialdase kiirgusohu ja küber-
rünnaku korral. TÜ ühiskonnateaduste 
instituudi sotsioloogide ja Päästeameti 
koostöös on aga välja töötatud sotsiaalse 
haavatavuse hindamise vahend, mis aitab 
murda müüte hädaolukorras kaitsetusse 
olukorda sattuvatest ühiskonnarühma-
dest ja täpsustada abivajajate ringi.

Rahvusvahelise projekti BuildERS 
käigus loodud uus töövahend võimal-
dab süsteemselt analüüsida, millised 
sotsiaalsed tegurid muudavad meid 
kriisis haavatavaks, ja seob need tegu-
rid asjaomaste andmebaasidega, näi-
teks rahvastiku registri, sotsiaalteenuste 
andme registri ja mobiilpositsioneeri mise 
andmestikuga. Teabe saamisele  aitavad 

kaasa andmebaaside ristkasutuse juht-
põhimõtted, mille on välja töötanud 
uurimis meeskond.

Kriiside ennetamiseks ja lahendami-
seks on vaja teada, mis meid haavatavaks 
teeb. Senised kogemused näitavad, et põhi-
lised on kaks jõujoont: esiteks nii inimeste 
kui ka taristu võimekus ning teiseks isik-
lik hakkamasaamine ja ühiskondlike tugi-
süsteemide toimimine (vt joonis).

Tugivõrgustik peab toimima
Haavatavus või hakkama saamine sõltub 
osaliselt inimeste materiaalsest kindlusta-
tusest, psühholoogilisest ette valmistusest 
ja ohuteadlikkusest. Isiklikku vastutust ja 
võimekust tähtsustavad ka meie kriisiala 
 poliitikadokumendid, sh elanik konnakaitse 
kontseptsioon.  

KATI ORRU
kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor

MARGO KLAOS
Päästeameti Lõuna  
päästekeskuse juht

Kriisiolukorras võime hätta sattuda me kõik. Osa tõenäolisi abivajajaid on kohalikel 
sotsiaaltöötajatel teada, kuid kriisist haavatavaid inimesi võib olla palju rohkem. 
Kuidas teada juba eos, kes ja millises olukorras võiks abi vajada?

Uus analüüsivahend aitab 
hädaolukorras teadlikumalt 
tegutseda

Keskendumine individuaalsele võimeku-
sele on aga problemaatiline, sest siis sea-
takse vastutus inimestele endile, kuid mõ-
nel puhul, näiteks keeleoskuse puudumise 
või võõrasse keskkonda sattumise korral, 
võib neil olla raske ise hakkama saada.

Analüüsivahendiga tuuakse esile 
seni vähe käsitletud haavatavuse allikas:  
(riigi)asutuste, sh haiglate, hoolde kodude 
ja koolide valmidus pakkuda kriisiolukor-
ras abi ja avalikke teenuseid. Ka koroona-
pandeemia ajal on löögi alla sattunud just 
tervise- ja sotsiaalteenuste toime pidevus 
ning inimesed, kes neist sõltuvad, on 
 kõige haavatavamas olukorras.

Inimeste teotahte ja tugivõrgustiku 
kõrval on oluline ka tehnoloogia ja taris-
tu toimepidevus. Arenenud heaoluühis-
konnas sõltub meie elu paljuski näiteks 
 kütte-, kanali satsiooni- ja kommunikat-
sioonisüsteemide toimimisest. Pärast 
2019. aasta oktoobri suurtormi polnud 
Kagu-Eesti elanikel päevade viisi elektrit 
ja selles olukorras oli inimeste jaoks kõige 
häirivam side puudumine: polnud isegi 
võimalust oma abivajadusest teada anda.

Nii isiklike kui ka avalike  ressursside 
ärakasutamise eeldus on niisiis nende 
olemasolu ja kättesaadavus. Igal pool ei 
pruugi olla sotsiaalseid  tugivõrgustikke 
ega toetavat kogukonda. Võib ka juh-
tuda, et need on olemas, kuid inimeste 

Rahvusvaheline projekt
BuildERS (Building European Communi
ties’ Resilience and Social Capital) on 
rahvusvaheline teadus ja arendus
projekt, mille partnerid Eestis on Tartu 
Ülikool, Päästeamet ja OÜ Positium. 
Projektis keskendutakse haavatavatele 
sihtrühmadele, kuid ka kogukondadele 
ja nende võimekusele abistada oma 
liikmeid kriisiolukordades. Projekti 
toetatakse Euroopa Liidu programmist 
„Horisont 2020“.
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 kombineerides. Seega tuleb lähtu-
da muu seas inimeste endi hinnan-
gutest. Selleks tuleb uurida eri neva 
elukogemusega inimestelt, mis 
neid haavatavaks teeb.

Andmepõhine otsustus protsess 
oleks suur samm edasi, sest varase-
mate häda olukordade üks rasku-
si on olnud just info  leidmine 
riski rühma inimeste kohta. 
Haava tavate inimeste eest peak-
sid vastu tama kohalikud oma-
valitsused, kuid hoolimata sellest, 
et nad täida vad riiklikke registreid, 
 puudub neil tihtipeale täielik üle-
vaade oma piirkonna abivajajatest. 
Korralike andmestikke on asen-
danud kohalike sotsiaaltöötajate 
teadmised.

Seni puudub nii omavalitsustel 
kui ka riigiasutustel nõue  hinnata 
hädaolukordades haava tavuse 
sotsiaalseid aspekte. Kuni pole 

nõudeid, pole ka juhendeid, kuidas seda 
teha. Häda olukorra saabudes ei ole aga 
aega analüüsida, kes ja millist abi vajab. 
See ongi BuildERS-i projektis välja tööta-
tud analüüsivahendi peamine väärtus: see 
 aitab haavatavuse allikad läbi vaadata enne 
raskeid olukordi.  

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Kriisiolukorra võivad põhjustada ka loodusjõud. Fotomeenutus 2005. aasta jaanuaritormist.

Indiviidi võimekus ja 
vajadused
Füüsiline ja vaimne 
võimekus, erivajadus, 
toimetulekuoskused, sh 
kommunikatsioonioskus

Sotsiaalne tugivõrgustik
Majanduslik ja sotsiaalne 

kaasatus, stigmatiseeritus, 
kommunikatsiooni-

käitumine

Elutähtsate 
teenuste toimivus
Elektri, kütte, vee, 
kanalisatsiooni, sidetee-
nuste jt kättesaadavus.

Ametlikud 
tugistruktuurid

Sotsiaal- ja meditsiiniabi, 
pääste ja info 

kättesaadavus ja kvaliteet. 
Asutuste hool: haiglad, 

hooldekodud, koolid, 
vanglad jt.
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Haavatavuse tegurid kriisiolukorrasjaoks kättesaamatud. Eraldi va-
jab hindamist, kas toetavaid res-
sursse saab vajadusel enda jaoks 
tööle panna. Hätta sattunud ini-
mene võib peljata tuge otsida, 
sest ei soovi näidata end  abituna. 
Haava tavuse analüüsivahend näi-
tab, kuidas ja miks puudujäägid 
isiklikes või avalikes tugisüstee-
mides ilmnevad ning mingis ini-
meste ringis kuhjuvad. 

Kuigi tavapäraselt peetakse 
lähe daste tihedat toetusvõrgus-
tikku hädaolukordades kaitsvaks 
tegu riks, võib hätta jääda ka  selle 
olemasolu korral, kui inimese 
suhtlusvõrgustik ja info väli on 
piiratud. Sellistes rühmades või-
menduvad kergesti libatõed.

Mitmetahuline teave
Analüüsivahend juhib häda- 
olukorra riskianalüüside tegi-
jaid – ministeeriume, ameteid ja koha-
likke omavalitsusi – asjakohaste riiklike 
andmebaaside ja infoallikateni, millest 
on võimalik leida haavatavuse näitajaid. 
Andmeid anonüümselt ristates saab täp-
sustada abivajajate hulka konkreetses piir-
konnas. Näiteks rahvastikuregistri põhjal 
teame inimeste peamisi sotsiaaldemo-
graafilisi tunnuseid, ent  evakuatsiooni 

planeerimiseks on vaja ülevaadet ka näi-
teks sellest, kui paljudel on olemas suvila 
või auto. Sellise teabe saamiseks tuleb kom-
bineerida mitut andmeallikat.

Paljud mõjukad näitajad andmestikes 
aga ei kajastu. Näiteks inimeste eneste tun-
netus hädaolukorras toimetulekust on nii-
võrd mitmetahuline, et sellest ei saa täpset 
pilti ka arvukaid andmestikke ja registreid 
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Allikas: Orru K. et al. (2021). Approaches to ‘vulnerability’ in eight 
European disaster management systems. Disasters. Saadaval veebis:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/disa.12481



Tänu teaduse arengule teame nüüd, et ka mitte-
pärilikuks peetud kroonilistel haigustel, näiteks 
südame isheemiatõvel või diabeedil, võib esi neda 

geneetiline komponent. Tõsi küll, pärilikkus ei ole 
nende peamine põhjus ja olemuselt jäävad need siiski 
elustiilihaigusteks. On aga leitud, et nende haigus tega 
on seotud osa väikseid geenimutatsioone ehk inimese 
genoomis esinevaid nukleotiidi polümorfisme. Mida 
rohkem selliseid polümorfisme esineb, seda suurem on 
haiguse tõenäosus. Polümorfismid päritakse vanema-
telt ja pärilikkus on juhuslik. Polügeenset riski prog-
noosida ja ära hoida ei saa. 

Polügeense riski suurust näitab polügeenne riski-
skoor (PRS), mis on inimese genoomis esinevate 
nukleotiidi polümorfismide kaalutud  summa. Mida 
suurem on PRS, seda suurem on ka haigestumise 
risk. Suur PRS on võrreldav teiste tõsisemate tervise-
riskidega, nagu ülekaal või kõrge kolesteroolitase. Näi-
teks ülekaalulistel, kellel on suur diabeedi PRS, esineb 
diabeeti mitu korda sagedamini kui neil,  kellel on väike 
PRS. Infarktirisk on jällegi suurem neil,  kellel on suur 
isheemilise südamehaiguse PRS. 

TÜ geenivaramus määratakse PRS enamiku 
krooni liste polügeensete haiguste, näiteks isheemi-
lise südame haiguse, diabeedi, eesnäärmevähi, rinna-
vähi, kodade virvendusarütmia puhul ja see on kõigi 
geenidoonorite kohta olemas. Nõudlus geeni andmete 
kasutamise järele kliinilises praktikas üha kasvab: 
järjest rohkem on neid, kes soovivad teada oma 
 riske ja saada edasiseks tegutsemiseks  asjatundlikku 

nõu. Enne PRS-i laialdast kasutuselevõtmist tuleb aga 
 lahendada kaks küsimust. 

Esimene neist puudutab tervishoiu süsteemi valmis-
olekut PRS-i tulekuks. TÜ geeni varamu on teadus-
asutus, mitte terviseteenuse osutaja, mistõttu tema 
võimekus kõiki geenidoonoreid nõustada on piira-
tud. Nõustamine peab toimuma esma tasandi tervis-
hoius. Perearst, kes on kursis oma patsiendi tervise-
probleemidega, on suure geeniriski korral  parim 
konsultant ja tugiisik. Tal on võimalik geeniriski 
tõlgen dada ja teiste riskidega siduda, selgitada pat-
siendile riskiprofiili ja anda tasakaalustatud nõu. 

Tervislike valikute tegemine
Teine küsimus on, et suure geeniriski teadmise mõju 
tervisele on vähe uuritud. Kuigi geeniriski vähenda-
da ei saa, aitab teadlikkus suurest PRS-ist eeldatavasti 
haigusi ennetada. See peaks ajendama inimesi tege-
ma tervislikke valikuid, näiteks muutma toitumishar-
jumusi, lõpe tama 
suitsetamist, lii-
kuma rohkem või 
hoidma vere rõhku 
ja koleste roolitaset 
kont rolli all. Kui 
suurest  PRS-ist saa-
dakse teada juba 
noorena, on aega 
eluviisi korri geerida ja haiguse arengut pidurdada. 

Usume, et suure geeniriskiga inimesed saavad 
 ennast ise aidata, muutes otsustavalt oma elustiili. 
Seni pole aga piisavalt tõendeid selle hüpoteesi paika-
pidavuse kohta: pole kindel, kas suitsetaja, kellele teata-
takse suurest polügeensest vähiriskist, loobub just sel 
põhjusel sigarettidest. 

MIKK JÜRISSON
südame-veresoonkonnahaiguste juhtprojekti 
uurija, rahvatervishoiu kaasprofessor

Kui aastate eest ülikoolis geneetikat õppisin, oli kõik lihtne: haigused olid kas pärilikud 
või mittepärilikud. Nüüdseks on selgunud, et asi on palju keerulisem. Õnneks kasvavad 
ka meie teadmised sellest, kuidas uut infot tervise hüvanguks ära kasutada.

Perearstil on võimalik 
geeniriski tõlgendada 
ja anda patsiendile 
tasakaalustatud nõu.
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Geeniandmed on jõudmas  
perearsti töölauale

Geenivaramu 
biohoidlas 
säilitatakse 
lämmastiku sees 
üle 200 000 
geenidoonori 
proovi.

On uuringuid, mis 
kinnitavad, et teadmine 

geeniriskist võib mõjuda  
hoopis demotiveerivalt.

