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Tundmatu tuntud ajakiri
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ole sellest ajakirjast
ja nii mõnigi uuringus osalenu
oma 5 ülikooliaasta
võib käesolevast numbrist
jooksul kordagi
tunda ära oma pakutud ideid.
kuulnud.“ Sellise lause kirju
Ettepanekute seas oli
tas kommentaarina üks suve
näiteks see, et võiksime üliõpi
hakul Universitas Tartuensise
lastele jagada kasulikke nippe.
lugejauuringule vastanud
Seepärast pööramegi tarkuse
üliõpilane. Temasuguseid oli
kuu ajakirjas näo tavapärasest
veel. Uuringus osales kokku
rohkem tudengite poole,
ligi 900 inimest ja lihtne
keskendudes eelkõige neile,
matemaatiline tehe näitab, et
kes seisavad alles kõrgharidus
ligikaudu iga viies vastanu ei
tee lävepakul. Aga ega see siis
ole ajakirja kunagi lugenud.
tähenda, et teised rebastele
Kui ajalukku vaatavates
mõeldud näpunäiteid lugeda
a rtiklites on kirjutatud, et
ei võiks – nendega tutvuda
MAARIT STEPANOV
1990. aastate algul oli UT,
on ehk heagi, et teada, kuidas
UT peatoimetaja
toona veel ajalehena, üliõpi
esmakursuslastele abiks olla.
laste jaoks üks põhilisi info
Üksteise toetamisele
vahetuskanaleid, siis nüüdse
keskendume ajakirjas nii
lugejauuringu tulemused annavad mõista, et see
otsesemalt kui ka kaudsemalt. Kirjutame pikemalt
roll on vahepeal ära kadunud. Nimelt oli suur
sellest, kuidas hakkab lähinädalatel toimuma
hulk neid, kes arvasid, et järgmise kümne aasta
õpe, sest paraku tuleb koroonaviirusest endiselt
vaates võiks ajakiri pakkuda ülikooliperele seni
rääkida olevikus. Oleme küsinud rohkemat ka
sest enam kaastöövõimalusi. Ainuüksi üliõpilas Valgevenemaal toimuva kohta ning kirjutame
test tõi selle vajalikkuse esile 122 vastanut.
huvitavatest suundadest teaduses ja tööstuses.
Viimaste kuude jooksul on ülikoolis laiemalt
Kui ajakirja lugedes tekib kellelgi soov kirjuta
arutatud Universitas Tartuensise rolli üle ja
da mõnest huvitavast teemast, saab toimetusega
nähtavasti tehakse seda veel ka eelolevatel kuudel. ikka ühendust näiteks meilitsi. Ja mis puudutab
Lugejauuringust saadud vastused mõjutavad
ajakirja reklaamimist, siis palun ärge pahandage,
kahtlemata ajakirja edaspidist nägu ja tegu.
kui tuletame selle olemasolu ikka ja jälle eri
Ehkki arutelud võtavad veel aega, on suvisest
kanalites meelde. Teeme seda selleks, et UT tuleks
küsitlusest saadud teave oma mõju juba avaldanud tuttav ette igale ülikoolipere liikmele. •
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Mida ootab UT lugeja?
eel toimus Univer- ajakirja lõpus olevad teadete
J aanipäeva
sitas Tartuensise lugejauuring. leheküljed ning reportaaž.

Edgar Krull

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE
LÄHTEALUSED:
TEOORIA JA PRAKTIKA
ISBN 978-9949-03-357-7, 288 lk. Hind kirjastuse e-poes 25 €
Raamat võtab kokku parima olemasoleva teadmise õppekavade koostamise
ja arendamise kohta, käsitledes õppekavaalase teoreetilise mõtlemise ajaloolist kujunemist, Eestis käibinud üldhariduskoolide õppekavasid, põhilisi
õppekavateooriaid, haridusﬁlosooﬁlisi käsitusi ja hariduspoliitika rolli õppekavaarenduses, õppimise olemust, õppekavade koostamise mudeleid ja disainide
vormistamist, õppekavauuenduste levitamise strateegiaid ning õppekavade
hindamise käsitusi ja praktikat. Ka pakub raamat hulgaliselt näiteid teiste
riikide, eriti aga Soome ja teiste Põhjamaade üldhariduskooli riiklike õppekavade
koostamise ja rakendamise praktikast.

Raamatute müük
W. Struve 1, Tartu, tel 737 5945
tyk@ut.ee, www.tyk.ee

Teaduskirjastus aastast 1632

Veebiküsimustikule vastas
885 inimest, kelle mõtetest ja
arvamustest teeme siinkohal
lühikese kokkuvõtte.
Esmalt aga mõni sõna
uuringust endast. Kõige enam
osales selles üliõpilasi – 411
vastanut määratles end just nii.
Vastanute arvu poolest teisele
kohale jäid vilistlased ja endised
üliõpilased (201) ning kolmandale ülikooli töötajad (200).
Osalenute seas oli suur hulk
neid, kelleni ajakiri pole jõudnudki – seda väitis 175 inimest.
UT-s ilmuvaid lugusid pidas
väga huvitavaks 6% ja üldiselt
huvitavaks 39% lugejaid. Vaid
üksikuid lugusid pidasid huvitavaks 32% vastanutest. Suur
hulk inimesi ei osanud arvamust
avaldada või ei olnud ajakirja
kunagi lugenud (22%).
Suurima vastajarühma,
üliõpilaste arvates on kõige
huvitavamad rubriigid „Tudengid“, „Aktuaalne“ ja „Teadus“.
Kõige vähem ahvatlevad neid

Töötajad hindavad teateid veidi
rohkem – neile pakuvad kõige
vähem huvi hoopis arvustused.
Kõige huvitavamana tõid nad aga
esile artiklid, milles kajastatakse
põhjalikult aktuaalseid teemasid.
Uuringus osalenud said vabas
vormis kirjutada, mis on ajakirjas
hästi ja mis halvasti. Sellest tuli
esile nii konstruktiivset tagasisidet kui ka hulk häid uusi
ideid. Kõikide vastajarühmade
esindajad kirjutasid, et ajakirjas
võiks olla rohkem teadusega
seotud lugusid. Märgiti, et ajakiri
ei peaks hoiduma kriitilisest
joonest, näiteks võiks ilmuda
rohkem ülikoolikriitilisi lugusid,
süvakäsitlusi TÜ-ga seotud
projektide kohta ja uuriva aja
kirjanduse stiilis lugusid. Erinevalt
teistest vastajarühmadest soovis
silmapaistev hulk üliõpilasi, et UT
võiks olla meelelahutuslikum.
Senisest vähem soovitakse UT-s
näha ülikooli maine kujundamist
ja turundamist ehk nagu kirjutas
üks vilistlane: ajakirjal võiks olla

juures vähem reklaamväljaande
tunnet.
Kriitikanooli heideti ka aja
kirja paberivaliku pihta. Osa
lugejaid tegi ettepaneku trükkida
loodussõbralikumale paberile
või avaldada lood näiteks ainult
veebis. Üldiselt koorus aga vastustest välja, et enamik lugejaid
eelistab veebist artiklite lugemisele just nimelt paberajakirja.
Palusime vastajatel tulevikule
mõeldes hinnata, mis võiks olla
edaspidi ajakirja lugude käsitluses ja valikus kõige tähtsam.
Tartu Ülikooli puudutavate teemade käsitlemise tõid olulisimana esile kõik vastajarühmad.
Üliõpilased pidasid teisena
oluliseks kaastöö tegemise
võimalusi ja sarnaselt töötajatega hindavad nad kõrgelt
tõsiste teemade sisulist analüüsi.
Töötajate seas jäi populaarsuselt kolmandale kohale soov, et
ajakirjas ilmuvad lood võiksid
tekitada avatud arutelu.
Lugejauuringu tulemusi kasutatakse ajakirja tulevikusihtide
seadmisel.

•
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Käib konkurss ülikooli uue
sümboolika leidmiseks
eptembri lõpuni kestab
kavandikonkurss, et leida
uus kujundus ülikooli tekli märgile, sõrmusele ja rinnamärgile.
Tartu Ülikooli valge põhja ja
musta äärega teklist saab peagi
ajalugu, sest aastaid kestnud
arutelu tulemusel on jõutud
otsuseni anda peakattele algne
ilme – tõsi küll, väikese uuendusega. Mõni aasta tagasi ülikooli
üldmütsi värskendamise algatanud veebikaubanduse projektijuht Katrin Tiirman selgitas, et
kui 2007. aastal ülikooli tekkel

ALGNE ERINEB PRAEGUSEST.
EESTI NAISÜLIÕPILASTE SELTSIS
ON SÄILINUD SADA AASTAT
VANA ÜLDTEKKEL, MILLE
KUJUNDUS VÕETAKSE NÜÜD TAAS
KASUTUSELE. SELLE ALLA ON
SEATUD SENINE TEKKEL.

taastati, võeti eeskuju Soome ja
Rootsi üliõpilaste peakatetest.
Rahvusarhiivis olevaid dokumente uurides on aga selgunud,
et Tartu Ülikooli algne tekkel oli
pisut teistsugune. „Laiapõhjaline, sinise sametribaga, metallist
märgiga, millel kujutati Apollo
templit,“ võttis Tiirman leitud
kirjeldused lühidalt kokku.
Lisaks sellele, et praegune
tekkel ei sarnane päris algsega,
kannustas kujundusuuendust
tegema peakatete kõikuv
kvaliteet.

FOTO: KATRIN TIIRMAN
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Septembri inauguratsiooniloengud

Nii kinnitaski rektoraat
augustis, et edaspidi on ülikooli
teklil valge sametpõhi, mis on
ümbritsetud ülikooli põhivärviks oleva sinise sametribaga.
Mütsinoka kohale keskele seatakse metallist teklimärk. Seda
algupärasel kujul ei taastata,
sest Tiirmani sõnul tekitaks see
üleliia küsimusi. Nimelt oli vanal
märgil kujutatud templil kolm
sammast, mida võidakse segi
ajada tugevaks sümboliks muutunud ülikooli sammastega.
Algatatud kavandikonkursil
oodatakse uut kujundust nii
teklimärgile, sõrmusele kui ka
rinnamärgile ning selle loojale
on antud vaid mõned üldisemad pidepunktid, mida tuleb
järgida. Näiteks oodatakse,
et kavandi loomisel lähtutaks
ülikooli ja akadeemilist vaimsust väljendavatest sümbolitest ning et kujundus peaks
ajaproovile vastu. Seejuures
peaksid sõrmus ja rinnamärk
moodustama teklimärgiga
ühtse komplekti ning neid peab
olema võimalik valmistada
suures koguses.
Kavandid tuleb edastada
Viljandi kultuuriakadeemia
sekretärile Anu Ehalale, kuid ka
töö esitamisel kehtivad teatud
reeglid. Täpsemalt saab kavanditele seatud nõuetega tutvuda
ülikooli kodulehel.
Kavandite esitamise tähtaeg
on 30. september.
Konkursi preemiafond on
2000 eurot ja summa võimaliku
jaotumise võidutööde vahel
otsustab komisjon.

•

Molekulaarmeditsiin
täna ja homme
INAUGURATSIOON

TÜ molekulaarmeditsiini
professor Ana Rebane
17. septembril kell 16.15
ülikooli muuseumi valges saalis

P

rekliiniliste ja kliiniliste erialade lahkneses on sündinud uued interdistsiplinaarsed
erialad. Üks niisugune hübriid

FOTO: KRÕÕT AAB
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ala on molekulaarmeditsiin,
mis kirjeldab erinevaid teadus
töö meetodeid kasutades
haiguste tekkemehhanisme.
Professor Ana Rebane
annab inauguratsiooniloengul
ülevaate molekulaarmeditsiini
valdkonnast, selle väljavaadetest ja lahendamist vajavatest
ülesannetest.

•

Kuidas suhtlevad
inimene ja robot?
INAUGURATSIOON
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TÜ masinnägemise professor
Gholamreza Anbarjafari
7. septembril kell 16.15 ülikooli
aulas

T

ehisintellektil põhinevad
sotsiaalsed agendid ja
robotsüsteemid on viimasel
ajal pälvinud tähelepanu

paljudes valdkondades, nagu
masinnägemine, tehisintellekt,
inimese ja protsesside nutikamaks muutmine.
Oma inauguratsiooniloengul
räägib professor Gholamreza
Anbarjafari masinnägemise
rakendusviisidest inimese ja
roboti vahelises suhtluses.
Loeng on inglise keeles.

•

Märtsis ära jäänud loengud, mis toimuvad septembris.
TÜ molekulaarbioloogia
professor TIINA TAMM
„Valkude biosüntees ehk
Kuidas molekulaarne
nanomasin infot tõlgib“
3. septembril kell 16.15
ülikooli aulas

TÜ keskkonnafüüsika
professor HEIKKI JUNNINEN „Planeedi Maa
elukindlustus ehk atmosfääriosakeste sünd“
14. septembril kell 16.15
ülikooli aulas

TÜ laste ja vastsündinute
intensiivravi professor
TUULI METSVAHT

„Ravimite täppis
doseerimine [---]“
29. septembril kell 16.15
ülikooli aulas
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Uusi üliõpilasi on mullusest rohkem

E

smaspäeval tervitati peahoone ees kõiki üliõpilasi
õppeaasta alguse puhul. Üliõpilaste ridadesse lisandus tänavu
4312 uut tudengit.
Uutest üliõpilastest 2505
asuvad tarkusi omandama
kõrghariduse esimesel astmel,
1636 magistriõppes ja 171
doktoriõppes. On tähelepanuväärne, et võrreldes eelmise
aastaga oli sel suvel eestikeelsesse magistriõppesse soovijaid
20% enam ja ka vastu võeti

 ullusega võrreldes rohkem
m
üliõpilasi.
Nii kõrghariduse esimesel
kui ka teisel astmel on enim
uusi üliõpilasi sotsiaalteaduste
valdkonnas – vastavalt 1036 ja
775. Doktoriõppesse vastuvõetuid on kõige rohkem loodus- ja
täppisteaduste valdkonnas – 85.
Samas valdkonnas asub õppima
kokku 1242 uut üliõpilast.
2020/2021. õppeaasta alguse
seisuga õpib Tartu Ülikoolis 
14 521 üliõpilast, sh 8677 kõrg-

hariduse esimesel astmel, 4618
magistriõppes ja 1226 doktoriõppes.
Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk sõnas pöördumises üliõpilastele, et sissesaanutel tasub uhke olla, kuna sõel
oli tänavu tihedam kui viimasel
viiel aastal. „Olen kindel, et
te ei kahetse, et valisite Tartu
Ülikooli,“ ütles ta.
Õpingutest koroonaviiruse
leviku ajal saab lugeda ajakirjast
alates lk 21.