Praegu on suurest geeniriskist teadasaamise kohta 
levinud kolm hüpoteesi. Esimese järgi motiveerib suur 
geneetiline südamehaiguste või diabeedi risk inimest 
tegema tervislikke valikuid ja teadlikult haigust enne-
tama. On aga ka uuringuid, mis kinnitavad hoopis 
hüpoteesi, et suur geenirisk võib demoti veerida, sest 
inimene leiab, et isiklikest valikutest enam palju ei 
sõltu. Kolmas ja enim levinud hüpotees on, et suurel 
geeniriskil võib küll tervisekäitumisele mõju olla, kuid 
see on vähene ega ole võrreldav  teiste riskifaktorite 
(kõrge vererõhu või kolesterooli-
taseme) mõjuga. 

Paraku on PRS-i tervise mõju 
tõendatus uuringute vähesuse 
ja tulemuste piiratud valiidsu-
se tõttu seni ebapiisav, mistõttu 
ei saa ühtegi kolmest hüpotee-
sist eelistada. Ainult kliinilis-
tes uurin gutes on võimalik teada saada, kas suurest 
polügeensest riskist teadmine ka tegelikult inimeste 
tervise käitumist muudab. Selliste uuringute metoo-
dika on aga keeruline ja  valim suur. Sellegipoolest 
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Tulemused on paljulubavad
KOMMENTAAR

Ruth Kalda
südame-veresoonkonna-
haiguste juhtprojekti eest-
vedaja peremeditsiini ja 
rahvatervishoiu instituudis, 
peremeditsiini professor

Südameveresoonkonnahaiguste (SVH) persona
liseeritud uuringute tulemused on perearstide 
jaoks väga olulised, sest nende haigustega algab 
patsiendi raviteekond just perearsti juurest. Seega 
on perearstil tarvis teada, kas polügeensest riskist 
teavitamine ja sellejärgne nõustamine mõjutavad 
patsiendi eluviisi ja ravisoostumust ning seeläbi ka 
tema haigestumise ja elukvaliteedi näitajaid. Tähtis 
on ka see, kui mugav on arstil polügeenset riski
skoori igapäevatöös kasutada ja kui hästi toimivad 
igapäevaste raviotsuste tegemisel tugisüsteemid. 

2018.–2021. aastal tehtud kliinilise juhtprojekti 
tulemused on paljutõotavad. Oli näha, et selline 
isiklik lähenemine võib aidata SVH riski vähendada, 
sest enamikus mõõdetud näitajates toimusid 
positiivsed muudatused. Suurem muudatus ilmnes 
patsientide vererõhu ja kolesteroolinäitajates, 
väiksem aga tervisekäitumisega seotud näitajates, 
nagu kehakaal.

Võrreldes SVH personaliseeritud ennetuse 
teoreetilist mudelit Eesti tavapraktikaga, leiti, et 
selle mudeli rakendamine võimaldaks eeldatavasti 
vähendada infarkti esmashaigestumist 25%, enne
kõike tänu kolesteroolitaset langetavate ravimite 
kasutamisele.
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 genoomika instituut, kliinilise  meditsiini ins-
tituut ja kliiniliste uuringute keskus, TÜ 
kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, 
 Tallinna Tehnikaülikool, Helsingi Ülikool 
ja ligi 70 pere arsti üle kogu Eesti. Uuringu tel-
lis Sotsiaalministeerium ja seda rahastas  Eesti 
Teadus agentuur.

Uuringus osalesid keskealised suure SVH 
polügeense riskiga mehed ja naised, kel-
le andmed on TÜ geenivaramu andmebaasis 
ja  kellel teadaolevalt ei olnud varem südame haigust 
diagnoositud. Uuritavaid oli üle tuhande. Sekkumis-
rühma uuritavad kutsuti pere arstile, kes mõõtis peamisi 
tervise näitajaid – kehamassi indeksit, vererõhku, koleste-
roolitaset –, teavitas uuritavat tema suurest polügeensest 
riskist, hindas haigestumise üldriski, nõustas tervislike 
valikute asjus ja vajaduse  korral alustas vere rõhku või 
kolesteroolitaset alandavat ravi. Eeldati, et selline sekku-
mine mõjutab uuritavaid muutma oma tervisekäitumist 
ja see omakorda parandab tervisenäita jaid. Kontroll-
rühma uuritavad said aga oma suurest geeniriskist t  eada 
alles uuringu lõpus.  Aasta möödudes võrreldi mõlema 
rühma tervisenäitajaid ja hinnati, kas sekkumine oli tu-
lemusi toonud. 

Riske hinnati koostöös Helsingi Ülikooliga. Selleks 
kasutati soomlaste väljatöötatud riskihindamisvahen-
dit Kardiokompass, mis kohandati Eesti rahvastiku 
 andmetele. Selle abil prognoositi järgmise kümne aasta 
risk haigestuda ja surra  südameinfarkti ning aju insulti. 
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Palju tööd on veel ees
KOMMENTAAR

Silja Elunurm
Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise 
osakonna nõunik

Personaalmeditsiini ja personaalse ennetuse ees
märk on toetada ja mõjutada positiivselt inimeste 
elu kvali teeti, parandada terviseteenuste kvaliteeti 
ning soodustada tervishoiutöötajate professionaalset 
arengut. Tõenduspõhiste, kulutõhusate ja nõutava 
kvaliteediga teenuste kasutuselevõtt eeldab kliinilisi 
rakendus uuringuid, vajaliku ITtaristu ja meditsiinisead
mete arendamist ning õigusruumi loomist. See on pikk 
teekond ja praegu asume alles selle stardijoonel.

Personaalmeditsiiniga seotud õigusruumi loomi
seks on Sotsiaalministeerium saatnud kooskõlastusrin
gile seaduste muudatuste väljatöötamiskavatsuse, kus 
olulisema muudatusena nähakse ette  geenivaramus 

olevate geeniandmete lisamist tervise info süsteemi. 
Selleks luuakse eraldi genoomiandmete infosüsteem 
GAIS.

Samuti töötavad Tervise Arengu Instituut (TAI), 
Tartu Ülikool, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, 
Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium ühiselt välja 
ITtaristut personaalmeditsiini rakendamiseks Eestis, et 
saaks järkjärgult pakkuda personaliseeritud ennetuse 
teenuseid. 

Nii uue taristu valmimine kui ka õigusruumi 
muuda tuste jõustumine on planeeritud  2023. aas
tas se. TAI koordineerimisel töötatakse välja tervishoiu
töötajatele mõeldud koolitused, kus tutvustatakse 
 personaalmeditsiini põhimõtteid ja teenuseid. Eesmärk 
on lähiaastail koolitada vähemalt 900 tervishoiu
töötajat, ennekõike perearste ja õdesid, ning teavi
tada erialaseltside kaudu eriarste. Seega on korraga 
käimas mitu suuremahulist ettevõtmist geeniinfo 
laiapõhjaliseks kasutuselevõtuks meditsiinis.

oleme TÜ  peremeditsiini ja  rahvatervishoiu insti-
tuudi ning genoo mika  instituudi koostöös alustanud 
valideerimis uuringuid. Neid uuringuid on maailmas 
tehtud vähe ja seega on TÜ teaduse eesliinil.

Põhjapanev uuring
Esmalt korraldasime juhtprojekti, et uurida  suure 
südame- veresoonkonnahaiguste (SVH) polü geense 
riskiga inimesi. Valisime SVH, kuna see on Eestis olu-
lisim surmapõhjus ja selle riski saab tõhusa ennetu-
sega vähendada. Lisaks on rahvusvahelistes uuringu-
tes tõendatud, et SVH-l on tugev polügeenne taust. 
Soovisime välja uurida, kas teadmine suurest geeni-
riskist koos perearsti nõuannetega mõjutab  inimeste 

 tervisekäitumist ja kuidas peaks toimuma riski põhine 
ennetus esmatasandil. Niisiis hindasime ennetuse 
tõhu sust ja rakendatavust, geeniandmete arusaada-
vust ja olulisust nii geenidoonoritele kui ka perears-
tidele ning ennetuse kuluefektiivsust. Uuringu  tegid 
TÜ peremeditsiini ja rahva tervis hoiu instituut, 

Eeldati, et sekkumine mõjutab 
uuritavaid muutma oma 
käitumist ja see omakorda 
parandab tervisenäitajaid.
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suurest geeniriskist  hoolimata on haigusriski võima-
lik vähendada. 

Üks olulisemaid küsi musi puudutas inimeste reakt-
siooni suurest geeni riskist teadasaamisel. Pelgasime, 
et halb uudis võib teki tada ärevust, muret ja sega-
dust, ning seetõttu pidasime oskuslikku nõustamist 
äärmiselt oluliseks. Kõik osalevad perearstid läbisid 
enne lühikoolituse, kus käsitleti geeniriskinõustamist 
ja motiveerivat intervjueerimist. Kindlasti oli kasu 
Kardio kompassist, mis näitas interaktiivselt nii riski 
suurust kui ka selle kahanemist.

Tänu põhjalikule eeltööle olid uuritavate emotsioo-
nid pärast nõustamist valdavalt positiivsed: arvati, et 
riskidest rääkimine oli arusaadav ja väärtuslik. Inime-
sed tundsid kergendust, sest haigusriski oli võima-
lik vähendada. Leidsime, et perearsti pakutav geeni-
nõustamine toimib ja saame seda praktikat kasutada. 

Teiseks tahtsime teada, kas teadmine suurest geeni-
riskist muutis uuritavate endi arvates nende tervise-
käitumist. Kolmandik neist vähendas toidukoguseid 
ja hakkas rohkem liikuma, kuid valdav osa tunnistas, 
et nad ei muutnud oma tervisekäitumist. Saime veel 
kord kinnitust, et tervisekäitumise muutmine ei ole 
kerge. Perearstide arvamus geeni andmete abil saada-
va tervise kasu kohta oli aga ühtlaselt hea. Personaal-
meditsiini edasist rakendamist ennetuses toetas 90% 
osalenud arstidest. 

Kokkuvõttes teame, et suur geenirisk on küll mõju-
kas faktor, kuid peame tunnistama, et ei ole veel suut-
nud seda teadmist ühiskonnas arusaadavalt teadvus-
tada. Info suurest geeniriskist ei pane kõiki veel oma 
tervisekäitumist püsivalt muutma. Suur tööpõld on 
ees, et geeniandmete kasutamine muutuks ennetu-
ses sama igapäevaseks nagu vererõhu mõõtmine. Kui 
geeni andmed on kahe-kolme aasta pärast pere arsti 
töölaual, saame rakendada ka haigusriski hindami-
sel põhinevat ennetusprogrammi, mis aitab kindlasti 
 kaasa rahva tervise paranemisele.  

Kardiokompassis kasutatakse  klassikaliste  riskifaktorite 
kõrval ka geeniriski, mis muudab tule muse täpsemaks. 
Huvi uuringus osalemise  vastu oli suur ja väljalangevus 
üllatavalt väike, vaid 5%. Sekkumis rühma jälgimisel 
selgus huvitav dünaamika. Kolm kuud pärast uurin-
gu algust oli valdav osa rühma liikmete keskmisi tervi-
senäitajaid liikunud paremuse poole: vähenenud olid 
keha kaal, vööümbermõõt, vere rõhu ja kolesterooli väär-
tused, osa oli loobunud suitse tamisest. Ennetus toimis 
hästi.  Aasta pärast uuringu  algust aga selgus, et soodne 
suuna muutus oli peatunud: tulemused olid küll posi-
tiivsed, kuid muutus väike. Kahe uuringurühma võrd-
lusel selgus samuti, et tervisenäitajate ning haigestumis- 
ja suremusriskide erinevus oli statistiliselt ebaoluline. 

Uute harjumuste kujundamine
Uuringutulemused näitasid esiteks, et igasugune, sh 
geeni andmetel põhinev ennetus peab olema intensiivne 
ja pidev – vähemalt seni, kuni uus tervisekäitumine on 
muutunud harjumuseks. Vaja on pereõe või -arsti regu-
laarseid meeldetuletusi ja nõustamisi. Teiseks, paremini 
alluvad ennetusele need tervisenäitajad, mida saab ravi-
ga muuta, näiteks kõrge vererõhk või kolesteroolitase, ja 
halvemini need, mis sõltuvad inimese enda valikutest, 
nagu kehakaal või vööümbermõõt. Kolmandaks sat-
tus uuring koroonaepideemia esimese laine ajale, kus 
suur osa inimestest jäi koduseks. See vähendas kehalist 
aktiiv sust ja mõjus kehakaalule. Lisaks võib eeldada, et 
epideemia tingimustes tekkisid teised prioriteedid ja 
ennetus tegevus jäi tagaplaanile. 

Kuigi uuringust võis esmapilgul järeldada, et  suure 
geeniriski teadmise mõju tervisekäitumisele on  vähene, 
peab tulemuste tõlgendamisel olema ettevaatlik, sest 
 uuringul oli metoodilisi piiranguid. See tõttu saab praegu 
järeldada, et suure geeniriski teadmise tervise mõju pole 
ikka piisavalt tõendatud ja vaja on edasisi kvaliteetseid 
uuringuid. Nii valmistavadki pere meditsiini ja rahva-
tervishoiu instituut ning genoomika instituut ette uut 
rahvusvahelist uuringut, kuhu kutsutakse noored suu-
re geeniriskiga ülekaalulised geenidoonorid. See teada-
olevalt maailma suurim omalaadne uuring peaks andma 
lõpliku selguse geeniriskide kasuta mise kohta ennetuses. 

Esitasime uuritavatele ja perearstidele küsimusi ka 
geeniandmete kasulikkuse kohta. Mõlemad nägid nende 
andmete kasutamises suurt potentsiaali. Uuritavad arva-
sid, et andmete teadmine paneks neid paremini  raviga 
nõustuma ja arsti tervisenõuandeid järgima. Geeni riski 
peeti oluliseks ja võrreldavaks teiste  elustiiliriskidega 
nagu suitsetamine või ülekaal. Enamik arvas õigesti, et 

Uuringutulemused näitasid, et 
igasugune, sh geeni andmetel 
põhinev ennetus peab olema 

intensiivne ja pidev.

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.
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Katse on väga lihtne, ent oma ole-
muses täiesti  absurdne –  mul tuleb 
 ainult oma sisetunde ja ennustamis-

võime abil ära  arvata,  kumma ekraanile 
ilmuva kardina taga peitub foto. „Vale“ 
 valiku puhul tuleb kardina  tagant nähta-
vale ühtlane hall sein, „õige“  korral ilmub 
foto mõneks sekundiks ekraanile. 

Sellise katsega korra takse sotsiaal-
psühholoog Daryl Bemi kümne  aasta 
tagust uuringut, mille ga prooviti tões-
tada inimese sise tunde olemas olu.  
Kuna Bemi järeldustele ei saa tugine-
da, korratakse katset mitmes laboris, 
et näha, kas tulemus tuleb sarnane.  
Tartus on  eksperimentaalpsühho loogiaga 

tegeletud juba alates 1886. aastast, kuid 
selle ala labor on kasvanud välja nägemis-
taju uurin gutest, mida tegid pikaajalised 
teadlased ja õppejõud Jüri Allik,  Marika 
Rauk, Aavo Luuk ja Talis Bachmann.   
1980. aastatel olid Tartu  teadlased 
 eririnnas  silmaliigutuste uurimisel 
( milleks, muide, pandi silmamuna peale 

metall rõngas). Ka 2021. aastal on nägemis-
taju üks eksperimentaalpsühholoogia 
 labori peamine uurimisteema, kuigi füü-
siliselt enam midagi silma ei topita.

Tähelepanu on piiratud
Praegu näiteks uuritakse laboris, mis 
kasu võiks olla sellest, mida me teadli-
kult  tähele ei pane. Tähelepanu jaotu mise 
uuri miseks antakse katseisikule pingutust 
nõudev üle sanne. Näiteks tuleb tal jälgi-
da ekraanile ilmu vat tähtede jada, 
seda meeles pidada ja otsustada, 
kas hetkel ekraanil olev täht on 
sama mis üle- eelmine. Samal 
ajal lastakse kõrvaklappidest 
helisignaale või  näidatakse 
arvuti ekraani serval ka  midagi 
muud. Tege likult  mõõdetakse 
niisuguse katsega aju vastu-

seid just sellele, mida 
 tähele panema ei pea ‒ 
segavatele helidele või kõrva-
listele kujutistele.

TÜ eksperimentaalpsühho-
loogia professor Kairi Kreegi-
puu selgitab, et inimese 
tähele panuvõime on piiratud. 

Katseisiku ülesanne peab olema piisavalt 
keeruline ja hõlmama suure osa tähelepa-
nust. „Aju töötab erinevuse avastamise kal-
lal,“ sõnab Kreegipuu. „Kõigele  sellele, mis 
on püsiv või tavaline, ei ole mõtet lõpu-
tult töötlus ressurssi kulu tada.“ Aju võime 
avastada erinevusi ka siis, kui tähele panu 
on  mujale suunatud, on aga  ülioluline, 

ANNI LEENA KOLK
kirjanduse ja kultuuriteaduste üliõpilane

Tuba on hämar. Istun akna all arvuti ees, kõrvaliste pilkude eest 
varjab mind hall vahesein. Kohe algab katse, kus pannakse 
proovile minu ennustusvõime. 

Psühholoogiast on kasu nii 
logopeedil kui ka politseinikul

et kiiresti reageerida. Erinevuse avasta-
mise võime kahanemine võib muu hulgas 
 viidata neuroloogi listele või psühhiaatri -
listele probleemidele. See teema on 
 praegu Kreegipuu  uuringu keskmes.

Üks nähtus, mille kohta psühholoogi-
delt palju küsitakse, on ajataju. Seda-
gi uuritakse eksperimentaalpsühho-
loogia laboris. 

Kreegipuu sõnul on ajataju juba selle-
pärast huvitav teema, et selle jaoks ei ole 
oma organit – erinevalt näiteks nägemi-
sest või kuulmisest, milleks on olemas sil-
mad ja kõrvad.

Laste jaoks on ütlus „Aeg  lendab“ 
 sageli arusaa matu –  nende 

arva tes on päevad ju pikad! 
Võib  tunduda kumma-

line, aga psühho-
loogidel on sellele 
 seletus olemas. Aja 
kulgemise kiirust 
 mõjutab kognitiivse 
pingutuse hulk.

„ L a p s e  e a s  j a 
20 - ndate alguses on 

 palju uusi sündmusi, mis 
vajavad läbitöötamist,“ räägib 

eksperimentaal psühholoogia noorem-
lektor Annegrete Palu. „Seetõttu tundub, 
et ka aega on palju läinud. Hiljem aga on 
rohkem korduvaid sündmusi ja selle pärast 
näib, et aeg läheb kiiresti.“

Ajataju on erinev ka olevikus ja mine-
vikus. Kui arstikabineti ukse taga istudes 
tundub, et minutid lausa venivad, siis 
tagant järele ei paista ootusaeg enam nii 
pikk. Samas, kui olla terve päev tegevu-
ses, läheb aeg kiiresti, ent tagasi mõel-
des tundub, et päev oli pikk ja sellesse 
 mahtus palju huvitavat. 

Kairi Kreegipuu  Ajataju on olevikus ja minevikus 
erinev. Kui arstiaega oodates aeg 
venib, siis tagantjärele ei paista 
ootusaeg nii pikk.

Foto: Andres Tennus
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Nägemistaju on üks 
peamisi eksperimentaal-
psühho loogia labori 
uurimisteemasid.

Teadlased kirjeldavad, et inimesed 
oota vad psühholoogidelt lahen dusi, 
mis teeksid elu paremaks. Praegu algab 
eksperimentaalpsühho loogia laboris Liis 
Themase doktoritöö käigus katse lastega, 
kes ei saa kõnest  hästi aru. Sellist problee-
mi võib põhjus tada sada eri faktorit. Äkki 
laps ei tea sõna de tähendust? Aga äkki ta 
hoopis ei kuule, kas häälik on  lühike või 
pikk? Kuna sõnade eristamist on võima-
lik ajus mõõta, saab välja uurida, kas lap-
se aju eristab näiteks sõnu vere ja  veere 
või kuri ja kuuri. Kui uuringu lõppe-
des jõutakse järeldusele, et probleemiks 
on võimetus eristada häälikute pikkust, 
võiks hakata välja arendama uut logo-
peedide programmi, mis sellise problee-
miga lapsi aitaks.

Laborist päris ellu
Et laboris saadud teadmised jõuaksid 
raken dusse, teevad psühholoogid koos-
tööd teiste valdkondade esindajatega. 
Näiteks laste kõnehäirete uurimisse on 
kaasatud ka neuroloog, keeleteadlased 
ja logo peedid. Veel üks näide seostest 
 teiste vald kondadega on Annegrete Palu 
uurimis valdkond õiguspsühholoogia, kus 
on olulisel kohal mälu.

„Kuritegu pealt näinud inimene 
mäle tab seda 20 aasta pärast teisiti kui 
vahetult pärast juhtumit. Me kirjutame 
mäles tusi kogu aeg vaikselt üle ja  ümber. 
Neid mõju tavad näiteks teiste räägi-
tu ja  fotod,“ selgitab Palu. Et õigussüs-
teem toimiks õiglasemalt, on tarvis tea-
da, kuidas inimesed sündmusi mäletavad, 
millele nad sündmuste ajal rohkem tähe-
lepanu pööra vad ja mis nende mälestusi 
 mõjutada võivad. Praegu käimasoleva-
tes katse tes on võimalik kõigil soovijatel 
enda mälu proovile panna.

Kui soovid uuringutega  kursis 
olla ja neis osaleda, hoia silma peal 
eksperimentaal psühholoogia labori 
Facebooki lehel ja instituudi kodu lehel 
 psychology.ut.ee.  

Loe täispikkuses lugu: ajakiri.ut.ee.

Nooremlektor 
Annegrete Palu uurib, 
kuidas mäletavad 
inimesed juba 
toimunud sündmusi.

Fotod: Mariana Tulf
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September on uue akadeemilise aasta, aga 
ka uute avastuste ja tutvuste algus.  Tänavu 
 tähistab see ühtlasi Eesti  taasiseseisvumise 

neljanda kümnendi algust. On märgiline, et uue aasta-
kümne lävel oleme taas teelahkmel. Praegused valikud 
on sama kaalukad kui Eesti krooni  taaskehtestamine 
ja radikaalsed majandusreformid 1992. aastal või 
Euroopa Liidu liikmeks saamine 2004. aastal.  Neile 
sündmustele tagasi vaadates tuleb esile tõsta kaks 
märksõna, mis on toonud meid praeguse elatus taseme 
juurde: rahvusvaheline ambitsioon ja riskijulgus. Meil 
oli toona vähe kaotada ja palju võita.

Praegused valikud määravad, kas 10 ja 20 aasta 
 pärast on Eesti parem paik elamiseks,  eneseteostuseks, 

teaduse tegemiseks ja investeerimiseks või suudame 
hoida paremal juhul vaid praegust positsiooni. Millise 
Eesti anname üle järgmisele põlvkonnale?

Innovatsiooni lävepakul
Covid-19 pandeemia on võimendanud ja kiirendanud 
megatrende ning andnud tõuke üleilmsete  tarneahelate 
ülevaatamiseks ja kohaliku tarnekindluse suurendami-
seks Euroopas, Ameerikas, Hiinas. Me näeme vastas-
suunalist liikumist sellele, millega olime harjunud 
1990-ndate algusest kuni globaalse finantskriisi ja 
euro ala võlakriisini.

Majanduse ning ühiskonna arengu suuna ja kii-
ruse määravad meie stardipositsioon, riigi institut-
sioonide kvaliteet, investeeringute tase ja innovat-
sioon. Rohepööre, digitaliseerimine ja innovatsioon 

on need kolm sammast, millele toetub ühiskonna ja 
elukeskkonna kestlik areng. Vaadates tehnoloogia 
arengu kiirust, üha kasvavat nõudlust puhta ja kesk-
konnasäästliku majanduse järele, on ilmne, et me ei 

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister,  
TÜ vilistlane

Digiriigist 
innovatsiooniliidriks

Andres Sutt

Innovatsioon töhendab 
riskivõtmist, proovimist 

ja ebaõnnestumist – selleks, et 
lõpptulemusena õnnestuda.
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seisa mitte  järkjärgulise, vaid murrangulise innovat-
siooni läve pakul. Elektrimootor või vesinikkütus ei 
ole veel asendanud sise põlemismootorit, kuid trend 
on pöördunud. Üha kasva vale osale ühiskonnast – eriti 
meie  tulevikku loovale põlvkonnale – on olulised taas-
kasutus ja ring majandus. 

Kirjeldatu loob vajaduse ja eeldused teaduse ja ette-
võtluse suuremaks ning vastastikku võimendavaks 
koostegevuseks. Sellele annavad järgnevatel aastatel 
hoogu ka Euroopa Liidu uue rahastusperioodi toetus-
meetmed ning kogu maailmas triljoniteni ulatuvad 
investeeringud rohe-, digi- ja innovatsioonipöördesse.

Kevadine Eesti ekspordiuuring näitab samas, et 
vaid kolmandik eksportijatest näeb digitaliseerimises 
konkurentsi eelist ning üksnes viiendikul ettevõtetest 
on lähiaastateks selge plaan, kuidas vähendada oma 
CO2 jalajälge. Tööjõu tootlikkus jääb Põhjamaadele 
alla kaks-kolm korda. Peame ühiselt suurendama nii 
ettevõtete kui ka omavalitsuste teadlikkust rohepöörde 
vajalikkusest ja võimalustest.

Eesti peab kiiresti tegutsema
Uueks kasvufaasiks vajame innovatsiooni ja teadmus-
mahukaid investeeringuid. Meie investeerimisvajadus 
on senisest suurusjärgu võrra suurem ning investee-
ringute struktuur peab liikuma betoonilt teadmus-
mahukusele ja rakendusuuringutele. Oma ambitsioo-
nides peame harjuma mõtlema miljardites ja nägema 
oma klientidena tervet maailma. 

Niisamuti peame mõistma, et globaalne võitlus 
 talentide pärast ainult teravneb. Oskustööjõu puu-
dus ei ole ainult IT-sektori mure, vaid üldisem prob-
leem, mida on kohtumistel väljendanud väga paljud 
töö andjad tööstusest teenindussektorini. Ülikool on 
 talentide kasvulava ja selleks, et olla võitluses talentide 
pärast võitjate seas, peame olema ühiskonnana avatud. 
Vaid nii loome Eestis vaate nurkade mitme kesisuse, mis 
on innovatsiooni ja arengu üks olulisemaid  eeldusi. 
Soome on neidsamu väljakutseid tänavu  hinnanud 

oma mätta otsast. Nad tõdevad, et kaotavad ande-
kaid inimesi ning tootmis-, teadus- ja arendus tegevuse 
inves teeringuid, mis lähevad hoopis välismaale. Sel-
lise suundumuse ümberpööramiseks peavad soom-
lased suurendama teadus- ja arendustegevuse inves-
teeringuid 2030. aastaks 4%-ni SKP-st. Kuid talentide 
puudu sest ja investeeringute välja voolamisest veel-
gi suurem kitsaskoht on killustunud innovatsioon ja 

 fookuse puudumine suure lisandväärtusega majandus-
kesk konna loomiseks. Need järeldused kehtivad ka 
Eesti kohta – vaid  selle vahega, et meie vajadus kiiresti 
liikuda on mitu korda suurem. 