•

Kõrvits
Uusberg
Mikk Üleoja

Kammerkoori Kolm Lindu

Mozart

uusi lauljaid

Valter Soosalu
Jānis Ozols
Jēkabsone
Valkonen
Tormis
Grieg

Pärt

lauljad ja dirigent valter soosalu
ootavad enda sekka

Lisainfo Facebookis ja kolmlindu@gmail.com
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Õpiväljund näitab teed
ärjest kiiremini liikuvas
õppekavade õpiväljundid
maailmas soovime
kõrvaltvaatajale aimu, mida
kõik teada, kuhu me
selle ala kraadi omandanult
suundume ja mis meid ees
oodata, ja näiteks tööa ndjale
ootab. Kui igapäevamured
ütlevad need, missugust
lainetena üle pea kokku löövad,
lisandväärtust võiks ülikooli
aitab hirmu vähendada tead
lõpetanu tema organisatsioo
mine sihtmärgist, mille nimel
nile pakkuda.
me pingutame.
Lõpuks võidab neist aga
Ülikooliõpinguid a lustades
kogu ühiskond, sest õpi
unistame sellest, kuidas kuue
väljundid annavad üliõpilasele
samba vahelt välja astudes
tööriistad, et panustada aktiiv
oleme targemad, osavamad
selt ühiskonna arengusse ning
MARGE VAIKJÄRV
ja tublimad ning saame
kohaneda selle muutustega
TÜ üliõpilasesinduse
asuda tööle unistuste ametis,
läbi terve oma elu.
poliitikanõunik
olgu selleks siis arst, jurist,
Seetõttu on ka niivõrd
õpetaja või laiemalt maailma
oluline, et ülikoolis pöörataks
parandaja.
tähelepanu sellele, et hinda
Paljudel on unistuste amet
misel tõesti kontrollitaks sea
silme ees olnud juba põhikoolist alates, teistel
tud eesmärke ja õpiväljundeid ning et õppeained
on see kujunenud või kinnistunud gümnaa
ja -kavad ei jääks kinni ainult teadmiste
siumis. Ei ole ka midagi hullu, kui see ajapikku
reprodutseerimisse, nagu kahjuks tihti juhtub.
muutub – kui meie silmaring laieneb ja võimalu Sellega ei tohi leppida ei ülikool, õppija ega
sed avarduvad. Oluline on, et meil on siht, mille
ühiskond tervikuna. Ajastul, mil meie taskus on
poole püüelda.
nutiseadmes paari kliki kaugusel tuhandete
Sama põhimõte kehtib ka õppimisel. Aru
entsüklopeediate jagu kümnetes keeltes fakti
saam sellest, milliste teadmiste ja oskusteni me
teadmisi, peaksime kõik seadma oma sihid
ainekursuse lõpuks jõuame, aitab keskenduda ka kõrgemale, otsima seoseid ning oskama infot
pealtnäha eesmärgitute ülesannete täitmisele:
analüüsida, sünteesida ja saadud teadmiste
sadade lehekülgede kaupa keeruliste teadus
põhjal midagi uut luua. See on aga võimalik
artiklite lugemisele, kümnete esseede ja uurimis vaid siis, kui omandame õpingute jooksul õpi
tööde kirjutamisele, lõpmatutele aruteludele
väljundid.
seminaridel jne. Kõike seda on lihtsam teha, kui
Alanud akadeemilise aasta sügissemestril
me teame, mis on selle kõige mõte – kui teame,
keskendub Tartu Ülikooli üliõpilasesindus just
mis on tegevuse eesmärk ja mida me sellest
nimelt väljundipõhise õppe olemuse l aiemale
saame. Seepärast ongi igal õppeainel ja -kaval
tutvustamisele üliõpilaskonnale ja muule
oma õpiväljundid ehk teadmised, oskused ja
ülikooliperele. Võtame luubi alla nii väljundi
hoiakud, mille omandamise nimel me õpime.
põhisuse olemuse, rakendusvõimalused,
Kasu õpiväljunditest pole aga ühepoolne.
üldpädevuste arendamise, hindamise kui ka
Peale üliõpilase aitab selline raamistik ka õppe
tagasiside. Ülikooliaeg on lühike. Tulge
jõul seada selgemaid sihte õppetöö planeeri
arutama, kuidas muuta see tõeliselt väärtusli
misel, õpetamisel ning lõpuks hindamisvormi
kuks! Lisai nfot saab aadressil www.tyye.ut.ee/
ja ‑kriteeriumide valikul. Samuti annavad
opivaljund. •
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REPLIIK
Kuidas saavutada õpiväljundid?

Õ

ppimine on keeruline protsess, kuid on tõhusam, kui läheneme sellele
süsteemselt. Seetõttu on vaja toetada õppijate õpioskuste arenemist.

Ernesto Panadero on avaldanud ülevaate viimastel aastakümnetel laialt kasutatud raamistikest, mis toetavad akadeemilist eneseregulatsiooni. Eristatakse
kolme õppimise etappi ja nelja eneseregulatsiooni valdkonda.
Õppimises on ettevalmistav, õppimisele keskenduv ja tagasivaatav etapp. Neli
eneseregulatsiooni valdkonda on kognitsioon, metakognitsioon, motivatsioon ja
emotsioonid.
Õppimist ette valmistavas etapis peab mõtlema, mida soovitakse õppida või
õpetada, milliseid ülesandeid teha ja kuidas neid täita ning millised on oodatavad õpitulemused.
Kui õpieesmärgid on paigas, saab valida õpistrateegiad ja ülesanded. Samuti
tuleb aeg-ajalt jälgida, kuidas eesmärkide poole liigutakse ning kas ja kui pühendunud ollakse.
Tagasivaatavas etapis tuleb hinnata tulemusi ja õpiprotsessi tõhusust ning
kaaluda, mis läks hästi, mis väärib edaspidi samamoodi tegemist või mida saaks
teha teisiti. Paranduste tegemiseks on kasulik uurida, kuidas on teised sarnastes
olukordades toiminud, ja lugeda asjakohast teaduskirjandust.
Lisaks õppimisprotsessi planeerimisele tuleb pöörata tähelepanu neljale enese
regulatsiooni valdkonnale. Esimene on kognitsioon – tuleb mõista, milliseid
oskusi ja tegevusi on vaja info töötlemiseks, mällu salvestamiseks ja sealt kätte
saamiseks. Näiteks tuleb läbi mõelda, milliseid ülesandeid on tarvis eelteadmiste aktiveerimiseks ja milliseid õpitu kinnistamiseks.
Teiseks on vaja toetada metakognitsiooni ehk kuidas tõhusalt planeerida,
jälgida ja reflekteerida õpitegevusi.
Kolmandaks on väga oluline toetada õpimotivatsiooni, eriti leida üles sisemise
motivatsiooni allikad ning arvestada nendega õpitegevuste kavandamisel ja
tagasisidestamisel.
Neljandaks on vaja mõelda ka emotsioonide reguleerimisele. Positiivsete emotsioonide toel kasvab õpimotivatsioon ja õpitulemused saavutatakse paremini.
MARGUS PEDASTE

TÜ haridusteaduste instituudi
haridustehnoloogia professor, Pedagogicumi juhataja
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Keegi ei armasta
Lukašenkat rohkem
kui oma peret
Valgevene on muutunud maailmakaardil palju nähtavamaks
kui eales varem, vähemalt lähiajaloos, ent sellised kuulsuse
ahelad, mida valgevenelased praegu kandma peavad, ei ole just
PERSOON

meeldivate killast.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

I

PEALTNÄHA HARILIKUST
ÜLIÕPILASEST ON SAANUD
VALGEVENE AKTIVIST.

lmselt meeldiks ka Valgevenest pärit TÜ
bioinseneeria ja robootika üliõpilasele
Vlada Kostitsynale rohkem, kui
vestleksime tema kodumaa eduloost pärast
revolutsiooni, mille käigus on kukutatud
Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka
ning aidatud jalgele stagneerunud majandus
ja ühiskond. Praegu aga on olukord ärev ja
lahendust ei oska noor Valgevene aktivist
Vlada ennustada.
Vlada on Tartus elanud juba kaks aastat.
Septembris alustab ta siin kolmandat,
v iimast bakalaureuseõppe aastat. Ta on pärit
Valgevene pealinnast Minskist. Enda sõnul
ei tule ta vaesest perest ja tänu sellele oligi tal
võimalik välismaal õppima asuda.
Vladal ei olnud esialgu kindlat soovi tulla
just Eestisse. Tal oli kõrgharidusõppeks kolm
tingimust. Esiteks soovis ta omandada

kvaliteetse kõrghariduse inglise keeles. Tei
seks pidi õppekava olema piisavalt paindlik,
et valida erinevaid teadussuundi. Kolman
daks ei tohtinud õppetasu olla liiga suur.
Nendele kolmele tingimusele vastaski Tartu
Ülikool. Magistrikraadi plaanib Vlada saada
samuti mõnes Euroopa ülikoolis.
Vladal ei tulnud mõttessegi astuda Valge
vene ülikooli, sest kui gümnaasiumiajal
käis paar ülikooli professorit tema klassile
õppeaineid andmas, mõistis ta, et sealne
loodusteaduste kõrgharidusõpe on ajast
maha jäänud.
„Teadusele ei anta kuigi palju raha. See
on veidi nagu nõukogude ajal – teadlaste
varustus ja hooned on vanaaegsed,“ kirjeldab
ta. Sellest hoolimata peab ta ikkagi väga lugu
sealsetest teadlastest, kes suudavad askeetli
kes tingimustes edusamme teha.
Suur hulk Valgevene noori läheb välis
maale õppima – enamik Vlada sõpru tegi
sama. Paljud ei saa aga rahanappuse tõttu
seda luksust endale lubada.
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Valgevene kõrgharidus
süsteem ei ole Vlada sõnul kui
gi kutsuv. Seal on kaks võima
lust: kas õppida tasuta kohal,
mis kohustab pärast õpingute
lõppu jääma vähemalt kaheks
aastaks kodumaale tööle, või
maksta kõrgharidusõpingute
eest ise, et vältida k ohustusi
r iigi ees. Paljudel ei ole
võimalik õpingute eest tasuda
ja nii jäävadki nad V
 algevenesse
lõksu.
PINGUTUS KODUMAA
ARENGU NIMEL
Viimati käis Vlada kodumaal
möödunud aasta detsembris.
Ta kavatseb edaspidigi oma
perel ja sõpradel Valgevenes
külas käia, kuid ei näe end tule
vikus seal töötamas ega peret
loomas. Praegune olukord
Valgevenes areneb etteaimama
tult ning Vlada on kindel, et
isegi kui õnnestub Lukašenka
troonilt tõugata ja presidendiks
saab opositsioonik andidaat
Svjatlana Tsihhanovskaja, kes
on lubanud võimule saades
korraldada uued valimised, ei
sünni majanduse ja ühiskonna
muutused üleöö.
„Ajalugu on näidanud, et
positiivsele muutusele eelneb
alati langus,“ teab Vlada.
„Küllap olen egoistlik, kui seda
ütlen, aga ma soovin areneda
ja end teostada. Praegu ma
Valgevenes karjäärivõimalust ei
näe,“ räägib ta.
Sellest hoolimata peab
V lada end patrioodiks ning
tahab oma tööga Valgevene
r iigi ja ühiskonna a rengule
k aasa aidata. „Ma olen Valge
vene kodanik, seega on
kodumaa käekäik mulle väga
oluline.“
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Juba praegu, üliõpilasena,
on Vlada oma kodumaa eest
välja astunud. Koos teiste Eestis
elavate valgevenelastega on
ta loonud Facebookis Eesti
Valgevene sõprade grupi (ingl
Estonian Friends of Belarus), kus
jagatakse teavet Valgevenes toi
muva kohta. Ta oli ka üks neist,
kes korraldasid Tartus valge
venelaste toetuseks rahumeelse
kogunemise.
„See ei olnud meeleavaldus.
Mina ja teised Tartus elavad
valgevenelased soovisime
suurendada teadlikkust selle
kohta, mis praegu Valgevenes
toimub. Seega korraldasime
Kaarsilla juures kogunemise,
et avaldada toetust neile, kes
on Valgevenes rahumeelsete
meeleavalduste käigus sattu
nud vägivalla ohvriks,“ selgitab
Vlada.
Niisiis on Vladast saanud
aktivist, kes esialgu küll endale
niisugust tiitlit lisada ei taha,
kuid järele mõeldes võtab selle
siiski omaks – ta annab endast
kõik, et toetada poliitilist muu
tust kodumaal. Sellise tegevuse
pärast Eestis ei ole teda

Lukašenkat peab ta kõhkle
mata diktaatoriks, sest loevad
ainult tema arvamus ja otsused,
olgu siis sise- või välispoliitikas,
majanduses või milles tahes. Ta
on okupeerinud riigi, hooli
mata oma rahva tahtest, sõnab
Vlada.
Vlada ei ole kunagi Valge
vene valitsust usaldanud ega
tundnud end Valgevenes elades
turvaliselt. „Ma ei tajunud, et
valitsus oleks hoolinud minu
heaolust.“ Ometi ei ole ta pida
nud tundma sellist ohtu, nagu
tunnevad praegu kodumaal
elavad pereliikmed ja sõbrad.
Ta kirjeldab, et inimesed ei
julge isegi poodi minekuks ko
dunt väljuda ja et sugulastega
hoitakse pidevat sidet, juhuks
kui keegi peaks vahistatama –
siis lähedased vähemalt teavad,
mis on juhtunud.
LÄÄNERIIKIDE
PIIRANGUTE MÕJU
Vlada ei oska ennustada, kuidas
keeruline olukord Valgevenes
võiks laheneda. Paradoksaalsel
kombel näib talle, et ainus viis
Lukašenka kukutada on see,

MA EI OLE KUNAGI USALDANUD VALGEVENE
VALITSUST EGA TAJUNUD, ET SEE OLEKS
HOOLINUD MINU HEAOLUST.