Võib tunduda, et meil on praegu palju rohkem kao-
tada kui kolm kümnendit tagasi, kuid see tunne on pet-
lik. Innovatsioon tähendab riskivõtmist, proovimist ja 
ebaõnnestumist – selleks, et lõpptulemusena õnnestu-
da. Riske võtmata ei jõudnuks me kunagi oma prae-
gusesse igapäeva. Targalt riskides on meil ajalooline 
võimalus ehitada digi- ja e-riigi vundamendile maail-
maklassi innovatsiooniriik.

Ülikoolidel ja teadusel on selles põhiroll. Aeg on 
küps teadusmahukate ettevõtete sünniks ettevõtjate, 
teadlaste ja investorite koostöös. UniTartu  Venturesi 
asutamine kinnitab seda. Mitte kunagi varem ei ole 
Eestis olnud sellises mahus kodumaist kapitali, mis 
otsib rakendust, et viia ellu siin sündinud ideed. Pin-
nas uute ideede teostamiseks on meil siitsamast võtta. 
Haarakem sellest võimalusest kinni, et jätkata teaduse 
ja ette võtluse koostöös teekonda, mis viib Eesti digi-
riigist innovatsiooniliidriks. 

Foto: Louis Reed / Unsplash
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Peame suurendama 
nii ettevõtete kui ka 

omavalitsuste teadlikkust 
rohepöörde vajalikkusest.



Fotod: Ander Iva
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Lisaks muule veab Mart Maasik eest ka 
ettevõtluskonkurssi Ajujaht. Ta usub, et 
ettevõtlike inimeste eeskuju innustab 
teisigi ärimaailmas kätt proovima.

Kohtume Maasikuga Eesti ärielu tuiksoonel – üli-
kooli- ja pealinna vahel aega jagav investeerimis-
juht teeb ettepaneku kohtuda Tallinnas büroo-

hoonetest tihedal Tornimäel. Kuigi vahepeal töötas 
Maasik üle lahe Stockholmiski, on ta suurema osa 
oma karjäärist – peaaegu 20 aastat – tegutsenud 
 Eestis SEB Pangas. Ta jutustab muheledes, et nii  pikka 
püsi mist ühes ettevõttes ei osanud ta omal ajal ette 
näha, sest enne palgatööle asumist oli ta ise ette võtja. 
„ Ülikooli ajal tegin kuus ettevõtet, kuid ühel hetkel 
tahtsin proovida, kas ma suudan käia üheksast viieni 
tööl,“ sõnab ta.

Ülikooliaegseid ettevõtluskatsetusi peab Maasik 
tagantjärele väga kasulikuks, sest need andsid talle nii 
õnnestumise kui ka läbikukkumise kogemusi. „Need 
ettevõtmised õnnestusid mingil määral, aga suuremal 
osal neist oli võrdlemisi lühike eluiga,“ meenutab ta. 
Kätt sai proovitud väga erinevates valdkondades, ala-
tes siiditrükist ja lõpetades reisikorraldusega. „Ma 
 arvan, et meil oli Eesti esimene digitaalne reisibüroo, 
mis spetsialiseerus oma nišile – suusareisidele,“ ütleb 
Maasik, hääles kerge uhkusenoot. „Meile meeldis paari 
kursusekaaslasega väga mägedes suusatamas ja lume-
lauaga sõitmas käia, aga ülikooli ajal raha eriti ei olnud. 
Hakkasime viima inimesi busside ja lennukitega suusa-
tama – saime ise ka kaasa sõita. Parimatel talvedel oli-
me kuus nädalat lume peal. Hobi ja töö said kokku.“

See ettevõtmine, nagu ka mitmed teised, elas oma 
aja ära. Kuuest ettevõttest on püsima jäänud vaid üks: 
tule- ja tööohutustoodetega tegelev Tamrex. Maasik ise 
selles enam ei osale, kuid elab kaasa oma sõpradele, kes 
seda endiselt veavad.

Pangatööski on ettevõtlikkus Maasikule kasuks tul-
nud, sest ühtki ametit, mida ta SEB-s pidas, ei olnud 
enne olemas olnud. „Iga uue rolliga pidin leiutama end 
uuesti ja meeskonna looma,“ ütleb ta. Ka tema viima ne 
sealne töö innovatsioonijuhina nõudis loomin gulist ja 
uuendusmeelset mõtlemist.

Veel üks käimata rada
Praeguseks on Maasik saanud mõne kuu toimetada 
 UniTartu Venturesi juhina. Olgu märgitud, et selleski on 
Maasik teerajaja – otsus asutada TÜ investeerimisette-
võte võeti vastu veidi vähem kui aasta tagasi. 

„Oma olemuselt ei ole tegemist millegi uuega. 
Ülikoolist on aja jooksul välja kasvanud päris palju 
teadus mahukaid ettevõtteid ja seda juhtub ka edas-
pidi,“ selgitab Maasik. „Kuid meie proovime  leida süs-
teemsema ja arusaadavama mudeli, mis viisil oleks 
seda lihtsam teha – kuidas saab tehnoloogilisest  eelisest 
ettevõte. See teekond peaks olema arusaadav: kuidas 
liigub üli kooli juures loodud intellektuaalne omand 
ette võttesse; kuidas kaasatakse investoreid ja millal 
spin-off päriselt sünnib.“ Maasik täpsustab, et  varem on 
ülikooliperele selles vallas tuge pakkunud ettevõtlus- 
ja innovatsiooni keskus, kuid UniTartu Ventures paneb 
õla alla ka investorite otsimisel ning loob võimaluse, et 
ka ülikool ise saaks ettevõttesse investeerida.

Kevadel TÜ investeerimisettevõtet UniTartu Ventures juhtima asunud Mart Maasik ütleb, 
et ettevõtluses on kõige tähtsam üks konkreetne asi: hakata pihta.

Mart Maasik
MAARIT STEPANOV-MCBRIDE
maarit.stepanov@ut.ee
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„Minu roll on teha kõigile osalistele see tee-
kond arusaadavamaks, lihtsamaks ja suurendada 
ka edu tõenäosust,“ ütleb ta, kuid lisab, et lõpuks 
on intellektuaal omandi liikumine ettevõttesse ja 
 investorite leidmine alles pika teekonna algus. Maa-
sik  loodab, et järgmise kolme-nelja aasta jooksul 
 koguneb UniTartu Venturesi portfelli vähemalt viis-
teist ülikoolist alguse saanud ettevõtet.

Seepärast julgustab ta lennukate ideedega ülikooli-
pere liikmeid andma oma mõtetest ka ise Uni Tartu 
Venturesile teada. Samas tõdeb Maasik, et tulemus-
likumad on need vestlused, kus jutule tulija on juba 
mõelnud loodava ettevõtte vajadustele: kas olemas on 

meeskonna liikmed, eest vedajad ja 
võimalikud investorid ning mil-

list rolli võiks idee autor ette-
võtte juures mängida. „Sellest 
jutuajamisest võib selguda, 
millised tugevused on juba 

olemas ja mis on puu-
du. Võiksime aida-

ta luua hübriid-
meeskondi, mis 

võivad olla ka 
rahvusva-

helised,“ 

selgitab ta. UniTartu Ventures saab tehinguni liikuda 
siis, kui olemas on kaasinvestor, kes panustab vähe-
malt samaväärselt intellektuaalse omandi väärtu sega. 
See annab kindluse, et ettevõte on investeeringu-
teks valmis.

Rahvusvaheline vaade
„Ilmselt peaks kõikidel nendel ettevõtetel olema 
 potentsiaal minna maailmaturule. Nad peaksid suut-
ma mitu korda kasvada ja vaatama Eestist välja poole, 
sest tõenäoliselt ei ole koduturupõhine äriplaan riski-
investoritele atraktiivne,“  sõnab Maasik. Eesmärk on, 
et ette võtetesse investeeriksid ka rahvusvahelise koge-
musega investorid, kes aitaksid eri turgudele jõuda. 
„Tihtilugu ei ole varase faasi investorid kaasas ainult 
oma kapitaliga, vaid ka oma varasemate teadmiste ja 
võrgustikuga. Seda poolt tahaksime juurde tuua,“ sel-
gitab Maasik.

„Kui ollakse sama taustaga, samas mullis, siis tege-
likult nähakse palju vähem võimalusi – ja ka ohte. Aga 
kui sa tood kokku eri taustaga inimesed, siis võib koos-
töö algus küll raske olla, aga edasine areng on märksa 
kiirem.“ Maasik teab, et kogemusi raamatust oman-
dada ei saa – niisiis on mõistlik kaasata eri olusti kega 
tutvunuid oma meeskonda. Stockholmis töötades nägi 
ta isegi, et mida mitmekesisem on tiim, seda  suurem 

Maasik arvab, et talendid tõmbavad talente ligi. Kui 
luua edukas ettevõte, soovivad sellega liituda nii 

kohalikud kui ka maailmatasemel tipptegijad.
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on edu tõenäosus. „Mulle tundus, et meil Eestis on 
sellest hästi palju õppida ja siin on mul ka midagi 
anda: õppisin selgeks, kuidas koostöö tege mine käib 
ja millist väärtust võib see luua. Ei ole mõtet ehitada 
endale oma maailma, vaid vaadata, kes, kus ja millega 
toimetab, ning panna neid inimesi ja organisatsioone 
koostööd tegema.“

Millised ideed on üldse oodatud? „Me  oleme 
öelnud, et välistatud ei ole miski – eeldusel, 
et ei minda vastuollu eetilise äri tavadega,“ vastab 
Maasik. „Tihtilugu tulevad kõige põnevamad  asjad 
sealt, kust neid oodata ei oska. Süvatehno loogia ja 
teadus mahukad ettevõtted – need käivad ajast  natuke 
ees. Niisiis on üks edu võti ka õige ajastuse taba mine.“ 
Ta selgitab, et kui turg ei ole pakutavaks valmis, muu-
tub selle hõivamine väga kalliks. Teisalt jällegi ei tohi 
oma leiutisega hiljaks jääda

„Ma näen, et väga huvitavad valdkonnad on 
materjali tehnoloogia, tervisetehnoloogia ja loomuli-
kult tarkvarapõhised lahendused. Tarkva rarakendused 
on oma olemuselt kiire kasvuga ja Eesti on võtnud 
start-up’ide vaates ka erakordse positsiooni. Aga ma 
arvan, et tulevikus on edukad need, kes kombineeri-
vad erinevaid tehnoloogiaid: tarkvara ja riistvara,“ 
 lisab Maasik.

„Kõige suurema kasvupotentsiaaliga on ette võtted,  
kes tegelevad ühiskondlikult olulise teemaga ning 
haakuvad kasvavate trendide ja turuga.“ Näiteks 
soovi vad nad neutraliseerida keskkonnamõju, kuid ei 
raja oma ärimudelit ainuüksi toetustele. Veel  ennustab 
Maasik edu tervisetehno loogiaga ja terviseproblee-
mide ennetamisega tegelevatele ettevõtmistele.

Maasiku arvates saadakse üha paremini aru, et 
teadus mahukate ettevõtete arendus võtab aega. „ Mulle 
tundub, et teadusmahukate ettevõtete loomisel hak-
kab kannatlikkust juurde tulema nii investoritel kui 
ka üldsusel. Tundub, et oleme ideaalses hetkes ka 
 Uni Tartu Venturesiga alustamisel: me ei tule liiga 
vara.  Investorid saavad aru, et tulevikus on  järjest 

 vähem  kiireid võite ja lihtsaid lahenduskäike ning 
vunda mendi ehitamine ühele edukale ettevõttele on 
üha olulisem. Mulle tundub, et see hetk, kus me oleme, 
on õige ja ümbritsev keskkond on hästi positiivne,“  
ütleb  Maasik. „Teadusmahukad ettevõtted muutuvad 
aja jooksul  atraktiivsemaks.“

Ettevõtlusega pihta hakkamiseks Maasiku sõnul 
ideaalset hetke aga ei ole, sest olukorda, kus kõik on 
hästi, ei teki. Ühest küljest on ajastus õnnestumiseks 
oluline: näiteks kui turg ei ole küps, on edu saavutada 
raske. „Aga oma ettevõtte tegemisega ... ma ütlen, et 
hakka pihta!“ on Maasik konkreetne. Ta lisab, et ette-
võtte ehitamise käigus saab suunda ja tehnoloogiat 
muuta, kuid tõelised õppetunnid tulevad alles prakti-
lise töö käigus.

Innovatsioon sünnib äärealadel
Maasik räägib naerdes, et kõige lihtsam on ettevõtlust 
alustada, kui olla naiivne – siis ei näe ette  võimalikke 
takistusi. „See on väga hää oskus ja tihtilugu sünni vad 
nii edukad ettevõtted. Vanad industry’s olijad  ütlevad 
millegi kohta, et see ei ole võimalik, aga teised lihtsalt 
ei tea, et see ei ole võimalik. Nad proovivad ja saavad. 
Aga nad ei tee samamoodi, nagu varem on proovi-
tud: nad ehitavad mingeid kombinatsioone muudest 
 tükkidest kokku,“ jätkab ta ja lisab, et kui on teada, 
millist probleemi lahendatakse ja millist väärtust 
luuakse, ei ole vähene teadmine takistuseks.

„Öeldakse, et innovatsioon sünnib äärealadel,“ 
 sõnab Maasik. „See ei sünni turvalises, stabiilses ja 
ette määratud keskkonnas. Natuke tuleb piire kogu aeg 
nihutada ja äärealadel käia,“ lisab ta. Maasik kirjeldab, 
et oluline on kuulata ka eri inimeste arvamusi, sest kui 
 kihutada arenguteel koos ühe seltskonnaga eest ära, 
 tekivad uued probleemid.

Kas Maasik sooviks tulevikku rännata, kui see 
oleks võimalik? Ta vastab mõtlikult: „Ma ei  tahaks 
tulevikku rännata, aga ma tahaksin tule vikku 
luua. See on  palju magusam, kui käia  tulevikus 
ära ja tulla siis  tagasi  sellesse aega, kus me  praegu 
 oleme. Vaatan küll kogu aeg tulevikku, aga seda 
ise kogu aeg luues.“ Kõige parem on UniTartu 
 Venturesi juhi sõnutsi elada ühe jalaga teadmatuses   
– tulevikus – ja teise jalaga tänases päevas. „Ühest 
 küljest võivad meil olla väga ägedad fiktsioonid tule-
vikust, aga tuleb jälgida, et inimeste elukvaliteet ja 
väärtus koos püsiksid. Ja siis niimoodi tulebki samm- 
sammult edasi astuda: võib-olla jõuda vahepeal 
 mõlema jalaga tulevikku ...“  

Ei ole mõtet ehitada endale oma 
maailma, vaid tuleb vaadata, kes, 

kus ja millega toimetab, ning panna 
neid inimesi ja organisatsioone 

koostööd tegema.



Üleülikoolilises projekti praktika vaba -
aines saab alates eelmisest õppe-
aastast osaleda kohalikku elu arenda-

vas tegevuses. Kevadel esimese projektiga 
alustanud „Kodukohta tagasi“ on hea  näide 
uuenduslikust õppevormist, mis aitab 
muuta ülikooliõpet praktilisemaks ja 
 kaasata mitme eriala esindajaid. See annab 
eri valdkondade üliõpilastele võimaluse 
 rakendada ühiselt oma teoreetilisi teadmi-
si mõne päriselu probleemi lahendamiseks 
või kohaliku elu edendamiseks. TÜ ja koha- 
like omavalitsuste koostöö  katseprojekt, mis 

TÜ üliõpilaste praktikaprojekt 
„Kodukohta tagasi“ (KOHT) 
viis seitse noort Põltsamaale 
kogukonnaraadiot tegema.

Projektipraktika 
julgustas üliõpilasi 
pöörduma tagasi 
kodukohta

viidi ellu Põltsamaa vallas, päädis ühe suve-
nädala vältel eetrisse läinud kogukonna- 
raadioga. Algatusega ühinesid seitse 
aktiiv set Põltsamaalt pärit üliõpilast: Eva 
Nõmme, Karoliine Moroz, Samuel Axel 
Maikalu, Kateriine Visk, Sandra Pomjalov, 
Erki Veeväli ja Markus Savotškin.

Omadele mõeldud raadio
Kohaliku raadio loomise mõte sündis 
noorte ja Põltsamaa valla ühises arute-
lus. Kaaluti ka teisi ideid, mille abil oma-
valitsuse elu edendada – muu hulgas pa-
kuti välja väikeettevõtluse toetamine, 
 hariduse edendamine ja valla arengu-
perspektiivide uurimine.

Osalistes tekitas huvi mitu ideed, kuid 
otsustavaks sai raadio praktilisus ning 
kohalikku elu elavdav ja kõikehaarav 
mõju. Samuti pidasid nii üliõpilased kui 
ka omavalitsus tähtsaks seda, et  raadioga 
jõutakse igas vanuses ja eri huvidega 
inimesteni.

Ühiselt otsustatigi anda 28. juunist 
 4. juulini linna 95. sünnipäeva puhul 
eetrisse tihedate 
saate päevadega 

Fotod: erakogu 
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MARKO OJAKIVI
projekti „Kodukohta tagasi“ 
koordinaator, õppeosakonna 
turundusspetsialist

Saates „Vabamikker“ ootasid kuulajate kõnesid ja soovilugusid eri 
päevadel kõik raadiotegijad. Fotol Eliise Kuus ja Samuel Axel Maikalu.

Kuulajateni jõudis kokku 83 saatelõiku. Fotol 
Markus Savotškin, Karoliine Moroz ja Eva Nõmme.

Põltsamaa Raadio. Idee ühe algataja, pea-
toimetaja Eva Nõmme sõnul oli koha-
liku raadio peamine eesmärk kasvatada 
kogu konnatunnet ja informeerida  inimesi 
Põltsamaal toimuvast.

„Pole just tavaline, et raadios räägib 
sinu naabrimees või hea tuttav. Põltsamaa 
Raadio lõi võimaluse nädal aega kuulata 
neid, kellega oma väikeses kogukonnas 
kokku puutume,” rääkis Nõmme.

Katseprojekt kestis neli kuud, 
2021. aasta varakevadest kuni  juuli 
alguseni. See ei tohtinud segada üli-
õpilaste igapäevast õppetööd, kuid 
kõik vajalikud ettevalmistused pidid 
raadio eetrissejõudmise ajaks olema 
siiski tehtud.

Meeskond, kuhu kuulusid  mitme eri-
ala üliõpilased, pani esmalt  kirja konk-
reetse tegevuskava ja töökorra. Seda 
tuli hiljem korduvalt  kohendada ja 

 tegeliku olukorraga vastavusse viia. Ette-
arvamatute muutuste ja ümberkorral-
duste kiuste aitasid tiimi sünergia ja 
koostöötahe eetrisse anda sisutiheda ja 
põneva raadiokava. Tudengite kinnitusel 
aitas õnnestumisele tublisti kaasa osale-
jate ühine päritolu ja varasem koolitee. 
Nende tugevat tiimitööd, tööjaotust ja 
koostööoskusi aitasid lihvida majandus-
teaduskonna õppejõud Annely Lorenz ja 
Merily Heinalo.

Kohalikke liitev võimalus
Põltsamaa Raadio töös osalesid  peale 
 tudengite ka kooliõpilased,  kultuuri- 
ja haridustöötajad, vallaelu edendajad 
ja arvamus liidrid. Samuti andsid oma 
 panuse kohalikud ettevõtjad, kultuurkapi-
tal ja sideettevõtte  Levira, tänu kellele jõu-
dis raadio eetrisse ka  FM-sagedusel. Idee 
ühe toetaja,  Põltsamaa  abivallavanema 

Projektipraktika „Kodukohta tagasi“
„Kodukohta tagasi“ on kutsutud ellu 
selleks, et rakendada üliõpilaste teadmisi 
suurkeskustest eemal oleva kodukoha 
heaks, toetades omavalitsuse kestlikku 
arengut. Iga piirkondliku projekti loomisel 
arvestatakse, et alustatule võiks edaspidi 
järgneda jätkuprojekt, kus juba osalenud 
tudengid täidavad mentori rolli.
Üliõpilased saavad

 ● osaleda laiapõhjalises koduoma
valitsust puudutavas projektis 
 olenemata õpitavast erialast;

 ● lahendada praktilisi ülesandeid, mis 
tuleb hiljem kasuks tööturul ja CV 
täiendamisel;

 ● lisaks praktilisele kogemusele ja 

 koostööoskuste arendamisele koguda 
kuus ainepunkti.

Omavalitsusele annab projekt võimaluse
 ● julgustada üliõpilasi praktika kaudu 

pöörduma (tagasi) kodukohta, et nad 
saaksid aidata arendada eluolu;

 ● kasutada praktikat tegevate tuden
gite teadmisi ja oskusi kohalikku elu 
puuduta vate ülesannete lahendamisel;

 ● kaasata üliõpilasi ka edaspidistesse 
omavalitsuse tegemistesse.

Kõik üliõpilased ja omavalitsused, kes 
soovivad ettevõtmisega liituda, võtku 
julgesti ühendust eposti aadressil  
marko.ojakivi@ut.ee.

Karro  Külanurme  sõnul ületas projekt 
suurelt kõik sellele seatud ootused. „See 

on imeline, kuidas ühest üli-
kooli ette panekust kasvas väl-
ja nii vahva ettevõtmine, mis 
köitis suurt osa kogukonnast,“ 
rõõmustas Külanurm. Oluli-
ne tingi mus projekti loomi-
sel oli põhimõte, et ka pärast 

praktikat saab osalisi oma valitsuse tege-
vusse kaasata.  Sellega soodustatakse noorte 

Õhina põhisest huvist sündinud 
raadio toimetus on kohalike 

toetuse korral valmis jätkama.  

 tagasi pöördumist kodu kohta 
ja arendatakse kohalikku elu-
olu. Külanurme kinnitusel 
oli valla valitsusel suur rõõm 
koha like noorte algatust toe-
tada. Ka raadio  peatoimetaja 
Eva Nõmme ütles, et õhina-
põhisest huvist sündinud 
raadio toimetus on kohalike 
huvi ja toetuse korral valmis 
jätkama. Ühiselt loodetakse, 
et sellest kasvab välja mida-
gi suuremat ja kestvamat, mis 
aitab muuta elu Põltsamaal 
põnevamaks.

Ka tulevikus projektis osa-
levad omavalitsused võik-
sid koos üliõpilastega  silmas 
pida da, et eesmärk saaks 

täide tud kindla aja jooksul ja toetaks 
enne kõike oma valitsuse kestlikku aren-
gut. Põltsamaa Raadio näitel võib öelda, 
et mida selgepiirilisem on ülesanne, seda 
konkreetsem on tulemus. Ent projekti-
praktika käigus võib algatada ka pika-
ajalisema väljavaatega ettevõtmisi, mille 
mõte võib olla näiteks parandada elu-
keskkonda, töötada välja koha turunduse 
kontseptsioon või kavandada eakatele 
 sobivat taristut. 
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Praeguseid elanikke tervitavad ühiselamus puhtad, võrdle misi värs-
kelt värvitud seinad, kuid veel 2020. aasta alguses võis  mööda 
Mordori koridore kulgedes imetleda värvilisi kaunistatud uksi – 

igaüks ise nägu ning igaühe taga veelgi isikupärasem maailm. Üliõpi-
laste omaloomingu jäädvustamiseks võttis siinkirjutaja ühes  sõprade 
 Laura Ermeli, Hanna Eliisa Madilaineni, Leila Niiluse ja Eduard 
 Pavloviga kätte projekti ning püüdis pildile 19 tuba ja ust. Ajakirja 
mahtus neist vaid osa. 

Narva mnt 89 asuvat ühiselamut, mida üliõpilaste seas 
kutsutakse Mordoriks, tuntakse kui boheemlaslikku 
ja müstilist kohta, kus on võimalik tajuda tõelist 
tudengivaimu. Pildid jutustavad loo sellest, milline nägi 
üliõpilaste kodu välja enne suurt remonti.

MORDOR 
89*

MARIANA TULF
sotsiaalteaduste magistrant, 
TÜ turunduse peaspetsialist

34  FOTOLUGU 

444. Peidetud paradiis – kohati parem kui päriskodu 
Tuba 444 oli esimene, mida pildistasime. Selle neljandal korrusel asuva toa 
elanik oli näinud palju vaeva, et teha siia tõeline kodu. Kõik väiksed detailid 

täiendasid üksteist. Kirsiks tordil oli väike botaanikaaed aknalaual. Ise tehtud, 
südamega tehtud, hästi tehtud!

* „Mordor 89“ oli projekt, mis keskendus üliõpilaste heaolule ja vaimsele 
tervisele. Näitus moodustas sellest projektist ühe osa. Projekti rahastas 
Euroopa Solidaarsuskorpus.
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113. Viimane soov
Iga päev ühikasse tulles nägin 
aknast seda seinamaalinguga 
kollast tuba ja mõtlesin, kui eri
ilmelised näevad välja mu naab
rite toad. Kui tuli teade, et peame 
välja kolima, taipasin kohe, et 
nüüd on viimane võimalus seda 
tudengikunsti jäädvustada. Olin 
ülirõõmus, kui toa elanikud otsus
tasid kaasa lüüa.

430. Soov tunda 
Mordorit
Kui võõras küsib, kas ma tohin su 
kodu pildistada, võib tekkida veidi 
kõhe tunne. Seepärast pakkus 
suurt rõõmu, et nii paljud ühis
elamu elanikud avasid oma toa 
ukse. Selle toa elanik elas varem 
üürikorteris, kuid kolis sealt välja, 
et tunda omal nahal päris ühi
kaelu Mordoris.

529. Padjasõda ja 
tuletõrjealarm
Küsides selle toa elanikelt, mis 
iseloomustab Mordorit, sain 
 vastuseks, et tuletõrjealarmi 
üürgamine. Iga ühiselamus elav 
üliõpilane on saanud kogeda 
tuletõrjealarmi võlu ja valu. 
Renoveerimata ühiselamus kõlas 
undav heli pea iga päev: kord olid 
selle põhjuseks ühisköögid, kord 
tundlik vananenud juhtmestik, 
kord kummitused.

107. Minu kodu, minu 
kindlus: do it yourself
Siinkirjutaja väike imedemaa. 
Tuppa sisse kolides jõudsin 
järeldusele, et ruumi üldmulje 
on natukene liiga punane. Tõin 
vanemate kodust paar paani
valget lillelist tapeeti, tegin
Youtube’i lahti ning õppisin
videotest, kuidas tapeet seina
panna. Esimesel korrusel elamisel 
on muide omad võlud – asju sai 
läbi akna sisse kolida.

Ukse päästmine
Ei juhtu tihti, et ühiselamust välja kolides  võetakse 
kaasa ka toa uks. Üliõpilasküla lahkel loal ja ehita
jate abiga sai seda aga tehtud – päästeti uks, 
millel kujutati J. R. R. Tolkieni „Sõrmuste isandast“ 
inspireeritud Sauroni silma.  