ähvardatud, kuid ta tõdeb, et
kui käituks nõnda V
 algevenes,
oleks ta ohus. V
 lada tunnistab,
et oli hämmingus, kui nägi,
milleks miilits ja eriüksus
(OMON) võimelised on: peks
mised tänavatel ja piinamised
arestimajades. „Nende üles
anne on kaitsta oma kodanike
turvalisust, kuid nad on astu
nud hoopis nende vastu.“

kui miilits ja OMON asuvad
protestijate poolele. Nii ei jääks
praegusel valitsusel üle muud,
kui tagasi astuda, arvab ta.
Sellisele stsenaariumile ei
pane Vlada palju lootusi, kuid
mõtleb, et ehk leiavad miilitsa
ja OMON-i töötajad endis
siiski julguse teha seda, mida
nad ametisse astudes tõotasid:
kaitsta oma rahvast. „Ilmselt
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leidub nende seas inimesi, kes
nii mõtlevad, kuid nad ei julge
oma arvamust avaldada. Kui
juba tsiviilisikuid ähvardatakse,
siis miks ei peaks nemadki end
ohustatuna tundma?“ arutleb
Vlada.
Vlada ja tema kaasaktivistid
Eestis arvavad, et üks tõhusa
maid käike Lukašenka tagan
damiseks oleks Euroopa Liidu
liikmesriikide ja USA sankt
sioonid praeguste valitsus
liikmete – presidendi ja tema
kaaskondsete vastu.
Kuid kas läänemaailma
sanktsioonid on asjakohased,
kui Putin ida poolt nii lahkelt
abikäe võib ulatada? „Valitsuse
liikmed, kes langetavad täht
said otsuseid, on rikkad. Nende
lapsed ja teised perekonna
liikmed elavad tihti välismaal.
Nad käivad seal puhkamas ja
ostlemas. Nad saadavad oma
lapsi mainekatesse välismaa
ülikoolidesse õppima,“ loetleb
Vlada.
Kui võtta neilt sellised
võimalused ära, külmutada
Euroopa pankade kontodel
olev raha, siis nad muudaksid
oma seisukohti, leiab Vlada.
„Kõik inimesed on isekad. Ma
olen kindel, et keegi ei armasta
Lukašenkat rohkem kui oma
peret ja isiklikku heaolu,“ on ta
veendunud.
Nagu öeldud, teab Vlada, et
suurtele positiivsetele muutus
tele eelneb alati langus, kuid kui
peab valima languse ja vägivalla
vahel, siis valiks ta languse. Et
astuda kaks sammu edasi, tuleb
mõnikord teha samm tagasi. •
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KUI VLADA EI LIITUNUD
VALGEVENE NOORSOOORGANISATSIOONIGA BRSM,
ALANDATI KOOLIS TEMA HINDEID.

inimeste esiletõstmisele saavad kaasa
aidata kõik ülikoolipere liikmed.
MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee
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arkusekuu esimesel
päeval jõustus ülikooli
uus tunnustamise
kord. Akadeemilise sekretäri
Tõnis Karki sõnutsi aitavad
uuendused murda mõnda
väljakujunenud tava, näiteks
harjumust tunnustada inimesi
tähtsa sünnipäeva aegu, ja tõsta
paremini esile neid, kes on
teinud ülikooli heaks midagi
olulist. Uuenduste käigus
loodi kaks uut teenetemärki:
pikaajalistele töötajatele mõel
dud rinnamärk „100 semestrit
ülikoolis“ ja Ülikooli Tänutäht,
mis antakse ülikoolivälistele
isikutele, kes on osutanud
T Ü-le suuri teeneid.
Uue korra kohaselt on
tunnustuse määramisel kõik

ülikooli liikmed võrdsed,
st teenetemärke antakse nii
töötajatele kui ka üliõpilastele.
Ka teenetemärgiga tunnus
tamise ettepanekuid saavad
edaspidi teha kõik ülikoolipere
l iikmed – pole tähtsust, kas
esitaja on üliõpilane või töötaja.
Selleks on ülikooli kodulehel
spetsiaalne veebivorm. „Sinna
tuleb kirjutada väike, kuni
tuhandest tähemärgist koosnev
põhjendus, miks ettepanek
tehakse. See peab olema konk
reetne, sest sellest peab selgu
ma, mille eest tuleks inimest
tunnustada,“ täpsustas Karki.
Ta rõhutas, et põhjendus peab
olema kindlasti läbimõeldud,
et teenetemärkide komisjon,
kuhu kuuluvad kõigi valdkon
dade esindajad, akadeemiline
sekretär ning personali
osakonna ja üliõpilaskonna
esindaja, saaks seda arvesse

UUS KUJUNDUS
Kes ülikooli hoonetes ringi
vaadanud, võib olla märganud
plakateid, millel tutvusta
takse uusi ja uue kujundusega
teenetemärke. Kujunduse
uuendamist eest vedanud
teadus- ja arendustegevuse
nõunik Katrin Pajuste-Kuul,
õigusnõunik Aliis Liin ja

KANTAVAD MÄRGID
Uue ilme sai ka ülikooli
aumärk. Katrin Pajuste-Kuul
lisas, et Ene Valteri tehtud
kujunduse uuendamise ainus
põhjus oli soov rektori ameti
keti ja teenetemärkide kujun
dus ühtlustada.
Kõik, keda on enne
2020. aastat autasustatud
Skytte medali või suure või väi
kese medaliga, võivad ülikooli
veebilehel esitada avalduse
k antava teenetemärgi saami
seks.
Tunnus
tamise kohta
saab lähemalt
lugeda üli
kooli kodu
lehel. •

HT

teenetemärgid. Silmapaistvate

TÄN U
TÄ

tunnustamise korda ja loodi
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tegi läbi uuenduskuuri: muudeti
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Ülikooli keskne tunnustussüsteem
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Teenetemärgi
võib saada ka
üliõpilane

L
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Kõik teenetemärgid on
valmistatud hõbedast. Neist
suuremad (suur medal, medal,
Skytte medal ja tänutäht) on
kinnitatud siidist lindi külge.
Eraldi tähelepanu väärib aga
suur medal, mille kaunistus
elemendina on kasutatud
maakivi, mis on pärit peahoone
keldrist. Kunstnik on kirjelda
nud, et see teeb iga medali kor
dumatuks ja rõhutab saaja sidet
ülikooliga. Samast peahoone
keldrikivist lõigatud plaatidega
on ehitud ka rektori ametikett.

R

EDA

r ahvusvahelise koostöö juht
Kristi Kerge viitavad, et
kavandikonkurss uue kujun
dusega märkide leidmiseks
kuulutati välja juba 2018. aasta
sügisel. Toona sooviti anda
rahvusü likooli 100. aasta
päevaks värske välimus nii rek
tori ametiketile kui ka teenete
märkidele. „Ühtne kujundus oli
selle konkursi lähtetingimus,“
täpsustas Pajuste-Kuul.
Samal ajal kutsus rektor
kokku tunnustamispõhimõtete
korrastamise komisjoni, kes
arutas kogu tunnustamis
süsteemi läbi ja tegi muu hulgas
ettepaneku, et kõik autasud
võiksid olla kantavad. Selle
tulemusel saabki edaspidi
kõiki teenetemärke uhkelt
rinnas kanda. „Senised suur,
väike (viimane neist on nüüd
uue nimetusega medal) ning
ka Skytte medal olid pigem
meenemedalid ning ülikooli
kõrge tunnustuse saamise au ei
olnud võimalik välja näidata,“
märkis Tõnis Karki.
Kui ametikett sai juubeli
aastaks valmis, siis märgid
vajasid veel mõningast tööd.
Nii võibki enamikke kunstnik
Julia Maria Künnapi kujundu
sega teenetemärke näha alates
tänavu sügisest. Kõikide mär
kide kujunduse keskne motiiv
on ülikooli peahoone portikus.
Kujutatavad elemendid kanna
vad eri tähendusi, kuid kunst
niku kirjelduste järgi on üks
peamisi sõnumeid, et ülikool
on lõikumispunktide ja ideede
kogum ning kohtumispaik.
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võtta. Oma ettepanekud teevad
ka rektor ja komisjoni liikmed.
Tunnustamisettepanekuid
võib esitada aasta läbi, kuid
aumärke ja teisi teenetemärke
antakse pidulikult üle rahvus
ülikooli aastapäeval. Seepärast
kogutakse saabunud ette
panekud kokku 21. septembril.
Hiljem esitatud ettepanekuid
kaalutakse alles järgmisel
sügisel.
Pärast ettepanekute saabu
mist kogunev komisjon teeb
omavahelise arutelu tulemusena
rektorile ja senatile ettepaneku,
keda millise teenetemärgiga
tunnustada.
Karki sõnutsi on eeldus see,
et komisjon lähtub oma otsustes
inimese teenetest, mitte näiteks
tema ametikohast või juubeli
sünnipäevast. „Komisjoni
liikmed on oma otsustes sõltu
matud ning komisjonisiseseid
arutelusid selle üle, kellele tun
nustus määrata ja kellele mitte,
ei avaldata,“ lisas ta.
Suure medali ja Skytte
medaliga tunnustamise otsuse
teeb senat; medali, tänutähe ja
aumärgiga tunnustamisel jääb
viimane sõna rektorile.
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Tallinnast pärit ves
Allikavesi
Peahoone
Vanemuise 46
Lossi 3
Pudelivesi 1
Pudelivesi 2
Ravila 14a
Pudelivesi 3

E�evõtlus- jaGeoloogia osakond Rektoraat
2,9
3,3
2,5
4,2
3,7
4,4
3,9
4,2
4,1
4,2
4,3
4,3
4,3
4,4
4
3,8
3,7
3,8
4,1
4,0
4,7
3,9
3,9
4,4
4,0
3,4
3,5

Pimekatse näitas, et
ülikooliperele maitseb
kraanivesi

Maitsjaid kokku
42
Hindamiseks kasutatakse 6 palli skaalat:
1 – väga halb, sülitan välja
2 – halb, ei taha seda juua
3 – keskmine, midagi tundub viga olevat, seda ei tahaks iga päev juua
4 – hea, probleeme ei ole
5 – väga hea, joon meelsas�
Ülikooli töötajate seas tehtud pimekatse näitas, et ülikooli hoonetes
6 – ülihea, seda ainult jooksin iga päev

voolav kraanivesi on hea maitsega. Pudeliveele ei jää see alla ka
keemilise koostise poolest.
KEEMIA
KATSE
HANNA-RIIN MUTTIK
geoloogia osakonna laborant

H

oolimata nii mõnest
ki kraanivee joomist
propageerivast
kampaaniast (näiteks „Võta
kraanist!“) ja korduskasutata
vate veepudelite müügist TÜ
veebipoes, ostavad ülikooli
allü ksused kraanivee tarbimise
asemel endiselt kümnete
t uhandete eurode eest pudeli
vett. Ainuüksi ühe tuntud vee
firma arved ulatuvad ülikoolis
ligi 20 000 euroni aastas.
Katsed on aga näidanud,
et kraanivesi on sama hea
kui pudelivesi, ehkki maksab
500–1000 korda vähem.
Kui arvestada lisaks ka
pudelivee tootmisel, veda
misel ja pakendikäitlusel või
pakendite keskkonda sattu
misel suureneva ökoloogil ise
jalajäljega, pole pudelivee

v ahetamine kraanivee vastu
mitte ainult rahalise kokku
hoiu, vaid ka keskkonna
teadliku mõtteviisi küsimus.
Lisaks kõigile eelnimetatud
tahkudele püsib plastpudeleid
kasutades oht, et vale hoius
tamise korral võivad vette
lahustuda plastifikaatorid ja
hormoonsüsteemi mõjutavad
kemikaalid.
Miks tarbivad siis ülikooli
töötajad, kes võiksid olla
pigem keskkonnateadliku
mõttev iisiga, endiselt pudeli
vett? Kas kraanivee kvaliteet
on tõesti halvem kui pudelivee
oma?

koos arendusprorektor Erik
Puuraga pimekatsed, kus
lasime ülikooli töötajatel
maitsta nii kraani- kui ka
pudelivett.
Katse jaoks valiti välja
üheksa veenäidist: neli TÜ
õppehoonetest, kolm pude
livett, Tallinna kraanivesi
ja Mustvee vallast Kallivere
külast pärit allikavesi. Valikus
oli ka vanemate torustikega
õppehoonete vesi. Vett hoiti
enne katseisikutele pakkumist
külmkapis ja kõik näidised olid
samal temperatuuril.
Maitsmiskatsed tehti üli
kooli kolme osakonna töötajate

AINUÜKSI ÜHE TUNTUD VEEFIRMA
ARVED ULATUVAD ÜLIKOOLIS LIGI 20 000
EURONI AASTAS.

Kuna vee headust näitavad
muu hulgas selle meeldiv maitse,
lõhn ja värvus, k orraldasime

seas maikuus. Osa võtsid
ettevõtlus- ja innovatsiooni
keskuse, geoloogia osakonna

AKTUAALNE

SEPTEMBER 2020, NR 8

19

Katses osalenute
hinnangud
Maitsmiste
hinnangudvee kohta
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4,0
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3,3
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1,5
1,0
0,5
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Tallinnast pärit
vesi

Allikavesi

Peahoone

Vanemuise 46

Lossi 3

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

Ravila 14a

Pudelivesi 1

Geoloogia osakond

Pudelivesi 2

Pudelivesi 3

Rektoraat

Pimekatses sai veele
hindeid anda kuuepallisüsteemis:

Katsesse kaasatud pudelivesi

1 – väga halb, sülitan välja
2 – halb, ei taha seda juua
3 – keskmine, midagi tundub viga olevat,
seda ei tahaks iga päev juua
4 – hea, probleeme ei ole
5 – väga hea, joon meelsasti
6 – ülihea, seda jooksin iga päev

» Pudelivesi 1: aluseline ja fluoririkas pudeli
vesi, 1,78 €/l
» Pudelivesi 2: Alpidest Eestisse imporditud
pudelivesi, 1,58 €/l
» Pudelivesi 3: ülikoolis ostetav suurtes
pudelites vesi, mille hind on avaliku info
põhjal 0,42 €/l

ja rektoraadi töötajad – k okku
maitses vett 42 inimest.
Osalejatele jagati ankeedid,
mille täitmisel võisid maitsjad
jääda anonüümseks. Veenäidised olid nummerdatud.
Pimekatses sai vett h innata
kuuepallisüsteemis, kus 1
tähendas, et vesi on niivõrd
halb, et tekib soov see välja
sülitada, ning 6, et vesi on nii
hea, et seda võiks juua iga päev.
TÜ õppehoonete veele
antud hinnete keskmine jäi
kõigil maitsmistel umbes nelja
juurde. See tähendab, et vesi
oli hea ja probleeme ei olnud.
Halvemini mekkis Tallinnast
päris kraanivesi.
Pudelivee hinnete kesk
mised olid kraanivee omast
veidi väiksemad ning jäid

3,5–4,7 palli juurde. Kui
enne m
 aitsmist olid paljud
a rvamusel, et vesi on vesi ja
maitses pole erinevus tunda,
siis pärast katset oli osalejatel
suur huvi teada saada, millist
vett nad tegelikult jõid.
Pigem olid maitsjad
ü llatunud, kui said teada, et
pudeliveeks peetud vesi oli
lastud hoopis kraanist – ena
masti ei läinud nende arvamus
tegelikkusega kokku. Ülikooli
õppehoonete veed meeldisid
enamikule ja neid peeti tihti
pudeliveeks.
Geoloogia osakonna labo
rites tehti kõigi veenäidiste
keemilised analüüsid. Selle
juures tuli appi ka osakonna
juhataja Kalle Kirsimäe. Vee
keemiline koostis mõjutab

nii selle maitset kui ka toimet
organismile. Enamasti kasuta
takse joogiveeks põhjavett, mis
läbi maapinna imbudes haarab
endasse kasulikke mineraalaineid. Lisaks mõjutavad
maitset ka veetöötlus ning
see, kus ja kui kaua vesi enne
tarbijani jõudmist seisab. Kaua
torudes seisvas vees hakkavad
tegutsema mikroorganismid,
mistõttu võivad maitse ja lõhn
muutuda. Vanades torustikes
seistes võib vesi saada metalse
maitse.
Keemilised analüüsid
näitasid, et Tartu veevärgi vesi
on pudelivetega võrreldes oma
keemiliselt koostiselt kõige
lähedasem väga heale joogi
veele, mida imporditakse
Šveitsi Alpidest.
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KRAANIVETT VÕIKS PAKKUDA KA KÜLALISTELE

FOTO: ANDRES TENNUS

T

ERIK PUURA

arendusprorektor,
veekatse algataja

Nii keemiliste analüüside
kui ka pimetestide põhjal võib
järeldada, et pudeliveel puu
dub kraanivee ees eriline eelis.
Tegelikult on vastupidi –
arvestades koostist, kesk
konnamõju ja hinda, võib

artus elamisel ja õppimisel on üks eelis, mille peale me
väga sageli ei mõtle – Tartu veevärgis on väga hea joogivesi. Olen märganud, et sellest saavad aru eelkõige vanemad
inimesed, kellest paljud pole mitte kunagi poest vett ostnud,
ning noored, kes on keskkonnateadlikumad ja kel napib ka
raha. Mul on konkreetne ettepanek: tunnistada heaks tavaks,
et ülikool edaspidi pudelivett ei osta. Külaliste vastuvõtuks ja
nõupidamisteks võiks tellida ilusad ülikooli sümboolikaga
klaasist pudelid, nagu olen näinud paljudes välisülikoolides.
Lisaks keskkonnateadlikkusele on väga oluline ka raha kokkuhoid. Kui poevee tarbijal lisandub igapäevasele arvele üks euro,
ei pruugi ta sellest suurt numbrit teha, kuid aastas teeb see
kokku ligi 400 eurot! Kallimate poes müüdavate pudelivetega
võrreldes on Tartu veevärgi vesi umbes tuhat korda odavam.

kraanivesi tihti olla parem
valik. Poest mineraalvett ostes
peab olema isegi ettevaatlik
ning jälgima ka koostist, sest
näiteks lapseootel naistele pole
aluseline fluoririkas mineraal
vesi soovitatav. Muidugi –

sõltuvalt lahustunud mineraa
lidest ja tarbimise mõõduku
sest on mineraalveel olemas
tervendav toime. Ent liiga
suur kogus mineraalvett võib
tuua kaasa halva kõrvalmõju,
näiteks kõhulahtisuse. •

Vee maitset mõjutavad selles peituvad ained

7,117

7,672

7,289

7,529

7,07

7,668

849,3

591

451

760,9

579,5

143,7

459,33
753
0,14
42,375
19,194
0,101

346,48
568
1,003
33,602
0,488
0,322

168,97
277
0,074
30,889
4,786

378,81
621
0,09
11,73
68,815

371,49
609
0,07
9,941
3,578

81,74
134
0,252
13,385
0,229
0,099

27,555

0,459
25,263

41,673

7,431

13,058

2,034

Selgituseks: 2020. aasta mais tehtud katsete tulemused. Ruumi kokkuhoidmiseks on mõni katsesse
kaasatud vesi graafikult välja jäetud.
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ÜLIKOOLI EESMÄRK ON
KEVADSEMESTRIGA SARNAST
ELUKORRALDUST VÄLTIDA.

Ülikool seab end
valmis koroonaviiruse
teiseks laineks

Vanemuise 46 Ravila 14a Tallinnast pärit Allikavesi Pudelivesi 2 Pudelivesi 3
vesi
pH
Elektrijuhtivus
(μS/cm)
HCO3 – (mg/l)
CaCO3 (mg/l)
Fluoriid (mg/l)
Kloriid (mg/l)
Nitrit (mg/l)
Bromiid (mg/l)
Fosfaat (mg/l)
Sulfaat (mg/l)
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Kõik on uus septembrikuus, aga viirus, mis tabanud tervet
maailma, on ikka sama. TÜ on välja töötanud nn ABC-tegevuskava,
mis kätkeb kolme strateegiat selle kohta, kuidas koroonaviiruse
leviku eri stsenaariumide korral käituda.

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

S

trateegia A kehtib siis, kui
Eestis on nakkuskordaja
väike. Sellisel juhul käivad
ülikoolis õppetöö, teadustegevus
ja elukorraldus samamoodi nagu
tavaliselt ning piiranguid ei ole.
Sellegipoolest peab ülikoolipere

järgima tavaks saanud käitumis
reegleid: hoidma distantsi ja
haigustunnustega püsima kodus.
Strateegia C on kõige range
mate piirangutega ja sarnaneb
möödunud kevadsemestri elu
korraldusega. „Ülikooli eesmärk
on strateegiat C vältida. Kui aga
sellele üle minnakse, tuleb kind
lasti hoiduda mõtteviisist „Pärast
teeme järele“. Pärastist võimalust

tavaliselt ei tule, vaid algab uus
semester uute kohustustega,“
rõhutas TÜ akadeemiline sekre
tär Tõnis Karki.
STRATEEGIA B
Strateegiat B järgitakse siis, kui
COVID-19 levik ühiskonnas
on väike või mõõdukas. Praegu
loodetakse sellisele olukorrale
kõige enam.

AKTUAALNE
kus on sada või rohkem
registreerunut, saab kuulata ka
veebi vahendusel. Oluline on
üliõpilastele selgeks teha, et kui
ollakse haige, siis kohale tulla ei
tohi, ja haiguse tõttu puudumise
eest sanktsioone ei rakendata,
toonitas Valk.
„Haigustunnustega kodus
püsimine on COVID-19 leviku
piiramiseks range reegel. Köhi
vale või nohusele kolleegile ja
kaastudengile tuleb teha märkus
ning suunata ta kohe koju,“ rõhu
tas ka Karki.
KIIRE TEGUTSEMINE
Rektoraadi korraldusel tuleb
iga loengu, seminari ja prakti
kumi osalejad registreerida, et
haigusjuhtumi korral teavitada
lähikontaktseid. Õppeprorektor
Aune Valk ei pea seda andme
kaitsenõuete rikkumiseks, sest
ülikoolis ei õpi anonüümsed
inimesed ja pealegi nõuti loengu
tel, seminaridel ja praktikumides
nime kirjapanemist sageli ka
varem.
Teine oluline põhimõte
koroonaviiruse leviku ohjelda
misel on paindlikkus ja kiirus –
sageli tuleb otsused langetada

RK

I

EDASPIDI VÕIKS LOENGUID
PIDADA ROHKEM KA
ESMASPÄEVITI JA REEDETI, ET
INIMESI PAREMINI HAJUTADA.

ü ksikjuhtumite korral suletakse
ulatuslikult ülikooli õppehoo
neid ja katkestatakse õppetöö.
Selle asemel tuleb järgida üld
tuntud reeglit, et koroonaviiru
sega nakatunu jääb karantiini,
kuni on terveks saanud, ja tema
lähikontaktsed jäävad kaheks
nädalaks eneseisolatsiooni.

KÖHIVALE VÕI NOHUSELE KOLLEEGILE JA
KAASTUDENGILE TULEB TEHA MÄRKUS NING
SUUNATA TA KOHE KOJU.

valdkonna, instituudi program
mijuhi, ainejuhi vm tasandil,
sõnas Karki. „Kui oodata ülevalt
poolt luba, jäädakse tavaliselt
hiljaks, tempo aeglustub ja prob
leemid kuhjuvad – see puudutab
näiteks otsuseid igapäevase
õppetöö kohta,“ ütles Karki.
Tema sõnul püütakse väl
tida olukordi, kus COVID-19
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Oma olemuselt ei koosne
see strateegia samm-sammult
tehtavate muudatuste jadast,
vaid tegemist on kogumiga
mitmesugustest abinõudest,
mida rakendades on võimalik
vähendada viirusega nakatumise
tõenäosust, selgitas Karki. „Kõik
abinõud ei sobi igale poole ühte
moodi, vaid ülikooli üksused
peavad nende hulgast leidma
endale sobilikud,“ sõnas ta.
TÜ õppeprorektor Aune
Valk märkis, et auditoorset õpet
püütakse säilitada nii palju ja nii
kaua kui võimalik, kuid e-õpe ja
auditoorne õpe ei välista üksteist.
Näiteks loenguid võib pidada
nii auditooriumis otse kui ka
salvestada neid kas samal ajal või
ette. „Selleks et praktikumid ja
seminarid, kus vahetu suhtlus
või käeline tegevus on hädavaja
likud, saaksid toimuda kohapeal,
peame suurema osalejaskonnaga
loenguid tegema võimalikult
palju virtuaalselt,“ lisas ta.
Loengute pidamine suurtes
auditooriumides ei ole siiski
keelatud. Ruume ja ka aega tu
leks kasutada otstarbekamalt, et
suurtes ruumides oleks võima
lik inimesi paremini hajutada,
ütles Valk. Ta tõi näiteks, et
seni toimus enamik loenguid
teisipäevast neljapäevani kella
kümnest kaheni, kuid edaspidi
võiks neid pidada ka esmaspäeva
hommikuti ja reede õhtuti, et
suuri auditooriume jaguks roh
kemate loengute jaoks.
Kui õppetöös on üle 30 osale
ja, tuleb inimesi hajutada, nii et
ruumi täituvus oleks kuni 50%.
Täpsed korraldused panevad
paika instituudid iseseisvalt.
Üks hajutamise ja riskide
ennetamise abinõu on põimõpe,
mis tähendabki, et loenguid,
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Aune Valk on kindel, et
ülikoolis kehtestatud piirangu
test hoolimata tekivad ka siin
haiguskolded. „Tõenäoliselt
saavad need alguse pidudelt ja
ööklubidest,“ arvas ta.
Möödunud koroonakriisis
näeb Valk ka head – põimõppe
poole on liigutud juba selle
aastatuhande algusest saati ja

nüüd toimusid kolme kuuga
muutused, milleks muidu oleks
kulunud veel kümme aastat.
VÄLISTUDENGID
Erinevalt Tallinna Ülikoolist
ja Tallinna Tehnikaülikoolist
otsustas Tartu Ülikool lubada
sügisest õppima ka kolmanda
test riikidest pärit üliõpilasi. See
otsus ei puuduta ainult uusi üli
õpilasi, vaid ka neid, kes siin juba
enne õppisid, aga olid eriolukorra
ajaks või suvevaheajaks koju läi
nud, selgitas TÜ rahvusvahelise
õpirände keskuse juhataja Ülle
Tensing.
Vabariigi Valitsuse otsuse
järgi peavad kolmandatest
riikidest Eestisse tulijad andma
kaks koroonaviiruse proovi ja
jääma kaheks nädalaks enese
isolatsiooni.
Alates 1. septembrist ei pea
suure nakatumiskordajaga

 uroopa Liidu liikmesriigist
E
tulijad kahenädalasse enese
isolatsiooni jääma, kui koroona
test, mille nad teevad Eestisse
saabudes, on negatiivne. Nad
peavad küll piirama oma liiku
mist seitsme päeva jooksul, kuni
ka teise koroonatesti tulemus on
negatiivne.
Praeguse korralduse järgi jääb
kolmandatest riikidest tulijatele
kahenädalane eneseisolatsiooni
nõue aga kehtima. Samas ei ole
ükski korraldus kivisse raiutud
ja eneseisolatsiooni nõuetega
seotud olukord on päris segane,
tõdes Tensing.
Vastutuse kahenädalase
eneseisolatsiooni nõude täitmise
eest võtab ülikool kolmandatest
riikidest saabujatega kahasse.
Tensingu sõnul mingit lepingut
selle kohta ei sõlmita, küll aga
pidid välisüliõpilased seekord
viisa taotlemiseks esitama
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kinnitusvormi selle kohta, et on
nõuetest teadlikud ja kohustuvad
neid täitma.
Kui aga peaks juhtuma nii,
et eneseisolatsiooni nõudega
üliõpilane ei suuda septembri
kuises melus kiusatusele vastu
panna ja otsustab peole
minna, teisisõnu reegleid
rikkuda, siis on TÜ-l
õigus taotleda Politseija Piirivalveametilt rik
kuja viisa või elamisloa
tühistamist.
„Kui me saame aru,
et rikkumine on tahtlik, siis
võime üliõpilase eksmatrikulee
rida,“ ütles Tensing.
PALJU MURESID
Veel nädal enne õppetöö algust
ei olnud ülikoolil täit teadmist
selle kohta, millal k olmandatest
riikidest saabujad Eestisse jõua
vad. Tensingu sõnul olid selleks
ajaks teada vaid 83 üliõpilase
reisiplaanid, kokku on aga
kolmandatest riikidest tulijaid
üle 400. Tema hinnangul on see
täiesti mõistetav, sest otsus või
malusest sügisel Eestisse õppima
tulla tehti teatavaks juuli alguses
ja alles siis hakkasid üliõpilased
otsima siin majutust, taotlema
viisat ja tegema reisiplaane.
Samas arvas Tensing, et
ilmselt ei tulegi kõik üliõpilased
korraga septembri alguseks
Tartusse nagu tavaliselt, sest
ülikool on enamiku õppekavade
puhul lubanud teha sügissemest
ril veebi- või vähemalt põimõpet.
Õppetasude maksetähtpäev on
alles 20. oktoober, et tudengil
jääks aega mõista, kas ta on nõus
sellise õppekorraldusega. •
Loe täispikka artiklit veebist:
ajakiri.ut.ee.
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Armastus esimesest
silmapilgust!
Parimad paigad (Tinderi)
kohtinguks on
botaanikaaed,
Emajõe kaldad,
Werner,
Säde.

Värske tudengi
ellujäämisõpetus
Taas on alanud uus kooliaasta ja Tartu linna on
saabunud hulk noori, keda võib ära tunda siniste
riidekottide ja eksinud pilgu järgi. Elevus ja
ärevus uue eluetapi alguse pärast on suur. Kuid
muretsemiseks ei ole põhjust, sest sellest kaardist
koos juhistega on igal noorel üliõpilasel abi.
MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

MARI EESMAA
mari.eesmaa@ut.ee

Pidu, mis ei unune, toimub
Genialistide klubis ja samas
asuvas Möku baaris,
Shootersis,
Naiivis,
Illusioonis.

Kus on Tartu vaim ja vibe?
Rüütli tänaval, Pirogovi pargis.
Kesklinnas nädalavahetusel ja
kolmapäeval.

ILLUSTRATSIOON: MARLEEN EINO

Ragista ajusid
TÜ raamatukogus,
seal on hea õppida.

Otium reficit vires!
Parimad paigad
kursakaaslastega
hängimiseks on Pirogovi park
või pinnapidu. „Eriti hea, kui
suudate peo korraldada –
inimesed õpivad paremini
üksteist tundma vabamas
õhkkonnas,“ kinnitab üks
elukogenud tudeng.

SOOVITUSED PÄRINEVAD TUUTORITELT.

Ühe vana on teise uus!
Parimad kaltsukad on Humana
(Kompanii 1c, Kuperjanovi 20),
Võru Varblane (Võru 4–6),
Uuskasutuskeskus (Riia 11).
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Algava
õppeaasta
tähtsad
kuupäevad

Parimad nõuanded vanemalt
tudengilt nooremale
Ei ole vaja ära kohkuda, kui
leiad, et järsku ei ole sa enam
kõige targem inimene ruumis.

Southwestern Advantage
helistab sulle oktoobris. Ära
vasta.

 Esimese semestri üliõpilaste
õppeainetesse registreerumise tähtpäev 14.09.2020

Kindlasti soovitan kõigil
nautida ülikooliaastaid! See on
kõige vingem ja toredam aeg
elus, mil sirgud suureks, saad
iseseisvaks ja tutvud uute ägedate inimestega, kellega koos
luua ühiseid mälestusi.
Pane ka korralikult
pidu! (NB! Muidugi
tuleb ettevaatlik olla ja
tervist hoida. Haigena
ei tasu väljas liikuda
ega pidutseda.)