Nii ukse päästmise fotojäädvustus kui ka teised fotod 
 jõudsid eelmisel õppeaastal Delta keskuses toimunud 
näitusele.  

Kõiki fotosid saab  
vaadata aadressil 
tulfphoto.wordpress.com
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Süvakihtide uurimine
Parim osa teadus- ja õppetööst
Diskussioon. Välitöö. Lugemine. Parim tekib alati heade 
asjade kombineerimisel.

Köitvaim teaduslik leid
Minu jaoks on kultuurianalüütiline ahhaakogemus see, kui 
hakkad nägema ühisust erinevustes ja vastupidi. Näiteks 
ideoloogiliselt vastuolulistest teise maailmasõja mälestustest 
avalduvad nn eesti kultuurimälu süvakihid, mis lähenda
vad oluliselt eri rindepooltel sõdinute kogemust, ent mida 
iga päevases tunnustuspoliitilises võitluses ei märgata. Või 
poliitilise mõiste „Balti mälu“ seest paistab sisemine mitme
kesisus ja erisused, mis mugavat käibemõistet kahtluse alla 
seavad.

Kõige põnevamad nähtused, mida uurida
Praegu on käimas uurimisprojekt mäletamise paljususest 
Balti ajaloomuuseumides. Küsime, kuidas muuseumid 
tegutsevad 20. sajandi vastuolulise mäletamise keerulisel 
väljal. Oleme uurimisrühmaga peagi teel Leetu sealseid 
näitusi dokumenteerima ning kuraatoreid ja koguhoidjaid 
 intervjueerima. Põnev!

Uurimistöö sisu mõne lausega
Suulise ajaloo ja mäluuuringute professuur 
katab kaht laia rahvusvahelise kandepinnaga 
valdkonda: suuline ajalugu ja eluloouurimine ning 
interdistsiplinaarsed mäluuuringud. Uurimis
töö keskendub põlvkondlikele ja kohalikele 
mäletamis protsessidele ja vormidele nende 
rahvuslikes ja rahvusülestes põimumistes.

Teadustöö ühiskondlik tähtsus
Suuline ajalugu ja mäluuuringud on maailmas 
kiiresti arenev valdkond, mis on väga suure 
tähtsusega kriisijärgsete ühiskondade, trauma ja 
vägivallakogemuse, inimõiguste, ühiskondliku dia
loogi ja demokraatliku kultuuri ning kogukondliku 
jätkusuutlikkuse uurimisel.

Ene Kõresaar
suulise ajaloo ja mäluuuringute professor

Koos kolleegidega  
Kihnu Muuseumis.

Uued professorid peavad pärast 
ametisse asumist avaliku 
inauguratsiooniloengu, kus nad 
tutvustavad oma teadusteemat. 
Teavet loengute toimumise kohta 
leiab ülikooli kodulehelt  
ut.ee/inauguratsiooniloengud.

Mälumaastikel 
matkav professor

Foto: M
ihkel Orula
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Nali elust enesest
TÜ muuseumi uuel püsinäitusel saab lugeda palju teravmeelset 
akadeemi list pärimust. Viimati õppeinfosüsteemi paralleel ja topelt
maailmas navigeerides tuli meelde näitusel loetud anekdoot kahest 
kirjanikust, kes vahetavad kõrtsimiljöös kogemusi. Vastuseks ühe 
kurtmisele, et tema looming ei leia oodatud vastukaja, märgib teine, et 
tema kirjutatu ei jäta kedagi ükskõikseks: kes nutab, kes naerab, kes 
ringutab käsi. „Mida sa siis kirjutad?“ – „Koodi TÜ infosüsteemidele ...“

Hobi kui töö

Soovitusi üliõpilastele

Hobid
Klišeena kõlav, kuid teadlase jaoks ena
masti kehtiv vastus on, et töö ja uurimis
huvid võtavad vabal ajal ka hobi vormi. Ma 
valin tihti näitusi, teatrietendusi ja filme 
selle järgi, mis mind ka töö mõttes huvita
vad (ja olen pidanud seetõttu järeltulijatelt 
kuulama epistleid laste õigustest ...). Kõige 
püsivamad hobid on olnud matkamine (mis 
küll aastatega on võtnud üha mugavamaid 
vorme) ning kudumine (mille võtan ette siis, 
kui endal mõne asja järele tuju tuleb, vt 
laste õigused ülal).

Raamat või taskuhääling?
Mõlemad. Mul pole põhimõttelist meediumi
eelistust; valin, mis parasjagu vaja, milline 
on meeleolu, silmade tervis ja vastuvõtu
võime. ERR Jupiteri lipsab aegajalt 
 professionaalses esituses vanu ja uusi 
kuuldemänge, mida jalutuskäigule või 
 pühapäeva pärastlõunasse kaasa võtta.

Parim viis, kuidas puhata
Puhkus on meeleseisund, mida polegi nii 
lihtne saavutada. Väike nädalavahetuse 
retk metsa, sõprade juurde sauna või 
puhkepäevade niisama mahamagamine 
enamasti toimivad.

Kuidas asju hästi meelde jätta?
Kordamine ja seosed. Need toimivad nii individuaalse kui ka kultuurilise 
ja ühiskondliku mäletamise puhul.

Sõnum loengusse tulevatele tudengitele
Käige võimalusel vaktsineerimas.

Igapäevane töö

Akadeemiline pärimus

Vaba aeg

Hea nõu

Hetk jalgrattaretkelt Kihnu.

Perega Vastseliina  
linnuses.

Fotod: Foto Ene Kõresaar, Lee Orula

Foto: Andres Tennus



K oroona-aasta tõi esile nii head 
kui ka halba. Paljud varem 
 e-õppesse skeptiliselt suhtunud 

õppejõud said sellega edukalt hakkama 
ja üliõpi lased arenesid ennast juhtivate 
 õppi jatena. Õpingute katkestamist ei 
 olnud varasemast enam ja palju oli üks-
teise toetamist. Üle poole õppejõududest 
sai uues olukorras õpetamisel abi üliõpi-
lastelt ja üle 80% kolleegidelt. Üliõpilased 
läksid appi haiglatesse ja koolidesse ning 
korraldasid üksteisele arvutite laenutust. 
Seda  rõõmustavate lugude jada võiks 
 jätkata. 

Siiski iseloomustas möödunud  aastat 
ka üks mõru pill: pettur luse kasv. Kui kõiki 
muid veebiõppeviise olime  varemgi raken-
danud, siis veebi eksamid olid  midagi uut. 
Nende käigus tekkis kahtlus, kas neid te-
hakse alati  ausalt. Juba  eelmisel kevadel 
kasvas ülikoolis hinde A osakaal võrrel-
des varasemate  kevadetega 5% võrra. Ka 
talvisel eksamisessioonil oli kõige pare-
ma hinde saanuid senisest enam.  Alati 
võib loota, et üliõpilased  pühendusidki 
koroona ajal enam õppimi sele, kuid tule-
mused võisid olla mõjutatud ka muutu-
nud eksami korraldusest, mille puhul 
püüti enam  kasutada avatud mater ja  -
lidega  kontrolliviise. Samal ajal sage nesid 

 pöördumised  õppejõududelt, kes viitasid 
veebieksamil tekkinud petturluse kahtlu-
sele. Seetõttu otsustasime  pöörata kevadel 
petturlu sele eraldi tähele panu –  uuendasime 
õppe komisjoniga õppekorraldus eeskirja, 
kus sellest sügisest kehtib ka paar uut nõuet. 

Rahvusvaheliste uuringute järgi on 
 75–90% üliõpilastest eksamitel spiker-
danud. Esmajoones oleneb petturlus aga 
 siiski üliõpilase väärtusruumist. Üliõpila-
sed ise põhjendavad seda laias laastus kol-
mel viisil: tajutava survega, võimalusega 
petta ja oma käitumise õigustamisega muu 
hulgas patustamise pisendamise kaudu.

Tajutavat petturlussurvet kasvatab eba-
vajalikuna näiv aine ja suuremahuline  fakte 
kontrolliv eksam. Vahel tõukab üliõpilast 
tagant suur töökoormus, mis ei seostu 
konkreetse ainega. Ebaausust mõjutab ka 
kultuur, kus tähtsustatakse häid hindeid ja 
saavutusi enam kui pingutust, teadmisi ja 

ausat käitumist. Need arusaamad võivad 
olla mõjutatud perekonnast, kaastudengi-
test või olla osa laiemast koolikultuurist.

Pettuse võimalus tähendab, et spiker-
dada on lihtne ja sellele ei reageeri-
ta. Koroona- aastal kasutatud digikesk-

konnad iseenesest petturlust ei tekitanud, 
kuid lõid selleks uusi võimalusi. Veebi-
maailmas on üldjuhul lihtsam sohki teha 
ja seda on keeru lisem tuvastada. Virtuaal-
ne maha tegemine ei tundu tegijale ka  päris 
pettusena. 

Pettuse õigustamise argumentideks on 
muu hulgas väited, et nõudeid pole piisa-
valt hästi selgitatud või et teised ka  petavad. 

õppeprorektor

Räägime ausalt ... petturlusest

Aune Valk

Eksamiks õppimises ei nähta väärtust, 
kuna aine tundub ebavajalik või eksamil 
hinnatakse õpitust erinevaid teadmisi. 
Petturluse üheks liigiks peetavat  plagiaati 
põhjendatakse ka oskamatusega viidata.

Petta peab olema keeruline
Kuidas petturlusega võidelda? Esma-
joones peaksid kõik akadeemilise pere 
liikmed muutuma petturluse suhtes veel 
sallimatumaks ja teadvustama senisest 
enam, et neil on kohustus  reageerida. 
Rääkida tuleks akadeemilisest eetikast 
ja kultuurist, mille eesmärk on väärtus-
tada õppimist,  mitte niivõrd häid hindeid. 
 Lisaks pettur luse taunimisele ja kiirele 
reageerimisele  tuleb rakendada meet-
meid, et petta oleks keeruline.

Uues õppekorralduseeskirjas kajastati 
varasemast täpsemalt kõiki kolme teemat: 
petturlust taunivat kultuuri, petturluse   tege- 

likku ärahoidmist ja kiiret 
reageerimist eksimisele. 

Esiteks rõhutasime: „Õppe-
töö osapooled järgivad head 
akadeemilist tava, olles ausa 
ja õiglase käitumisega ükstei-
sele eeskujuks. Kui üliõpilane 
märkab akadeemilist pettur-

lust, siis hea tava on teavitada sellest üli-
kooli.“ Viimases lauses kirjeldatud käitu-
mine on meie kultuuri ruumis üsna võõras, 
kuid paljudes riikides tava pärane viis väär-
käitumise tuvastamiseks ja enne tamiseks. 
Levinud on ka anonüümse vihja mise või-
malus petturlusest teavitamiseks, kuid meil 
pole seda plaanis. 

Teiseks reguleerisime ülikooli õigust 
„jälgida hindamist ülikooli  hallatavate 
elektroonsete jälgimisvahenditega.“ 
 Selle aasta kevadest on ülikoolis kasu-
tusel Proctorio tarkvara. Sajad akadee-
milise testi tegijad kasutasid seda sisse-
astu misel edukalt ja ka muude  eksamite 

Koroona-aastal kasutatud 
digikeskkonnad iseenesest 

petturlust ei tekitanud, kuid lõid 
selleks uusi võimalusi.
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 korraldamisel saab seda rakendada. 
Kindlasti pole tegemist imerelvaga, kuid 
Proctorio võimal dab ekraanikasutust pii-
rata vaid töö tegemiseks, filmib eksami-
tegijat ja tuvastab kahtlase käitumise. 

Kolmandaks, kuna on oluline, et 
pettur lusele reageeritaks alati ja kiiresti, 
lisasime ühe vastumeetme. Kui seni pidi 
petturluse avastanud õppejõud tegema 
prodekaanile esildise ja üliõpilane sai kas 
noomituse või ta eksmatrikuleeriti, siis 
nüüd on esmase kiire reageerimisviisina 
võimalik anda ka hoiatus: „... õppejõul on 
kohustus rikkumise puhul teha üliõpila-
sele hoiatus või raskema rikkumise korral 
teha komisjonile esildis juhtumi menetle-
miseks. Üliõpilasel on õigus esitada viie 
tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda 
juhtumi menetlemist komisjonis.“

Ühtse arusaama kujundamine
Prodekaanide hinnangul lahendasid 
 senised noomitused ja eksmatrikuleeri-
mine üksnes petturluse jäämäe vee pealset 
osa. Kuna karistus oli range ja protsess 
põhjalik, jõudis menetlusse väga vähe 
juhtumeid. See aga tähendas, et isegi kui 
õppejõud reageeris pettusele, aga ei alga-
tanud menetlust, oli üliõpilane järgmises 
aines puhas leht. Nüüd aga jääb tehtud 
hoiatus ÕIS-i kaheks aastaks. Raske mate 
rikku miste menetlemine komis jonis 
peaks teki tama ühtse arusaama, millisele 
käitumisele järgneb milline karistus. 

Tänavu juunis korraldatud tagasiside-
küsitluses ütles 25% õppejõududest, et 
neid häiris koroona-aastal petturlus 
veebi eksamitel. Ülikooli reaktsioon sellele 
näitab, et oleme selle olulise teema suhtes 
tundlikud ja see ei sobi meie akadeemi-
lisse kultuuri. Uus õppekorralduseeskiri 
peaks aitama petturlusele tugevamalt ja 
mitmetahulisemalt vastu astuda nii üli-
õpilase kui ka õppejõuna. 