Hakka kohe planeerima, millal
esseed, kodutööd jms ära
teed ja saadad. Mida varem,
seda parem! Läbipõlemine on
ülikoolis kerge tulema!

 Eestikeelse ülikooli aastapäev 01.12.2020
 Jõuluvaheaeg
21.12.2020–03.01.2021
 Sügissemestri arvestuslik
lõpp 31.01.2021
 Talvevaheaeg
01.02.2021–07.02.2021
 Kevadsemestri õppe
ainetesse registreerumise
tähtpäev 07.02.2021

•

ÕIS on keeruline,
aga seda mõista on
kasulik.

Kuidas õppida nii, et säiliks vaimne tasakaal?
Ülikoolis õppides on hea vaimse
tervise hoidmise eeldus see, et
õpitav tundub sulle huvitav ja
kasulik ning õppimine on sinu
kontrolli all ja jõukohane – sa
tead, mida ja millal on vaja teha
ning kuidas see tehtud saab.
Ülikoolis on palju iseseisvat
õppimist. See eeldab head
oskust oma õppimist planeerida
ja organiseerida.
 Koosta endale plaan semestri ainetest, ülesannetest ja

tähtaegadest. Kasulik on teha
esialgu ajakava ainete kaupa
ja siis läbi mõelda, kuidas kõik
tehtav nädalate peale ära
jaotada.
 Sea õppimiseks sisse kindel
rutiin. Et olla pidevalt järje
peal, määra lisaks tunniplaanile õppeainete iseseisva töö
mahu põhjal ka kindlad õppi
mise ajad. Jälgi pidevalt, kas
mõni õppeaine võtab arvatust
rohkem või vähem aega, ja

kohanda oma tööplaane selle
järgi.
 Leia endale sobiv õppimis
keskkond. Kus ja kuidas sulle
sobib õppida? Mõtle, kas vajad
enda ümber rahu, vaikust ja
korda või pigem seltskonda
ja boheemlaslikku segadust.
Märka segajaid, mis takistavad
õppimisele keskendumist, ja
vabasta end neist.
 Loo oma elus tasakaal. Mida
ja kui palju sa vajad, et end
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Kuidas teha õpingute käigus
teadlikke valikuid?
Ülikoolis õppimine toob kaasa
suure vabaduse valida ja ka
vastutuse teadlike otsuste
tegemise eest. Sa saad paljudel
erialadel oma õpinguid osaliselt
ise kujundada, lähtudes oma ees
märkidest, huvidest, eelistustest
ja võimalustest. Valikuid on palju,
näiteks võid
 suurel osal õppekavadest
valida ise ained, milles kavatsed semestri jooksul osaleda;
 valida ise moodulid, millest
kujuneb õppekavajärgne
spetsialiseerumine;
 enamiku õppekavade puhul
valida kõrvaleriala;
 õppida eri võõrkeeli ning
koguda ettevõtluseks vajalikke
teadmisi ja oskusi;
 õppida külalisüliõpilasena
mõnes teises Eesti kõrgkoolis;

hästi tunda? Kehalise ja vaimse
tasakaalu jaoks on õppimise
kõrval tarvis ka piisavalt aega
liikumiseks ja puhkamiseks,
tasakaalus toitumist ja liialdustest hoidumist, suhtlemist
ja suhteid, meelelahutust,
kultuuri jne.
 Ära lase probleemidel kuhju
da. Kui õppimine miskipärast
ei suju, siis tegutse kohe. Räägi
sõprade ja lähedastega, pöördu julgesti õppejõu, tuutori või
õppekorraldusspetsialisti poole. Vaimse tervise h oidmise

 minna vahetusüliõpilaseks
väliskõrgkooli;
 teha praktikat nii Eestis kui ka
välismaal.

Mida on vaja, et teha tead
likke valikuid?

 Tunne iseennast. Millised on
sinu huvid ja eelistused? Mis
on sulle oluline? Mõtle läbi,
kuhu ja miks sa tahad jõuda.
Milliseid teadmisi ja oskusi on
selleks vaja?
 Tunne võimalusi. Millised on
valikud sinu õppekava sees?
Milline võiks olla huvipakkuv
kõrvaleriala? Milliseid võimalusi
ülikool enda arendamiseks
veel pakub?
 Otsusta. Analüüsi võimalusi ja
oma eesmärke. Mõtle, kuidas
oled seni harjunud otsustama.

kohta leiad kasulikke materjale
veebilehelt Peaasi.ee. Samas
on ka tegutsemisjuhiseid, kui
tasakaal kipub kaduma.

Kust ja kellelt saab abi?
Õpinguid alustades on peamine
teada, et ülikoolis õppides pole
sa üksi ja kõik õppimist toetavad
tugiteenused on sulle tasuta.
 Tuutorid toetavad sind
õpingutesse sisseelamisel.
 Õppekorraldusspetsialisti
delt, programmijuhilt ja
õppejõududelt saad vajalikku

Kas see on sind pigem toetanud?
 Tegutse. Uuri välja tähtajad
valikute tegemiseks ja kinnitamiseks. Tee endale selgeks,
kuhu ja mida pead oma valiku
kohta märkima, millal registreeruma või mida avaldama.
Tee need sammud õigel ajal
teoks. Vajaduse korral küsi abi.
Kellega oma küsimusi ja plaane
arutada?
 Räägi ja jaga mõtteid oma
sõprade ning õpingukaas
lastega.
 Küsi infot oma instituudi
õppekorraldusspetsialistilt ja
programmijuhilt.
 Aruta oma küsimusi ja
plaane TÜ nõustamiskeskuse
karjäärinõustajaga.

•

infot õppekava, -korralduse
ja -ainetega seotud küsimustes.
 Nõustamiskeskus pakub
TÜ raamatukogus õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist ning erivajadusega üliõpilaste nõustamist.
Soovitused koostas TÜ
nõustamiskeskus
(ut.ee/noustamiskeskus).
Loe täispikka artiklit veebist:
ajakiri.ut.ee.

•
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TUDENG KÜSIB

Milline organisatsioon on
sinu jaoks kui loodud?
Tudengiorganisatsioonides on ideaalne võimalus võtta ülikooliajast
maksimum. Neis saab omandada praktilisi oskusi ja teadmisi, leida
sarnaste huvidega inimesi ja sõpru kogu eluks või isegi aidata
TUDENGID

kaasa suurtele ühiskondlikele muutustele.

ÜLIÕPILASKONNA
SIHTASUTUS

T

udengiorganisatsioone
on Tartus üle 70. Et
valikut lihtsamaks teha,
tee test, mis aitab välja selgitada,
milline neist võiks sulle kõige
paremini sobida.

Tulevikus tahan töötada
A) erialasel tööl
B) kolmandas sektoris
C) ettevõtluses
D) avalikus sektoris
E) kultuurivaldkonnas
Ülikooliajast ootan kõige
rohkem
A) praktilisi kogemusi enda
valitud erialal
B) enesearengut, juhtimiskoge
must, ettevõtlikkust
C) kokkuhoidvat ja toetavat
sõpruskonda
D) võimalust anda oma panus
ülikooli arengusse
E) kultuurielamusi

Eelistan enda arendamiseks
A) käia koolitustel
B) arutleda teistega
C) õppida raamatutest
D) tutvuda teiste inimeste, koh
tade ja organisatsioonidega
E) käia huviringis
Mulle on kõige olulisem
A) edendada oma eriala arengut
B) panustada suurematesse
eesmärkidesse
C) luua ja hoida tugevaid
sõprussidemeid
D) kujundada kõikidele pare
mat elu ja keskkonda
E) hoida ja arendada kultuuri
Minu tugevaim külg on
A) teadmised
B) lai silmaring
C) pühendumus
D) analüüsioskus
E) anded
Reede õhtul võib mind leida
A) kodutöid tegemas
B) üritust korraldamas
C) sõpradega aega veetmas
D) koosolekult
E) tantsutrennist või koorist

Mulle meeldib kõige rohkem
kanda
A) samu riideid nii loengus kui
ka vabal ajal
B) logode ja sõnumitega rõivaid
C) ülikonda või kleiti
D) riietusstiili smart casual
E) rahvariideid

A

Kui valisid kõige rohkem
vastuseid A, sobib sulle
erialane organisatsioon. Oled
kindel oma erialavalikus ning
tead, mida oma tulevikult tahad.
Erialaorganisatsioonid pakuvad
suurepäraseid võimalusi õpitut
praktiseerida ja saada tuttavaks
oma tulevaste kolleegidega.
Näiteks Eesti Arstiteadusüliõpi
laste Selts pakub arstitudengi
tele võimalust end kooli kõrvalt
täiendada või aidata kaasa Eesti
meditsiini arengule.

B

Kui valisid kõige rohkem
vastuseid B, sobib sulle
ülelinnaline organisatsioon.
Oled ettevõtlik, ei karda vastu
tust ega uute asjade proovimist.
Ülelinnalise organisatsiooniga
liitudes saad kogemusi seinast

seina ja kogud tutvusi pea igalt
erialalt. Näiteks Üliõpilaskonna
Sihtasutuses saab käe valgeks kõiki
de Tartu tudengiorganisatsioonide
arendamisel.

C

Kui valisid kõige rohkem
vastuseid C, sobivad sulle
akadeemilised organisatsioonid.
Sinu jaoks on tähtsad traditsioonid.
Soovid leida tihedat ja kokkuhoid
vat kogukonda, kellega ühiselt
aega veeta, või pead oluliseks Eesti
kultuuri ja ajalugu. Meestudengeid
ootab enda ridadesse näiteks
korporatsioon Vironia ja nais
tudengeid korporatsioon Amicitia.

D

Kui valisid kõige rohkem
vastuseid D, sobib sulle
esindusorganisatsioon. Tahad
kaitsta kaasüliõpilaste huve ja
rääkida kaasa ülikoolielu paremaks
muutmisel. Kevadel võid kandidee
rida TÜ üliõpilasesinduse liikmeks,
kuid seni hoia selle tegevusel silm
peal, et teada saada muudest kaasa
rääkimise võimalustest.

E

Kui valisid kõige rohkem
vastuseid E, sobivad sulle
huviringid. Sulle meeldib pärast
koolipäeva muusika ja tantsu saatel
lõõgastuda. Laulu- ja tantsupidudel
osalemine on sinu jaoks sama
iseenesestmõistetav kui valimas
käimine. Lauljaid ootavad näiteks
Tartu Akadeemiline Meeskoor
ja Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor, pillimängijaid TÜ süm
fooniaorkester ja rahvatantsijaid
TÜ rahvakunstiansambel.
Organisatsioonidega saab tut
vuda Ole Rohkem messil 9.09. •

Mis on e-õppija käsiraamat?
LEHTI PILT

õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia
peaspetsialist

Ü

likooli õppeainetest vähemalt 80% toimuvad osaliselt
või täielikult veebipõhisena, seega puutub iga üliõpilane
ülikoolis kokku e-õppega. E-õppija käsiraamatus jagatakse
õppijatele vajalikku infot e-õppe kohta ja tutvustatakse selle
võimalusi.
Ülikooli peamine e-õppekeskkond on Moodle, mis on
seotud teiste õpikeskkondadega. E-kursusel õppides tihti ei
teadvustatagi, et osa materjale või tegevusi on Moodle’ist
väljaspool, sest need moodustavad e-kursusel ühtse terviku
(vähemalt ideaalis peaks moodustama, kui õppejõud on koostanud kursuse kvaliteetselt). E-õppija käsiraamatus antakse
skemaatiliselt ülevaade, kuidas e-õppekeskkonnad omavahel
seostuvad ja milline andmevahetus nende vahel toimub.
Näiteks käsiraamatu peatükis „Õppimine e-kursusel
Moodle’is“ jagatakse õppijale kasulikku infot Moodle’i kursus
tele pääsemise ja töölaua seadistamise kohta. Selgitatakse, kuidas seadistada kursuste ülevaate plokki, et seal kuvataks õppija
jaoks kõige olulisemaid parasjagu toimuvaid kursusi. Samuti
jagatakse infot Moodle’i sõnumivahetuse, ajajoone, kalendri,
meeldetuletuste, foorumitega liitumise, foorumipostituste
e-posti aadressile edastamise jm kohta.
Selleks et e-õppes edukalt toime tulla ja tulemuslikult
õppida, vajavad õppijad tehnilisi oskusi, kuid samuti oskust oma
aega planeerida, ennast juhtida ning ka vajaduse korral õigel
ajal õigest kohast abi küsida. E-õppija käsiraamatus antakse
soovitusi e-õppes vajalike õpioskuste kohta, nt soovitusi
videoloengute vaatamiseks ja veebiseminaril või rühmatöös
osalemiseks.
Käsiraamatus on ka infot autoriõiguste kohta juhtudel,
kui õppija on ise autor, või juhtudel, kui autor on keegi teine,
nt mida tohib õppija teha e-kursuse ja õppematerjalidega,
mille autor on õppejõud. Samuti käsitletakse andmekaitset,
räägitakse plagiaadituvastussüsteemi Urkund kasutamisest
üliõpilastööde kontrollimisel, e-eksamitest ja -arvestustest ning
e-kaitsmisest.
E-õppija käsiraamat on saadaval eesti ja inglise keeles
aadressil eoppija.ut.ee.
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Magistritöö
idee otsing viis
ettevõtluseni
Kas želatiinist saab head nahka? Sellele küsimusele on püüdnud
vastata nii TÜ teadlased kui ka želatiinkanga arendamise käsile
võtnud ettevõte. Ent nagu elus ikka, võib üht sihti taga ajades
jõuda ka mõne teiseni, näiteks teadmiseni selle kohta, kuidas toota
kiiresti biopõhiseid nanokiude.
MAARIT STEPANOV
maarit.stepanov@ut.ee

N

eli aastat tagasi
seisis Tartu Üli
koolis ettevõtlust ja
tehnoloogia juhtimist õppinud
Mari-Ann Meigo Fonseca ees
küsimus: millest kirjutada
magistritöö? Toona töötas ta
rõivatehnoloogina ja lõi kaasa
ka ülikooli ökoinnovatsiooni
klubis. „Osa disainereid kasutas
juba ökomaterjale
ja see oli
minu

ŽELATIINIST VALMISTATUD KANGAS
MEENUTAB SEEMISNAHKA, KUID EI
OLE VEEL VÄGA TUGEV.

jaoks huvitav. Selles klubis
hakkasingi mõtlema, et tahaks
oma lõputöö siduda öko
materjalide valdkonnaga,“
ütleb Meigo Fonseca.
Nii hakkas ta otsima võima
lusi, et aidata mõnel teadlasel
juba loodud tehnoloogiat äris
rakendada.
Ettevõtlus- ja innovatsiooni
keskuse ettevõtluse nõustaja
Aivar Pere teadis, et ülikoolis on
inimesi, kes tegelevad želatiinkangaga, ja juhatas Meigo
Fonseca nendeni.
Kokku saanud seltskonna
silmapiirile ilmus kohe esimene
suur võimalus esitleda loomse
test jäätmetest valmistatud žela
tiinist kanga ideed – 2016. aasta
sügisel toimus Eestis maailma
suurim säästva tehnoloogia
ideekonkurss Climate
Launchpad. Võistlus
võidetigi ära. „Pärast seda
otsustasime, et jah, selle

asjaga tuleb edasi tegeleda.“
Sündis ettevõte, mis sai nimeks
Gelatex Technologies.
Algsest ülikooli laboris
želatiinkangaid välja töötanud
meeskonnast jäid nahasarnase
materjali arendamise juurde
Meigo Fonseca ja Märt-Erik
Martens. Koostöö ülikooli ja
selle teadlastega aga jätkub.
Ülikooliga seotud projekte
on olnud väga mitmesuguseid –
teadlastelt on ettevõte tuge saa
nud nii uuringute tegemisel kui
ka arendustegevuses. „Eksper
tidelt saadud abi ja nõu on meil
võimaldanud teha arendustööd
edasi ilma, et oleksime pidanud
võtma väga suuri riske,“ lisab
Meigo Fonseca.
Aastatepikkuse töö tulemu
sel on ettevõttel õnnestunud
želatiinist valmistada seemis
nahka meenutav materjal,
kuid paraku pole see endiselt
piisavalt tugev ettevõtetele

pakkumiseks. Seepärast on
Gelatex teinud nüüd kanna
pöörde. Kevadine koroona
viiruse levik andis uue tõuke:
katsetada, kas näomaskide jaoks
on võimalik toota nanokiu
dudest filtrimaterjali. Meigo
Fonseca sõnutsi mõistsid nad, et
ettevõttel on juba olemas mee
tod, mis ei nõua edasist aren
dust. Nii koonduski tähelepanu
hoopiski nanok iududele.
Nanokiudude tootmise
tehnoloogia sündinud puhtalt
vajadusest. Meigo Fonseca
kirjeldab, et esialgu katsetati
ülikoolis želatiinist materjali
valmistamiseks elektroketruse
meetodit, kuid toodet arendades
mõisteti, et see meetod on liiga
kallis ja aeglane. „Meie kõige
suurem intellektuaalomand,
mille me ettevõttena oleme
loonud ja mida Tartu Ülikooli
projektide raames on osaliselt

täiustatud, on
meetod, mis
võimaldab
toota nano
kiude palju
NANOKIUDUD
E TOOTMISE
TEHNOLOOGI
kiiremini
ETTEVÕTTEL
A OLI
JUBA OLEM
AS .
kui varase
mad lahen
dused,“ sõnab ettevõtja.
Nanokiude saab rakenda
kujunemas. Ta lisab, et ka nano
da väga paljudes kohtades.
kiudude tootmisele keskendu
„Praegu on meil eelkõige
des näeb ettevõte võimalusi teha
kolm fookusvaldkonda. Üks
koostööd ülikooliga.
on rakukasvatuse, eelkõige
Mis puudutab aga Gela
laboritingimustes liha kasva
texi sünnile tõuke andnud
tamise valdkond – sinna saab
magistritööd, siis see esialgsel
meie meetodiga teha kasvu
teemal ei valminudki. Lõputöö
substraate; teine biopõhiste
tegi Meigo Fonseca hoopiski
filtermaterjalide valdkond ja
iduettevõtete rahastusest, kuid
kolmas energiasalvestuse vald
ka sellest valdkonnast saadud
kond, kuhu saame teha süsinikteadmised pole mööda külge
nanokiude.“
maha jooksnud. •
Ettevõtja sõnutsi turgu
Loe täispikka artiklit veebist:
biopõhistele nanokiududele
ajakiri.ut.ee.
on, kuigi ta tõdeb, et see on veel

LÕPUTÖÖDEST ON SÜNDINUD TEISIGI ETTEVÕTTEID
AIVAR PERE
ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ettevõtluse
nõustaja

M

e kõik näeme teadmismahuka ettevõtluse
nõudlust ühiskonnas. Võime kinnitada, et
ülikoolis õppimisest ja teadustegevusest tekib igal
aastal uusi innovaatilisi ettevõtteid. OÜ BlueRay
on üks viimase aja innustav näide sellest, kuidas majandusteaduskonna ettevõtluse ning
tehnoloogia juhtimise õppekava magistritöö on

 ööratud uuenduslikuks äriks. Üliõpilaste baka
p
laureuseõppe lõppedes sai alguse eksperimentaalja rakenduspsühholoogia firma Prudens OÜ. Üks
selle asutajatest Pärtel Poopuu jätkab psühholoogiaõpinguid TÜ magistrantuuris ning saab teadusega seotud toote- ja teenusearenduseks tuge
taotleda ülikooli hargettevõtete programmist.
Sellest aastast oleme tugiprogrammi uute
teenustega ümber kujundanud ning just nüüd
ootame teadlasi ja üliõpilasi sellega liituma. Lisainfo
on veebilehel www.eik.ut.ee.

•
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arendatakse tehnoloogilisi
lahendusi, mis võiksid tuua
puidusektorisse innovaatilise,
senisest mitu korda suurema
lisandväärtusega ja väiksema
ökoloogilise jalajäljega tööstus
haru. Puidu biotöötlusel kasu
tatakse puidumassist saadud
algühendite väärindamiseks
rakkudes leiduvaid ensüüme.
Selle tulemusena on võimalik
toota hinnalisi peenkemikaale
ja materjale.

KÜTTEMATERJALIKS KASUTAMISE ASEMEL VÕIKS PUIDUJÄÄTMETEST LUUA UUSI VÄÄRTUSI.

Sünteetiline bioloogia
avab puidutööstusele
uue arengutee
Eesti puidutööstuses tekib igal aastal üle miljoni tonni
puidujäätmeid, mida kasutatakse peamiselt küttematerjalina. Peale
selle on meil ohtralt väheväärtuslikku puitu ja paberipuitu, millele
TEADUS

kohalikus tööstuses sageli rakendust polegi. See on ärilises mõttes
arvestatav kogus toorainet, mis läheb Eesti majandusele kaotsi.

PIRET EHRENPREIS
TÜ teaduskommunikatsiooni
nõunik

T

eadusasutustes on aga
puidu väärindamise
tehnoloogia arenda
miseks vajalikud teadmised
olemas. Eesti puidutööstus on
keskendunud valdavalt puidu
mehaanilisele väärindamisele,
mille tulemusena valmivad
näiteks ehitusmaterjalid ja
puitmajad. Need tehnoloogi
lised lahendused on juba küpsed
ning ettevõtetes s uhteliselt h ästi

juurdunud, nagu ka sihtturud,
kuhu oma kaupa müüakse.
Eesti Metsa- ja Puidutöös
tuse Liidu juhi Henrik Välja
sõnul toimuvad praegu suured
muutused ja innovatsioon
puidu keemilises väärindami
ses, mille abil luuakse puidule
aina uusi väärtusahelaid.
Puidust on võimalik saada ai
neid, mis leiaksid kasutust näi
teks tekstiili-, kosmeetika-, far
maatsia- ja pakenditööstuses.
Paraku on Eestis vaid üksikud
puitu keemiliselt väärindavad
ettevõtted. TÜ puidukeemia
ja biotöötluse tuumiklaboris

ÖKOLOOGILINE
JALAJÄLG
TÜ süsteemibioloogia pro
fessori Mart Loogi sõnul
otsivad ülikooli teadlased
näiteks võimalusi, mis aitaksid
m ikroobsetest rakuvabrikutest
saada tööstuslikus mõttes
tasuval moel nii kosmeetika
tööstusele sobivaid värv
aineid, (karotenoide), toidu- ja
materjalitööstuses kasutatavaid
rasvhappeid (linoleenhape)
kui ka vähivastaste ravimite
algühendeid (betuliinhape).
Samuti arendatakse
meetodit fenoolaldehüüd
vaikude ja -liimide tootmiseks
ligniinist ehk puidule jäikust
andvast looduslikust side
ainest. Võrreldes traditsiooni
lise keemiatööstusega on bio
töötluse ökoloogiline jalajälg
tublisti väiksem.
Just keskkonnasääst ja
parem tervis on olulised
k riteeriumid, mis tuleks
Eestimaa Looduse Fondi
juhatuse esimehe Tarmo Tüüri
h innangul innovatsioonist

34
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rääkides majandusl ike
mõõdikute k õrval üha selge
maks sihiks seada.
Möödunud aastal alustati
tööd TÜ gaasfermentatsiooni
tehnoloogiate laboris, kus
uuritakse, kuidas rakuvabrikute
abil toota gaasistatud puidu
jäätmetest peenkemikaale.
Labor teeb koostööd USA
biotehnoloogia-suurettevõttega
LanzaTech.
„Uurime, kuidas atseto
geensete bakterite abil siduda
vingugaasi, aga tulevikus ka
süsihappegaasi, ja selle tule
musel toota kemik aale, mis
võiksid olla lähteaineks muu
hulgas biolaguneva plasti toot
misel,“ tõi Loog näite.
ÜKS UUDSEMAID
TEHASEID
Praegu teeb puidu bio
rafineerimise vallas suurt
arenguhüpet Graanul Investi
tütarfirma Graanul Biotech
OÜ, mis rajab Imaverre uudse
tehnoloogiaga puidu frakt
sioneerimise ehk algosadeks
lõhustamise katsetehast. Ette
võte teeb selles vallas koostööd
ka TÜ puidukeemia ja biotööt
luse tuumiklaboriga.
„Kui me EstFori (ettevõte,
mis kavandas Tartu lähedale
tselluloositehast – P. E.)
aegadel rääkisime, et sinna
kavandatud tehnoloogia
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tehnoloogiaga tehaseid,“ rääkis
Loog.
Tehases asutakse tootma
väheväärtuslikust puidust ja
saepurust ligniini ja puidu
suhkruid, mida saab bioloo
gilisel teel muuta mitme
sugusteks suure turuväärtusega
peenkemik aalideks või laialt
kasutatavateks biomaterja
lideks nagu näiteks vaigud,
liimid ja plastid. See on hea
näide suurema lisandväärtu
sega tootmisest raiemahtu
suurendamata.
„Eestil on väga hea võimalus
minna esimeste seas innovaa
tilisele teele, sest need tehno
loogiad on saanud võimalikuks
alles viimasel ajal, tänu sün
teetilisele bioloogiale. Skandi
naavia, kus on puidukeemiasse
panustatud viimased 20 aastat,
pole oma investeeringutes
sellega veel palju arvestanud,“
märkis Loog.
„Meil on Tartus 1960. aas
tate lõpust olemas molekulaar
bioloogia traditsioon, laborid
ja koolitatud tippspetsialistid.
Tänapäeval saab moleku
laarbioloogia meetoditega
luua rakke, mis võivad toota
kümneid väga kalleid üksteisest
eraldatavaid kemikaale ühe ja
sama protsessi käigus,“ selgitas
ta. Loog lisas, et traditsioonili
ses keemiatööstuses toimuksid
kõik sünteesietapid eraldi

EESTIL ON HEA VÕIMALUS MINNA ESIMESTE
SEAS INNOVAATILISELE TEELE, SEST NEED
LAHENDUSED ON ALLES UUED.

oleks olnud 150 aastat vana ja
keskkonda saastav, siis Ima
verre tuleb üks maailma kõige
innovatiivsemaid ja puhtama

reaktorites, millest igaüks
vajab eraldi energiat ja tekitab
keskkonnakahju. „Bioloogi
lise protsessi puhul toimub

rakus otsekui õlle pruulimine.
Selliste tehnoloogiate aren
damine vajab uudishimul
baseeruva teaduse suuremat
toetamist,“ rõhutas Loog.
TÜ-s on plaan luua sügisel
sünteetilise bioloogia keskuse
juurde tööstusassotsiatsioon,
mis toob kokku sellisest tehno
loogiaarendusest huvitatud
ettevõtted.
„Eesti tööstus võiks sarna
selt Lääne-Euroopa ja PõhjaAmeerikaga tulla sellesse liitu
kokku ning anda oma panuse
nii baasteaduste kui ka raken
dusliku tegevuse arendamiseks.
Meil on Maarjamõisa linna
kus palju vaba maad, detail
planeering ja 13 krunti. Eesti
biotööstusettevõtted võiksid
raha kokku panna ning ehitada
sinna puidutööstuse ja bio
majanduse uuringute keskused,
kus on esindatud kõik olulised
teadmispõhise majanduse jaoks
vajalikud teadustöö astmed
uudishimuteadusest tootearen
duseni,“ tegi Loog üleskutse.
Samuti loob tööstusassot
siatsioon soodsad tingimused
rahvusvaheliste ettevõtete
kaasamiseks ja annab eeldused
selleks, et Eesti võiks kujuneda
biotööstuse tõmbekeskuseks.
Eesti Metsa- ja Puidu
tööstuse Liidu juhi Henrik Väl
ja hinnangul on ühises tööstus
liidus osalemiseks vajalikku
konsensust kohalike ettevõtete
vahel üsna keeruline leida. Ees
ti puidutöösturid on tema sõ
nul innovatsioonist huvitatud,
kuid uue tehnoloogia arenda
misel saab määravaks ettevõ
tete väiksus ja innovaatorite
suhteliselt väike osakaal kogu
sektoris. „Puidukeemia on tea
dus- ja investeeringumahukas,

#TEADUS
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konkurendid suured ning
nende teaduseelarved võivad
ületada kogu Eesti riigi teadus
rahastust. Sellises konkurentsis
on meie ettevõtetel täiesti uute
tehnoloogiate arendamine
keeruline,“ rääkis Välja.
PUUDU JÄÄB
MOTIVATSIOONIST
Kuni ettevõtete arendussuunad
on tugevas sõltuvuses juba
sissetöötatud turumustritest,
toimuvad muutused aeglaselt.
Nii Euroopa Liidu rohelepe
kui ka elurikkuse strateegia
illustreerivad tahet soodustada
keskkonnahoidliku tehno
loogia kasutuselevõttu.
Eestimaa Looduse Fondi
juhatuse esimees Tarmo Tüür
juhtis tähelepanu tõsiasjale,
et Eesti riik ei suuna puidu
tööstust sihiteadlikult
innovatsiooni rajale, kas või
rahastusmeetmete kaudu.
„Pigem on metsapoliitika
mõju olnud vastupidine. Kuna
raietingimusi on üha lõdven
datud ning puit on kättesaadav
soodsa hinnaga ja suures kogu
ses, ei motiveeri see ettevõtjaid
säästlikke ja nutikaid lahendusi
arendama,“ ütles Tüür. •

Selle üle, kuidas Eesti puitu
ja toitu targemalt kasutada,
arutlesid augustis Paides
toimunud arvamusfestivalil
Mart Loog TÜ-st, Rando
Värnik Eesti Maaülikoolist,
Henrik Välja Eesti Metsa- ja
Puidutööstuse Liidust, Tarmo
Tüür Eestimaa Looduse
Fondist ning Aavo Sõrmus
Toidu- ja Fermentatsiooni
tehnoloogiate Arenduskeskusest.