Julgen väita, et iga TÜ üliõpilane 
teab, et akadeemiline pettur

lus on moraalselt vale ja taunitav. 
Samas suudavad vaid vähesed ini
mesed täiuslikult vastata moraal
setele ideaalidele – elu on parata
matult prioriteetide seadmise ja 
kompromisside tegemise jada 
ning suuremal osal tudengitest ei 
ole erinevatel põhjustel võimalust 
pühenduda jäägitult õppetööle.

Seni on ülikool eksamil aset 
leidnud petturlusjuhtumitele 
reageerinud nõuete karmistamise 
ja tehniliste jälgimisvahendite 
kasutuselevõtuga. Paberil on tegu 
kahtlemata konkreetsete tegu
dega ja võimalik, et need vähenda
vad ka statistiliselt petturlus
juhtumeid. Tegelikkuses nõuab 
spikerdamine nende meetmetega 
lihtsalt natuke rohkem kavalust, 
kuid ausale tudengile on eksami 
sooritamine keerulisem ning 
tekitab palju asjatut lisapinget. 
Probleem seisneb põhiliselt nende 
meetmete olemuslikus eelduses, 
et petturluse juurpõhjus on suure 
osa üliõpilaste alatus ja laiskus.

Kujutage ette, et suhtute 
 sellise eelarvamusega näiteks 

Repliik

Avatud suhtlemine aitab 
spikerdamist vähendada

Katariina Sofia Päts TÜ üliõpilaskonna esimees

uude kolleegi. Kui suur on tõe
näosus, et teie koostöö meeldivalt 
sujub? 

Lahendus võikski alata sellest, 
et õppejõud vaatavad üliõpilasi kui 
oma tulevasi kolleege. Õppejõudu
del tasub luua üliõpilastega juba 
esimestel kohtumistel perso
naalne kontakt. Niisamuti tuleks 
rääkida avameelselt oma ootus
test, meetmetest, ülesannetest ja 
eksaminõuetest ning põhjendada, 
miks midagi tegema peab. Samuti 
võiks eelistada analüütilisemaid 
ülesandeid ning vahetada eksami
küsimusi tihedamini kui kümne 
aasta tagant. Mida pühendunu
malt ja mõtestatumalt on aine 
üles ehitatud, seda tõsisemalt 
suhtub sellesse ka üliõpilane. 
Kindlasti on seda meetodit raskem 
rakendada massi loengus, kuid 
pigem näitab see, et rahvarohked 
ained vajavad hädasti väiksema 
osalejate arvuga praktika või 
seminarikomponenti.

Mõni süsteemi proovile
panija leidub alati ja nad väärivad 
hukkamõistu, kuid nende pärast ei 
tohiks anda kergekäelist hinnan
gut kogu üliõpilaskonnale. 
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Üliõpilasorganisatsioonidega käib 
kaasas mitmesuguseid müüte, mis 
 tõele ei vasta. Näiteks eeldatakse, et 

mõnda ühendusse kuuludes tuleb teha 
igavat  kontori- või vabatahtlikku tööd, mis 
röövib õpingute kõrvalt kogu aja. Päri-
selt on lugu sootuks teine. Kas sina  oskad 
eristada tegelikkust eksiarvamustest?  
Mängi kaasa!  

Tartus tegutseb enam kui 
60 omanäolist tegusat 
tudengiorganisatsiooni. Nende 
hulgast võiks iga üliõpilane 
leida endale sobiva ühenduse, 
kus tal oleks võimalik panna 
end proovile, katsetada eri 
asju, arendada oma oskusi ja 
sõlmida kasulikke kontakte 
tulevikuks.

Tudengiühenduste  

müüdid ja 
tegelikkus

TUDENGIORGANISATSIOONE 
ÜHENDAVA LIIKUMISE „OLE 
ROHKEM“ LIIKMED

1. Mis mõte seisab Tartu 
tudengiorganisatsioone ühendava 
liikumise hüüdlause „Ole rohkem“ taga?

a. Võta oma õlule suurem koorem, kui kanda 
 jaksad, põleta end läbi ja ole õnnetu!

b. Võta oma tudengiajast maksimum! Õpi, sotsiali
seeru, saa praktilisi kogemusi ühe või mitme 
tudengiorganisatsiooni töös osaledes.

c. See on püramiidskeem, mis lubab rikkust 
 motiveerimise kaudu.

2. Pealtnäha hallil ja igaval 
hommikupoolikul ütleb kursakaaslane 
sulle, et Raekoja platsil jagatakse 
tasuta pannkooke. Otsustate kurioosse 
sündmuse oma silmadega ära näha. Miks 
Tartu vanalinnas tasuta süüa saab?

a. Kätte on jõudnud Tartu tudengipäevad, mis alga
vad Ülikooli Kultuuriklubi korraldatud traditsiooni
lise pannkoogihommikuga.

b. Naiskodukaitse on otsustanud igal esmaspäeval 
kõiki soovijaid teenindada.

c. Pannkookidesse on peidetud Covid19 vaktsiin 
ja Terviseamet teeb niimoodi salaja sund
vaktsineerimist.

3. Iga aasta oktoobris alustab Tartus uut hooaega tudengitele mõeldud 
tasuta juhtimis- ja enesearenguprogramm, mille eesmärk on laiendada 
üliõpilaste maailmapilti ning anda neile kaasa oskused ühiskonna 
arendamiseks. Mis programmiga on tegu?

a. BB Yourself.
b. CC Course.
c. DD Academy.

Õige vastus: b. „OLE ROHKEM.“ on Tartu üliõpilasühen
duste tunnuslause. Sellenimelise liikumise eesmärk on 
pakkuda igale tudengile oma organisatsiooni. Täispikk 
hüüdlause on „Ole rohkem kui lihtsalt tudeng, liitu tudengi
organisatsiooniga“.

Õige vastus: a. Ülikooli Kultuuriklubi on aktiivsete ja 
tegutsemisvalmis tudengite organisatsioon, mille 
liikmed korraldavad kaks korda aastas, igal sügisel ja 
kevadel, Tartu tudengipäevi.

Õige vastus: c. Kui sa ei tea, mida eluga peale hakata, aga tahaks teha midagi tähtsat, 
võib kasu olla Domus Dorpatensise akadeemiast. DD Academy eesmärk on anda 
interaktiivsete praktiliste harjutuste ja sessioonide abil edasi teadmisi, kuidas ühiskonnas 
päriselt positiivseid muutusi luua.

Foto: Hanna Rattasepp
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4. Tahaksid kuu lõpus kursakaaslastega välja minna, 
aga pangakontol on ainult paar eurot ... Üks Tartu 
organisatsioon jagab häid nippe, kuidas vältida 
kulukaid olukordi. Milline neist?

a. Tartu Ülikooli Investeerimisklubi.
b. Tartu Ülikooli Rahamajandusklubi.
c. Vaese Üliõpilase Fond.

5. Teed arvutis koolitöid. Järsku jookseb kass üle 
klaviatuuri ja ekraan läheb mustaks. Võtad 
nutitelefoni, guugeldad ja leiad küsimuse „Kas sa oled 
üritanud oma arvutit välja ja sisse lülitada?“ Teed 
seda, aga ekraan on ikka must! Kelle poole pöördud?

a. Ütled kassile, et parandagu ekraan ära.
b. MTÜ Informaatikud poole.
c. MATINF tudengiseltsi poole.

6. Kätte on jõudnud kevad ja ühel kaunil päeval 
märkad kirjakastis teadet „Kandideeri üliõpilas- 
esindusse!“. Mõte tundub huvitav, kuid kardad, 
et ei vasta üliõpilasesindaja kriteeriumidele. 
Millistele tingimustele peab vastama 
üliõpilasesindaja?

a. Ta peab õppima haridus või riigiteadusi, et olla kursis kõrg
hariduse toimimisega kas ülikooli või riiklikul tasandil.

b. Ta peab olema immatrikuleeritud ülikooli, mille üliõpilas
esindajaks kandideerib, samuti on tema eesmärk oma 
instituudi tudengite ülikoolikogemust paremaks muuta.

c. Ta peab alati käima viisakalt riides ning tema keskmine 
hinne peab olema vähemalt 4,6 – vaid nii on ta piisavalt 
esinduslik.

Õige vastus: b. TÜ üliõpilasesindus seisab üliõpilaste õiguste 
eest, kuid tegeleb ka sellega, et tudengite igapäevane elu 
oleks hea ja õppetöö sujuv.

7. Mõtled kevadsemestril, 
et võtaks elu veidi 
loomulikumalt ja käiks 
erinevatel üritustel 
eesmärgiga leida oma 
side loodusega. Millest osa 
võtad?

a. Keskkonnanädalast.
b. Lehepuhurikvarteti festivalist.
c. Matkasarjast „101 Eesti  suurimat 

lageraiet“.
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Õige vastus: a. 2020. aasta sügisel loodud Tartu Ülikooli 
Investeerimisklubi eesmärk on harida ja inspireerida tudengeid 
investeerimisega seotud teemadel.

Õige vastus: c. MAT-INF tudengiselts ehk MITS on Tartu Ülikooli 
matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika erialaselts, 
kes tegeleb aktiivselt oma üliõpilaste argipäeva elavdamise ja hea-
olu tagamisega. Ja nad oskavad selliseid muresid ka lahendada.

Õige vastus: a. Keskkonnanädal on 
Maa päevale pühendatud ürituste-
sari, millega innustatakse eri eri-
alade tudengeid keskkonda paremini 
mõistma. Keskkonna nädalat korraldab 
Bioteaduste Üliõpilaste Selts, kuid head 
partnerid on ka teised liikumisega „Ole rohkem“ seotud 
organisatsioonid.

Foto: Jana Tammemets
Foto: Pixabay.com

Foto: Liisa Jõerüüt
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9. Leiad veel ühe põneva taskuhäälingu, „Teeme 
head paremini“, mille saadetes on räägitud 
nii karusloomafarmide keelustamisest kui ka 
tehisintellekti ohtudest. Kelle taskuhääling käsitleb 
niivõrd mitmekesiseid teemasid?

a. Efektiivne Altruism.
b. Kõiketeadjad.
c. „Nähtamatud Loomad“. 

Õige vastus: a. Efektiivne Altruism Eesti on asutatud eesmärgiga 
teha head võimalikult hästi. Organisatsioon toetab karjääri valikute 
tegemist, suurendab teadlikkust tõhusast heategevusest ja 
 koondab neil teemadel sarnaselt mõtlevaid inimesi.

10. 30. aprilli ööl on linna peal näha 
rohkelt tudengeid. Oma uksed on 
valla löönud ka korporatsioonid. 
Mis sündmusega on tegemist?

a. Korporatsioonide sõpruskohtumised.
b. Volbriöö.
c. Üliõpilaste uusaasta. 

Õige vastus: b. Volbriöö tähistamine on üliõpi-
laste jaoks tähtis traditsioon. Tartu linnapeagi 
annab selleks ööks võimu üliõpilaste kätte. 
Pidustused saavad alguse akadeemiliste 
 organisatsioonide rongkäiguga ja võivad kesta 
1. mai varahommikuni.

8. Tunned, et elutempo läheb liiga kiireks, 
kõike on liiga palju ja ühiskondlik surve 
raju. On aeg kuulata AEGEE-Tartu liikmete 
taskuhäälingut. Mis nime järgi selle üles 
leiad?

a. „AEGee lood“.
b. „AEGluubis EEsti“.
c. „Aega on!“. 

Õige vastus: c. Euroopa tudengite foorumi AEGEE 
Tartu esinduse taskuhäälingus „Aega on!“ arutatakse 
aeglase elustiili liikumisest inspireeritult selle üle, 
kuidas aega maha võtta ja hinnata oma tegevuses 
pigem kvaliteeti kui kvantiteeti.

Kui soovid teada, milline neist või 
muudest Tartu  tudengi 
 organisatsioonidest just sulle 
kõige paremini sobiks, vasta küsi
mustele lehel  olerohkem.ee/test. 

Aktiivsete Tartu üliõpilas
ühendustega on võimalik tutvuda 
kodulehel olerohkem.ee/tudengile.

Foto: Agnes Anijalg

Foto: Arno Värv

Foto: Joosep Kapsta / korp! Vironia

Mõni aasta tagasi sattusin Rootsis ühe 
kohaliku eesti kogukonna väärika 
liikme matusele, kus minu  ülesanne 

oli kehastada üliõpilast. See seisnes otse 
loomulikult kohustuses üürata  peiedel 
 Tartu tudengilaulu („Hoia kinni, muidu 
võid sa uppi lennata!“), mis pani valdavalt 
eaka seltskonna rõõmsalt kaasa elama. 

Iga korraliku üli õpilase  repertuaari 
kuulub mõistagi vana hea üliõpilaslaul 

 „Gaudeamus“. Tegu on suhteliselt lihtsa-
koelise joomalauluga, mille täisversioonis 
rõõmustatakse nooruse ja mitmes vanuses 
naiste üle, sest varsti pärib meid –  kõiki  – 
niikuinii muld. Ja käigu põrgu kõik irise-
jad, kes praegust rõõmsat olekut kuidagi 
arvustama tikuvad!

Tudengid ja laulmine on käinud 
kokku ja koos kui sukk ja 
saabas. Laulu lõõritav tudeng 
on tuntud stereotüüpne 
tegelane.

Uitmõtteid laulvatest 
tudengitest

... siis laulame jälle bibamus,
confratres, nunc ergo bibamus!

19. sajandil olid 
populaarsed 
romantilised 
postkaardid, 
mis kujutasid 
ingliilmega 
noorhärrasid, 
tekkel uljalt 
kuklas, 
pillimängu 
saatel 
amüseerimas. 