71%
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unitartuscience

unitartuscience Lestakala siseelundid räägivad
keskkonnaprobleemidest
TÜ mereinstituudi suvistel välitöödel tehti kalastiku
seiret Väinamerel ja Saarnaki laiu piirkonnas. Lisaks
võeti püütud kaladelt proove, et uurida nende
kahjustusi ja haigusi, sh vähki. Proovid annavad
infot nii Läänemere kalade tervise kui ka keskkonna
reostatuse kohta.
Esimese visuaalse vaatluse põhjal ühelgi kalal
kasvajaid ei olnud.
Pildistanud Merit ja Randel Kreitsberg, postitanud
ökotoksikoloogia teadur Randel Kreitsberg.
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Sajand arheoloogias
on pikendanud Eesti
ajalugu

AJALUGU
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Tänavu täitub sada aastat arheoloogia õppetooli rajamisest Tartu
Ülikoolis. Kui 1920. aastal otsustati vast avatud eestikeelses üli
koolis asutada arheoloogia professuur, ei olnud riigis kedagi, kes
oleks pädev seda kohta täitma.

VALTER LANG
ajaloo ja arheoloogia instituudi
juhataja

N

ii pööratigi pilgud
Soome lahe teisele
kaldale ja leiti A arne
Michaël Tallgren, kes oli
uurijana juba taganud omale
rahvusvahelise tuntuse.
Eestisse jõudnud, omandas
ta kiiresti mitte ainult eesti
keele, vaid ka kogu Eesti arheo
loogilise ainestiku ja avaldas
juba paari aasta pärast (1922
ja 1925) saksakeelse ülevaate
teose „Zur Archäologie Eestis“
(ZAE).
Peaaegu sada aastat hiljem,
2020. aasta lõpus, ilmub TÜ
arheoloogide kirjutatud Eesti
ajaloo I köide p ealkirjaga „Eesti
esiajalugu“ (EE).
Et mõista terve sajandi jook
sul Eesti arheoloogias toimu
nut, oleks kõige parem võrrelda

neid kaht teost – kaht käsitlust
Eesti alal kümne t uhande
esiajaloolise aasta jooksul
toimunud arengust. Mõistagi
ei ole siinkohal piisavalt ruumi
põhjalikuks võrdluseks ja ses
tap piirdun vaid kolme a spekti
esiletoomisega.
TALLGRENI
JÄRELKASV
Esimene asi, mis silma hakkab,
on kvantitatiivne erinevus – EE
tekst on mitu korda m
 ahukam
kui ZAE oma, rääkimata
arvukatest (värvi)piltidest
ja kaartidest. See on saanud
võimalikuks tänu sellele, et
Eesti arheoloogia allikaline
baas on kasvanud saja aastaga
mõõtmatult suuremaks. See
kasv tugineb aina suurenevale
arheoloogide kaadrile, kes „esi
vanemate pärandust“ maa seest
välja kaevavad.
Kui Tallgren tuli, oli ta üksi;
siis lisandusid tema õpilased;

siis omakorda nende õpilased
jne. Teaduse järjepidevuse
mõttes oleme kõik Tallgreni
lapsed, lapselapsed, lapselapse
lapsed – ükskõik siis, kas elame
ja töötame Tartus, Tallinnas
või mujal.
Arheoloogia liigitub küll
väikeste erialade hulka, aga
sajandi jooksul on Eestis
kaitstud 101 arheoloogiaalast
bakalaureuse-, 90 magistrining 104 lõpu- või diplomitööd,
lisaks 14 kandidaadi- ja 31
doktoriväitekirja.
Valdav osa neist on kaits
tud TÜ-s, väike osa Tallinna
Ülikoolis, mõned välismaal.
Sellest, kui palju on saja aastaga
tehtud väljakaevamisi, avas
tatud ja õpitud tundma uusi
muistiseid, on siinkohal lausa
võimatu ülevaadet anda.
Järgmine silmahakkav seik
on see, et Eesti esiajalugu on
muutunud kolm tuhat aastat
pikemaks. Tallgreni ajaks oli

TÜ ARHEOLOOGID UURIVAD KA MUU MAAILMA AJALUGU, MH VANA-EGIPTUSE MUUMIAPOISSI.

Kunda Lammasmäge küll juba
põhjalikult uuritud, kuid selle
algus dateeriti hilisemaks –
8700 aasta eKr asemel 6000
aastat eKr.
Pealegi on vahepeal avasta
tud veelgi vanemaid asulakohti,
näiteks Pulli, kus tegutseti
juba 9000 aastat eKr ja mida
peetakse Eesti vanimaks
inimasulakohaks.
TEADMISED, MILLEST
EI OSKA UNISTADAGI
Õigete dateeringute saami
sel mängis erilist rolli nn
teine teadusrevolutsioon
arheoloogias. Seda vedas eest
radiosüsinikua nalüüsi laiem
kasutuselevõtt alates 1950.,
meil 1960. aastatest. Esime
seks teadusrevolutsiooniks
peetakse sealjuures geoloogia-
ja bioloogiasaavutuste

j uurutamist juba sada aastat
varem. Kui hiljem selgus, et
radiosüsinikuaastad ei vasta
päris täpselt päikeseaastatele,
tuli veelgi õigemate datee
ringute saamiseks tulemused
kalibreerida, mis meie kiviaja
varasema osa puhul tähendas
kuni tuhande aasta lisandu
mist. Nii algabki Eesti
(esi)ajalugu praeguste teadmiste kohaselt umbes 9000.
aasta paiku eKr.
Kolmas võrdlus kõneleb
sellest, et meie teadmised
esiajaloo arengust ning eriti
inimesest ja inimühiskonnast
on muutunud võrreldamatult
m itmekesisemaks ja detailse
maks. Eriti just viimaste aastate
saavutused selles valdkonnas
rajanevad arheoloogia kolman
dal teadusrevolutsioonil –
peamiselt molekulaarbioloogia,

keemia ja füüsika saavutuste ra
kendamisel. Juhtivat rolli eten
davad siin arheogeneetika ja
vana DNA uurimus. Tänu neile
meetoditele teame, milline nägi
välja inimene kivi-, pronksi- ja
rauaajal, mida ta sõi ja jõi ning
millised olid füüsilised kontak
tid teiste rühmadega. Tallgren
ei osanud sellistest teadmistest
ilmselt unistadagi.
Nüüdne arheoloogia on
interd istsiplinaarne teadus
haru, kus loodusteaduslikud
meetodid on tihedalt lõimi
tud humanitaarse analüü
siga muistsest inimesest ja
inimühiskonnast. Võrreldes
naabermaade ja -ülikoolidega
sammub TÜ arheoloogia sellel
teel kahtlemata esirinnas. •
Loe täispikka artiklit veebist:
ajakiri.ut.ee.
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Praktikal
haruldaste
parfüümide
saatkonnas
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NIŠIPARFÜÜMIDE HINNAD
KÜÜNDIVAD 1000 EURONI.

2017. aastal lõpetasin TÜ romanistika
bakalaureuseõppe. Ehkki esialgu soovisin saada sünkroontõlgiks, mõistsin
ELUKOOL

kiiresti, et lisaks võõrkeelte oskusele
peab olema veel midagi, mida mul ei

ESIALGU PANEB
PARFÜÜMIDE SUUR
TOOTEVALIK PEA
PÖÖRITAMA.

olnud. Nüüd olen leidnud aga hoopis
uue maailma.
EEVA ALEKSEJEV
TÜ romanistika eriala vilistlane

Ü

lemöödunud aasta
sügisel alustasin
magistriõpinguid
Prantsusmaa läänerannikul
Université de Bretagne
Occidentale’is rahvusvaheliste
projektide juhtimise erialal.
Kaheaastase magistriõppekava
viimane semester on pühenda
tud praktikale. Loenguid ei ole
ja kuni kuue kuu pikkuse prak
tika võib seega teha ükskõik
millises maailma nurgas.
Minu siht oli varakult selge:
Pariis, luksussektor ja digi
turundus (või kommunikat
sioon või üritusekorraldus –

tihti on need kõik koos, eriti
väiksemas ettevõttes).
Kolme kuuga kandideerisin
üle 120 korra – panin need
kõik Exceli tabelisse kirja – ja
viimaks sain kutse neljalt
ettevõttelt. Välismaal on suur
kandideerimisavalduste arv
täiesti tavaline. Luksussekto
risse oodatakse eelkõige moeja ärikoolide tudengeid ning et
olin nendes koolides läbinud
suveülikooli ja e-kursusi, oli
sellest palju abi.
Niisiis jooksingi Pariisis
vestluselt vestlusele. Viimaks
oli mul kolm jah-sõna ning
võisin valida käekottide,
sildistamisagentuuri (kes
töötas muu hulgas koos
Diori ja Off White’iga) ja

n išiparfüümide firma Jovoy
vahel. Jovoysse armusin esime
sest silmapilgust, coup de cœur!
Nii alustasingi jaanuaris kuue
kuu pikkust praktikat digi
turundusassistendina.
Minu ülesanne oli asendada
(koos ühe teise kolleegiga)
emapuhkusel olevat turundus
juhti. Prantsusmaal kestab
emapuhkus umbes neli kuud,
seega saime temaga minu prak
tika lõpus ka mõnda aega koos
töötada.
Kuuekuuline praktika oli
äärmiselt põnev ja õpetlik.
Selle hulka kuulusid nii
sukeldumine niši- ja luksus
parfüümide maailma kui ka
karantiin ja kodukontor. Pariisi

butiik asub Tuileries’ a edade
ja Place Vendôme’i vahel
Rue de Castiglione’il. Meie
kontor oli butiigi ülakorrusel.
Esimestel nädalatel s uutsin
butiigis olla vaid loetud
minut id, enne kui pea lõhna
pilvest lõhkuma hakkas ja üle
120 nimet usega tootevalik
silme eest kirjuks ajas. Lõpuks
aga harjusin ja nautisin parfüü
mide maailma avastamist.
Mäletan, kui kontoris uusi
parfüüme nuusutasime ja kõik
kommenteerisid, et „sellel
vaniljel on magusmõrkjad
noodid“ või „see muskus on
lilleliste alatoonidega“. Mina
aga mõtlesin: jah, see vanilje on
tõesti päris magus.

Nali naljaks. Pole mõtet
võrrelda end inimestega, kellel
on aastaid kogemusi. Sellegi
poolest õppisin päris kiiresti.
Paari kuu möödudes oskasin
lõunalauas kaasa rääkida ja
oma arvamust avaldada erialas
te terminitega. Meid oli kontori
ja butiigi peale kokku kümme
kond – väga kihvt seltskond,
kellelt õppisin palju.
POODIMINEKU LOAST
KODUKONTORINI
Märtsi keskel, nädal või paar
pärast Pariisi moenädalat,
läksime karantiini. Kogu moe
maailma seltskond oli Pariisi
tulnud Milanost. Aprillis pidi
me m
 eiegi minema M
 ilanosse

EEVAL OLI VARAKULT SIHT SELGE:
MINNA PARIISI.

Esxence’i parfüümide suur
üritusele, kuid ilmselgelt
lükkus see edasi.
Minu tööd – d igiturundust –
oli täiesti võimalik teha
kodukontoris. Pidin parasjagu
uuendama ja ümber disainima
paari tootekataloogi. Kodulehe
põhjalikum analüüs oli samuti
mu ülesannete seas. Zoomi
koosolekud ja edasi-tagasi
helistamised ei olnud ehk kõige
mugavam lahendus, eriti kui
kellelgi internetiühendus kat
kes, aga saime hakkama.
Elasin ühiselamus. Ühis
kööki kasutades oli vahel ikka
väike närv sees. Reeglid olid
küll paigas, aga kõik neid ei
järginud. Ühikas ei võinud
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ka naabril külas käia. Kuigi
kuulun I tüüpi diabeedi tõttu
riskirühma, jäin ettevaatusabi
nõusid järgides rahulikuks.
Ühikalinnaku elanikud said
eraldatult jalutada aedades.
Ausalt öeldes päästis see mu
hulluks minemisest – armastan
pikki jalutuskäike värskes õhus.
Naljakas oli see, et sporti võis
õues teha enne kella kümmet
hommikul ja pärast kella seitset
õhtul ühe kilomeetri raadiuses.
Igaks õueminekuks oli vaja
luba, mida alguses ei tohtinud
esitada digitaalselt, vaid mille
pidi kas välja printima või ise
ümber kirjutama. Iga päeva
jaoks uus luba, ei mingit kuu
päeva valgendamist!
Mõni nädal hiljem võis loa
teha ka digitaalselt. Ühissõidu
kites oli mask kohustuslik (tihti
ei lastud ilma peatusessegi) ja
sõitmiseks oli vaja tööandja
luba. Igal õhtul kell kaheksa sei
sid inimesed akendel ja rõdudel
ning plaksutasid tervishoiu
töötajatele, nagu tehti teisteski
riikides.
SOOV LÕHNATA
TEISTMOODI
Kui olin kodukontoris istunud
kuu aega, igatsesin toast välja.
Õnneks avanes võimalus aidata
kokku panna e-tellimusi, mille
hulk k asvas pärast e-butiigi
avamist kiiresti – butiigis
kohapeal müüa ei saanud ja
sealne meeskond oli oma
moodi sundpuhkusel (ehkki
neile maksti pea täies ulatu
ses palka – prantsuse keeles
öeldakse selle kohta chômage
technique).
E-tellimuste täitmine oli
väga hea võimalus tutvuda
lähemalt meie tootevalikuga
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ning näha, millised tooted
kõige paremini müügiks
lähevad ja missugused on selle
valdkonna kliendid.
Kui varem kõndisid inime
sed poes ringi ja valisid ise too
teid, siis alates 11. maist võttis
butiigi meeskond kliente vastu
kahekaupa ja suunas nad otse
laua taha, kuhu müügiassistent
tõi soovitud lõhnu. Maski
kandmine on Pariisi poodides
enamasti kohustuslik, aga par
füümipoes on sellega muidugi
omaette mure – ega maskiga
lõhna eriti hästi ei tunne.
Nišiparfüümide eesmärk
on pakkuda kliendile ainu
laadset valikut – midagi uut, et
mitte lõhnata nagu kõik teised.
Enamasti käib selle juurde ka
sooneutraalsus, kestlikkus ja
tooraine kvaliteet. Reklaamis
pannakse kuulsuse näo asemel
rõhku parfüümi või tooraine
enda loole.
Käsitööliku tootevaliku
loomine on ka ilma kuulsuse
koostööta väga kallis. Nagu
ütles mulle parfüümilegend
Olivier Cresp oma loodud
brändi kohta: „Akro parfüümid
on suunatud kahele protsendile
tarbijaskonnast. Sa kas armas
tad või vihkad neid.“