„In der Pfalz blühen unsere Reben“ („Pfalzis õitsevad meil viinapuud“). Heliophot, Berliin 

(1905). Osnabrüki Ülikooli ajaloolised piltpostkaardid, professor Sabine Giesbrechti kogu. URN: 

urn:nbn:de:gbv:700-2-0002122-4 
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KAAREL VANAMÖLDER
TÜ vilistlane, Tallinna Ülikooli dotsent



Ladina keelest tulenev üldine mõiste-
ta matus on sellele ajaga lisanud oma 
salapära, iidsuse ja võlu ning nii on 
„Gaudeamusest“ saanud ülikoolide ja üli-
õpilaste pühalik hümn, millel on aktustel 
oma kindel koht.

Ise esitatav muusika oli 19. sajandil osa 
normaalsest tudengielust. Head lauljad 
moodustasid kvartette, mis olid tuntud üli-
koolilinnast kaugemalgi. Otto von Grüne-
waldt (1860–1936) kirjeldab  Loomingu 
Raamatukogu teoses „Üliõpilas aeg: 
mäles tused“, kuidas korp! Estonia kvar-
tett „ andis kontserte Riias ja Miitavis ning 
kõikjal nautisid vanad ja noored rohelistes 
mütsides sellide värskeid, hästi koolitatud 
hääli“. Tudengipõlves oli tuntud kvarteti-
laulja ka hilisem Tartu Ülikooli rektor 
 Johan Kõpp (1874–1970), kelle kandev 
bass kulus kindlasti marjaks ära ka hiljem 
kirikuõpetajana teenistusi pidades.

Laulmine rituaaliks
Kuni 19. sajandi lõpuni oli Tartu  tudeng 
tingimata meessoost ja enamasti ka mõne 
üliõpilasorganisatsiooni liige.  Viimaste 
kaudu või abil toimus laulmise tea-
tud insti tutsionaliseerumine – tudengi-
organisatsioonide kombestikus oli ja on 
praegugi laulmine olulisel, kohati rituaal-
sel kohal. Lauluvara kinnistamiseks kasu-
tati spetsiaalseid laulikuid – n-ö üldisi 
kommersi raamatuid, mis olid trükitud kas 
Saksamaal või juba siin. Need panid aluse 
üliõpilaslaulikute traditsioonile.

On tähelepanuväärne, et 1924. aastal 
ilmunud esimene eestikeelne üld laulik 
tuden gitele, „Laulud üliõpilastele ja kõi-
gile, kes laulu armastavad “, kogunud 
 Magister Cantandi, sisaldas 125 eesti- ja 
soomekeelse loo kõrval veel silmapaistvalt 
palju saksakeelseid, ammu äraproovitud 
ja popu laarseid buršilaule (33). Tõsi, need 
olid paigutatud lauliku lisasse.

Väljaanne osutus menukaks ja sellest 
tehti täiendatud kordustrükke, kus eesti- 
ja soomekeelsete laulude osa saksakeelse 
repertuaari arvelt muudkui kasvas. Üks 
viimastest sellelaadsetest laulikutest ilmus 

TÜ-s 2009. aastal ja peale kohustus liku 
„Gaudeamuse“ olid kõik sealsed laulud 
eestikeelsed.

Et tudengiteks olid pikka aega vaid 
 mehed, on vanemate laulude sisu ena-
masti ka vastav – teemadeks on vend-
lus, tütar lapsed, pummelung, võitlus jne. 
Briljantne näide on „Täna õhtul naudin 
elu“, kus ülima komplimendina suudavad 
jokkis buršid kauneimale neiule karjas 
„ Prosit!“ hüüda.

 Muide, paljud praegu klassika-
varamusse kuuluvad emakeelsed lau-
lud („Ma, sõbrad, jooksvavalust mur-
tud“, „Ergo, bibamus“) pärinevad umbes 
20. sajandi algusest, mil Jüri Uluots 
(1890–1945), Jaan Poska juunior ( 1902–
1941) jpt elasid rõõmsat buršielu ja ees-
tindasid toonaseid lööklaule. Algupärane 
eestikeelne lauluvara alles kogus jõudu 
otsekui Haanja mees – mõneti tuimalt, 

1924. aastal 
ilmunud eestikeelne 
laulik sisaldas veel 
märkimisväärsel 
hulgal saksa-
keelseid laule.
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Üliõpilaslauludel 
lastakse kõlada näiteks 
rongkäikudel. Fotol 
juhatab laulu Eesti 
Üliõpilaste Seltsi liige.

Foto: Andres Tennus

kuid seda järjekindlamalt oma leiva-
palukest silgupütti tsurgates.

Laulude populaarsus on aja jooksul 
muutuv. 19. sajandi armastatud saksa 
meloodiatest teame nüüdseks vaid murd-
osa, ka omal ajal populaarne „Mannike“ 
ei satu enam õunapuu alla nii tihti kui va-
rem. Isegi üliõpilasmaleva rikkalik laulu-
vara („Euromais“) hakkab vaikselt aja-
lukku taanduma. 

Omaette teemana võiks vaadelda 
 laulva revolutsiooni mõju repertuaa rile 
ja laulu traditsioonile laiemalt. Tänini toi-
muvad tudengipäevade ühe menukama 
osana nn öölaulupeod. Järjest suurenev 
roll on popmuusikal. 1990. aastatel mur-
dis ilmselt paljuski kogumiku „No tere Ju-

han“ abil repertuaari jõuliselt 
 sisse Viidingu looming 

(„Kartuli õis“), edasi 
Tätte („Sõbrad, teiega 

on hea“) ning juba lauldakse nii õllelauas 
kui ka öölaulupeol, et saame „pruuniks tei-
seks juuniks“.

Muutuvad kombed
Räägime endast ikka kui laulurahvast, kuid 
komme saata koosolemist lihtsa lauluga on 
hakanud hääbuma. Väljaspool koori proovi 
nokka niisama naljalt enam lahti ei  tehta. 
Ülikoolide subkultuurid mõju vad selle taus-
tal reservuaaridena, mida tasub tundma 
õppida. Üliõpilasorganisatsioonide laulu-
kombestik avaldub Tartus oma ehedas ul-
juses ja rongkäikude kaikuvas kakofoonias 
1.  detsembril, rahvusülikooli sünni päeval, 
ja muidugi mõista volbril – 30. aprillil. 
Muul ajal saab sellega tutvuda, kui minna 
üliõpilas organisatsioonide külalisõhtutele 
või astuda mõne liikmeks.

Õnneks võib laulu kuulda ka mujal – 
ikka seal, kus üliõpilased ja  õppe jõud koos 

 asjatavad. Tugeva laulu traditsiooniga on 
näiteks ajaloolaste üritused, eriti õppe-
jõudude ja tudengite ühised väljasõidud 
ja olengud, kus südaöösel lauldakse ühi-
selt n-ö ajaloolaste hümni „Me mõtted on 
priid“. Samuti laulavad arheoloogid, eesti 
filoloogia ja rahva luule seltskond ning kül-
lap võetakse laul üles paljude teistegi insti-
tuutide pidudel ja väli töödel.

Põlvkondadeülene ajasild hoiab  laule 
pikemalt elus. Mäletan, kuidas vaimustu-
sin esma kursuslasena õppejõudude eest-
võttel lauldud lauludest. Need jäid  meelde 
ja nüüd laulan neid teistele ise ette. Nii-
siis võiks ülikooliaeg lisada muusika-
tarbimisele veel ühe kihi, kui noortele 
tutvustataks oma fakulteedi või üliõpilas-
organisatsiooni muusikalist käitumist. 
Head laulude avastamist! 

TARTU ÜLIKOOLI 
AKADEEMILISE 

NAISKOORI 
VILISTLASKOOR

ootab oma juubelihooajal
uusi koorikogemusega lauljaid 

magistrante, doktorante, ülikooli töötajaid
20. ja 22. septembril kell 18

TÜ peahoones aud 232.
Vilistlaskoor on asutanud Vaike Uibopuu, 

nüüd on dirigent Ülle Sakarias, 
hääleseadja Karmen Puis.

http://vilistlaskoor.ee
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Tükike kuningavõimust

KOORIMUUSIKA

Kammerkoor Kolm Lindu ja dirigent Valter Soosalu 
võtavad vastu uusi lauljaid

T artu Ülikooli 1632. aasta avapidus-
tuste kirjelduse kohaselt anti vast-
valitud rektorile üle skeptrid ning 

sümboolsed kassa ja kartseri võtmed, 
tema õlgadele asetati purpurpunane man-
tel. Nagu igal iseseisval asutusel, pidid üli-
koolil ja igal tema teaduskonnal olema ka 
pitsatid dokumentide kinnitamiseks.

Pildil olevad skeptrid  sümboliseerisid 
keskajast saadik ülikoolile kuningliku 

 asutamisürikuga antud autonoomiat, tüki-
kest kuningavõimust. Need toodi välja 
 pidulike sündmuste puhul ja vastsed dok-
torid andsid vande, hoides sõrme skeptril.

Originaalid valmistas 1632. aastal arvata-
vasti Riia kullassepp Christian Hollste. Kõik 
need sümbolesemed võeti kaasa, kui Rootsi- 
aegne ülikool 1710. aastal Pärnus tegevuse 
lõpetas ja viimased professorid põgenesid. 
Praegu asuvad need Stockholmis Nordiska 

Museetis. 1932. aastal, kui Tartu Ülikool 
tähistas oma 300 aasta juubelit, lasi Rootsi 
kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muinsuste 
akadeemia valmistada skeptritest koopiad 
ja kinkis need tartlastele. Koopiad on väl-
jas Tartu Ülikooli muuseumi püsinäitusel 
„Minu elu ülikool“ toomkirikus.  

 Tekst pärineb Lea Leppiku koostatud 
raamatust „Muusade mägi: Tartu Üli-

kooli muuseum Toomemäel“ (2014).

Foto: Andres Tennus
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Õigekirjamõlgutusi.
Kuidas käänata 
arvutikeskkondade nimesid?
Veebis töötamine on ülikoolipere jaoks enesest-

mõistetav. Seepärast tasub õppeaasta hakul 
 meelde tuletada, kuidas käia ümber kõikvõima-

like arvutikeskkon dade ja -programmide nimedega. 
Mil viisil käänata näiteks võõrnimesid Zoom, Teams, 
Panopto, Outlook, Youtube, Onedrive ja Moodle?

Üldine põhimõte on see, et igasugust nime tuleb 
eestikeelses tekstis vajaduse korral käänata, 
ükskõik mis keeles see ka pole. 

Nii nagu kirjutame Jaanusega, 
 Tallinnale või Vanemuisesse, nii ka 
 Johniga, New Yorgile või Piccadillysse. 
Sama kehtib siis, kui nime järel on mõni 

sellega kokku käiv nimisõna: kirjutame Selveri 
pood, Rail Balticu projekt ja Kalevi kommid, aga ka 

Windsori loss, Ericssoni telefon ja Ibumaxi tabletid.
Võõrnimede käänamise reeglid sõltuvad aga lisaks 

sellest, kuidas me neid hääldame.

1. Osa võõrnimesid hääldame välja kuni viimase 
 täheni: näiteks nime Panopto kuni o-täheni ja 

nime Outlook kuni k-täheni. Selliste nimede kääna-
mine on lihtne: käändelõpp pannakse lihtsalt viima-
sele tähele otsa. Peale Panopto ja Outlooki kuulu-
vad  sellesse rühma veel muu hulgas Proctorio, Safari, 
Zoom, Teams, Worksup, BigBlueButton, Eduroam, 
Fire fox, Sharepoint, Instagram ja Facebook.

Kuidas Panoptos digikoristada? Kontrollimiseks 
eelistati Proctoriot. Ilma Safarita ei saa veebi lehte 
vaadata. Üritus toimub Zoomis.  Koosolekuks 

 koguneti Teamsis. Worksupiga on lihtne 
kohtumisi korraldada. Õppetööks kasuta-
takse BigBlueButtonit. Avage Eduroami 
kodulehekülg. Programm töötab Firefoxi 
veebilehitsejas. Fail laaditi üles  Sharepointi 
keskkonda. Tal ei ole ei Instagrami ega 
Facebooki kontot. 

2. Teised võõrnimed on sellised, mille viimast otsa 
me välja ei häälda: kirjutame nime lõppu täis-

hääliku, aga hääldame viimasena kaashäälikut, või 
vastupidi. Näiteks nimes Onedrive on viimane täht e, 
aga meie hääldame nime v-täheni [uandraiv] ja e-täht 
jääb välja ütlemata.

Kui nimi lõpeb kirjas täishäälikuga, aga häälduses 
kaashäälikuga, või vastupidi, tuleb võõrnime lõpu ja 
eesti käändelõpu alguse vahel kasutada ülakoma. Tänu 
sellele on hõlbus aru saada, kus nime algkuju lõpeb ja 
kääne algab. Näiteks kui nime lõpus on e, mis hääldu-
ses kaob, alustatakse käändelõppu i-tähega: Onedrive’i, 
Youtube’is, Moodle’iga jne. 

Salvestage oma fotod ja failid Onedrive’i. 
 Video on Youtube’is üleval. Üliõpilased tule-
vad  Moodle’iga hästi toime. Office’i rakendused 
töötavad hästi. Vastuse leiab Google’i 
 otsinguga. Chrome’i veebilehitsejaga 
probleeme ei ole. Skype’i ärirakendus 
kogub populaarsust.

Head uut (e-)õppeaastat! 

Keelenurka kirjutab Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi

Illustratsioon: Freepik
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