Praegu müüakse seal üle 120
nimetuse parfüüme, millest
enamik maksab 90–300 eurot,
aga osa ka üle 500 ja mõni üle
1000 euro. François Hénin
nimetab Jovoy butiiki harul
daste parfüümide saatkonnaks.
Paljud sealsetest tootemarki
dest on müügil ka Eestis, kus
nišiparfüümide turg samuti
kasvab.
Kuidas aga turundada veebis
toodet, mille tõelist loomust
pole võimalik interneti teel
edasi anda? Patšuli ja roosi
segu ei ole iga parfüümi puhul
sama tulemusega – lõhna võib
aimata, aga kooslus sõltub
paljust muustki. Pealekauba
pole avatud parfüümipudelit
võimalik enam tagastada. Jovoy
on tulnud välja leidliku lahen
dusega, kus klient saab tellida
pea kõiki parfüüme väikses,
kuni 2 ml proovipakendis.
TALONGIAJASTU
PRANTSUSE MOODI
Minu ettevõttes ei olnud
stereotüüpset saatan-kannabPradat-õhustikku. Mul vedas
toetavate, konstruktiivsete ja
sõbralike kolleegidega ning
sain proovile panna oma
looming ulisuse. Kindlasti

ELUKOOL

SEPTEMBER 2020, NR 8

sega, ja asud kohe asja juurde.
Prantsusmaal eelneb sellele aga
tüüpiline jutuajamine selle üle,
kuidas vestluskaaslasel, tema
kolleegil ja ülemusel läheb, ja
teab mis veel. Kui esitlesin oma
prantsuse kolleegidele eestlas
likku võrdlust, näis see neile
järsu lähenemisena.
Üks kultuurierinevuse näide
on kas või see, et Prantsusmaal
on töötajal õigus tickets resto’le
ehk restoranikupongidele
(lõunasöögirahale), millest
poole katab tööandja. Nendega
saab ka toidupoes maksta ja
summa sõltub ettevõttest. Selle
peale mu Eesti sõbrannad naer
sid ja hüüdsid: „Talongiajastu!“
Ja veel: täispikk töönädal on
35 tundi, ametlikult.
Mu praktikakogemus ja
tutvus parfüümide maailma
ga olid ääretult rikastavad,
põnevad ja kasvatavad.
Sellegipoolest
soovin koguda
võimalikult
palju

kogemusi erisuguste toodetega,
et üha avastada ja areneda. Peagi
alustan moe ja luksuse juhti
mise õpinguid Pariisis Institut
Français de la Mode’is kitsama
suunitlusega magistriõppekava
järgi, mille puhul eeldatakse
juba olemasolevat magistrikraa
di või pikemat erialast töökoge
must (ingl specialized master’s).
Seekord on tegemist töö
põhise õppega, sest õpingute
kõrvalt olen ka e-kaubanduse
projektijuht – nüüd siis
kingade valdkonnas.
Olen ammu
tahtnud põhjali
kult tegelda
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e-kaubandusega ja ootan uusi
proovilepaneku võimalusi põne
vusega. Koroonaviiruse ähvar
dava teise laine suhtes üritan
jääda rahulikuks – olla
valmis muutusteks
ja elada üks päev
korraga. •

MASKI KANDMINE ON PARIISI POODIDES
ENAMASTI KOHUSTUSLIK, AGA MASKIGA
LÕHNA ERITI HÄSTI EI TUNNE.

Jovoy loodi 1920. aastatel.
Peagi vajus see unustuse h õlma,
kuid 2000. aastate alguses ostis
tootemargi ära legendaarne
François Hénin. Peale selle, et
ta äratas taas üles Jovoy nime
ja lõi Jéroboami brändi, avas ta
2011. aastal poe.

 ängis rolli see, et olin väikse
m
mas ja nooremas ettevõttes.
Töökultuuris on Eestiga
võrreldes muidugi erinevusi.
Eestlasena meeldib mulle
asju ajada pragmaatiliselt:
kui kellelegi on vaja töö asjus
helistada, siis küsid, ega sa ei

IGAKS ÕUEMINEKUKS OLI VAJA
LUBA, MIDA ALGUSES EI TOHTINUD
ESITADA DIGITAALSELT, VAID
MILLE PIDI KAS VÄLJA PRINTIMA
VÕI ISE ÜMBER KIRJUTAMA.
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Võitlus naishääle
nimel
Puhkus, raamatud ja filmid käivad käsikäes. Kosutasin sel suvel
vaimu BBC teleseriaaliga „Sufražetid – võitlus valimisõiguse
KOLUMN
AVASTA

tänapäeval uskumatuna näivatest tegudest.

KAI LY KRÖÖNSTRÖM
kirjanduse ja kultuuriteaduste
teise kursuse üliõpilane

K

FOTO: KAADER FILMIST/BBC

eest“, mis räägib pooldokumentaalses vormis briti naisõiguslaste

a praeguses polarisee
runud maailmas võib
sõnapaar naine ja
õigused kutsuda esile vastakaid
arvamusi, kuid enamasti ei aru
tata enam naiste valimisõiguse
üle. On ju iseenesestmõistetav,
et naised osalevad poliitikas. See
seriaal näitab, kuidas ja millise
hinnaga sellise arusaamani on
jõutud.
18. sajandi lõpus alanud
tööstusrevolutsioon muutis
naised iseseisvamaks, sest neil
oli varasemast rohkem haridust,
raha ja vaba aega. Film räägib
Inglismaa naistest, kes asutasid
1903. aastal radikaalse sufražeti
organisatsiooni Naiste S otsiaalne
ja Poliitiline Liit (ingl Women’s
Social and Political Union, lühi
dalt WSPU). Sõna sufražett tuleb
ingliskeelsest sõnast suffrage, mis
tähendab õigust valida. WSPU
tuumiku moodustasid Emmeline

Pankhurst ning tema kaks tütart
Christabel ja Sylvia.
Organisatsiooni motoks sai
„Teod, mitte sõnad“ ja see erines
teistest sufražetirühmitustest,
sest otsustati kasutada radikaal
semaid võtteid. Varem oli WSPU
korduvalt teinud valitsusele sea
dusemuudatuste ettepanekuid,
kuid tulutult.
Niisiis võtsid naised kasu
tusele jõulisemad abinõud, et
oma hääl kuuldavamaks teha.
Muu hulgas proovisid nad jõuga
siseneda parlamendihoonesse,
kuhu naissoost isikutel oli toona
keelatud minna.
Et oma liikumisele veelgi
rohkem tähelepanu tõmmata,

t ähelepanu pöörama. Siiski ei
suudetud poliitikute raudkind
laid tõekspidamisi muuta ning
sufražetid ja nende taotlused
jäid Westminster Abbey meeste
silmis nalja- ja laimuobjektideks.
Lõpuks väsisid WSPU
liikmed rahumeelsetest püüdlus
test – jah, eelkirjeldatud katsed
endale ja oma nõudmistele
tähelepanu tõmmata olid järgne
vatega võrreldes leebed. Kasutu
sele võeti äärmuslikud võtted.
SÕDA MUUTIS KÕIKE
WSPU siht oli ärgitada ajakirjan
duse huvi naisõiguslaste vastu.
Niisiis rikuti avalikku korda:
lõhuti hoonete aknaid, süüdati

1918. AASTAL ANTI VALIMISÕIGUS VÄHEMALT
30-AASTASTELE KINNISVARAOMANIKEST
NAISTELE, TEISTELE KÜMME AASTAT HILJEM.

korraldas WSPU hiiglasliku
meeleavalduse. Filmilindile
jäädvustatuna innustas see nii
kaasmaalasi kui ka välismaa
lasi naiste õigustele rohkem

tühje maju, lõhati isegi pomme.
Selliseid tegusid korda saates ei
pääsetud ka vanglakaristusest.
Vanglas pidasid naised n älja‑
streike.

SUFRAŽETIRÜHMITUSSE WSPU KUULUSID ERINEVA TAUSTAGA BRITI NAISED.

Provokatsioonidest hoolimata
ei muutunud poliitikas ikka veel
midagi. Vangi pandud nälja
streikijaid sundtoideti ninasse
surutud sondi kaudu, WSPU
juhte hakati jälgima. Sufražettide
liikumine tekitas Inglismaa ma
jandusele palju kahju – ainuüksi
aastatel 1913–1914 kuni kaks
miljonit naela (Bearman, 2005).
Ometi tuli ükskord naiste
nõudmistele alla vanduda. Para
doksaalsel kombel aitas sellele
kaasa sõda: esimese maailma
sõja ajal võtsid naised meeste
töökohad üle. Sel ajal näitasid
sufražetid ühiskonnale nii enda
kui ka üldse kõigi naiste väär
tust. Tasapisi hakkas ühiskond
mõistma, et naised on meestega
võrdväärsed.
1918. aastal antigi valimis
õigus kinnisvaraomanikest nais
tele, kes olid vähemalt 30-aasta
sed. Ülejäänud pidid oma õiguste

eest võitlema veel kümme aastat
ja alles 1928. aastal said kõik briti
naised õiguse hääletada.
Eestis said kõik naised
valimisõiguse 1917. aastal – pea
kümme aastat varem kui Suur
britannias.
Filmis leidub võikaid stseene,
mida tundlikumatel ei soovitagi
vaadata – näiteks ebainimlikest
meetmetest, mida kasutati nälja
streikijate toitmiseks v anglates.
ÕIGUSED KOHUSTAVAD
Minu jaoks jäi enim kõlama suf
ražettide lööklause „Teod, mitte
sõnad“ – tihti jääb ju muutuste
jaoks sõnadest väheks.
Seriaal inspireeris mind
naisõigusluse teemasse rohkem
süvenema. Muide, 2015. aastal
on samal teemal tehtud mängu
film „Suffragette”, kus võib näha
kuulsaid näitlejaid, nagu Carey
Mulligan ja Meryl Streep.

Meil on tänapäeval õigusi
rohkem kui iial varem, kuid tihti
unustatakse, et õigustega kaasne
vad ka kohustused.
Muu hulgas on meie
kodanikukohus osaleda valimis
tel. Eesti riik on naiste valimis
õigusest jõudnud kaugemalegi,
sest kohalike omavalitsuste voli
kogude valimistel saavad hääle
tada ka vähemalt 16-aastased
noored. Järgmine võimalus on
neil juba 2021. aasta sügisel.
Seega on mõistlik kasutada
ära võimalus avaldada oma
arvamust.
KASUTATUD ALLIKAD
Bearman, C. J. (2005). An
Examination of Suffragette
Violence. The English Historical
Review, 120(486), 365–397. •
Loe täispikka artiklit veebist:
ajakiri.ut.ee.
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VALIMISTELE JÄRGNENUD KAHEL NÄDALAL PROTESTIS MINSKIS TÄNAVATEL KORRAGA ÜLE 200 000 INIMESE.

Valgevene
muutuste lävel
FOTO: SILVER BOHL

Valgevene presidendivalimiste järel puhkenud protestid on näidanud täie kindlusega, et
Aljaksandr Lukašenka juhitud autoritaarne režiim ei saa vanaviisi jätkata.

MAILI VILSON
TÜ politoloogia doktorant

23.

augustiks, mil
seda analüüsi
k irjutan, on
teada, et Lukašenka valimis
tulemus on ametlikel andme
tel 80,1% häältest, peamise
opositsioonikandidaadi
Svjatlana Tsihhanovskaja
toetus on aga väidetavalt 9,9%.
Erinevate sõltumatute hin
nangute põhjal ja tõendamist

leidnud häältevõltsimist arves
tades peetakse tõenäolisemaks
Tsihhanovskaja võitu.
Valimistele järgnenud kahel
nädalal tõid protestid pealinnas
Minskis tänavatele korraga üle
200 000 inimese, neile lisandu
sid tuhanded meeleavaldajad
teistes linnades. Protestide ula
tus, järjepidevus ja rahumeelne
iseloom olid teravas kontrastis
julgeolekujõudude ulatusliku
vägivallaga, millest annavad
tunnistust nii inimohvrid kui
ka tuhanded arreteeritud.
Kuigi Lukašenka on
keeldunud tagasi astumast ja
uusi valimisi korraldamast, on
selge, et Valgevene ühiskond
on muutunud ja ühel või teisel
moel peab sellele reageerima ka
poliitiline võim.
Režiimi siirete aine
kursusel õpivad riigiteaduste

bakalaureusetudengid, et
mittedemokraatliku režiimi
võimaliku lagunemise juures
mängivad rolli neli klassikalist
tegurit: majandus, rahva poliiti
line ärkamine, poliitilise eliidi
killustatus ja rahvusvaheline
surve. Vaatleme neid praeguse
Valgevene kontekstis lähemalt.
MAJANDUS JA RAHVAS
Valgevene majanduse prob
leemid on ennekõike struk
tuursed: seal kehtib sisuliselt
plaanimajandus, kus riik on
suurim omanik ja tööandja
ning enamik ettevõtteid sõltub
otseselt riiklikest (ja Venemaa)
toetustest. Ehkki erasektor on
viimastel aastatel saanud jõuli
semalt areneda, on kasv käibiva
majandusmudeli tõttu piiratud.
Hinnanguliselt miljon inimest
riigi üheksamiljonilisest
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elanikkonnast töötab võõrsil,
mis lisaks sissetulekute kasvule
mõjutab ka nende ühiskondlik
ke veendumusi.
Üks tähelepanuväärsemaid
ilminguid käimasolevate
protestide juures on see, et
esimest korda on meeleavalda
jate ridades riiklike tehaste
töölisi ja regionaalsete keskuste
elanikke, kes seni on valdavalt
olnud Lukašenka veendunud
toetajad.
Rahvas on mobiliseerunud
erinevates sotsiaalsetes
rühmades ja tegu pole lihtsalt
opositsiooni rahulolematusega
valimistulemuse suhtes. Paljud
tänavatele tulnud olid seni
olnud poliitiliselt passiivsed –
neid ajendas šokk julgeoleku
jõudude jõhkra vägivalla pärast
ja varasemast märksa ulatusli
kum valimistulemuste võltsi
mine.
Teine oluline valgevenelaste
mobiliseerumise mõjutaja on
koroonakriis. Analüütikud on
väitnud, et Lukašenka hooli
matu suhtumine – pandeemia
naeruvääristamine, riiklikest
tervishoiu- ja majandusmeet
metest keeldumine ning
soovitused tervena püsimiseks
saunas käia ja viina juua – oli
viimane piisk rahva niigi triiki
täis karikas.
Kuna Valgevene riigimeedia
on olnud režiimi teenistuses,
on rahvast aidanud tasalülitada
infopuudus. Nüüd on selle
lünga täitnud sotsiaalmeedia,
eriti suhtlusäpp Telegram, mis
töötas isegi internetikatkestuste

ajal. Selle abil on ka need
valgevenelased, kes ise pole
protestidel osalenud, näinud
videoid ja fotosid meele
avalduste mastaapsusest ja
politseivägivallast, millest
riiklik meedia ei räägi. Samuti
on Telegram olnud asendamatu
protestide koordineerimisel.
Araabia kevade ja Hong
kongi protestide kõrval on
Valgevene järjekordne oluline
juhtum sotsiaalteadlastele, et
muu hulgas uurida sotsiaal
meedia rolli mittevabades
ühiskondades.
ELIIDI KILLUSTATUS
Kui kahe esimese teguri juures
võib Valgevenes varasemaga
võrreldes täheldada üsna olulisi
muutusi, siis eliidi killustatuse
ja rahvusvahelise mõjuga on
olukord ebaselgem. Nagu teada,
seisab praegune poliitiline eliit
Lukašenka selja taga –
põhjusteks varasem puhastus
töö juhtimisstruktuurides ja
ulatuslik korruptsioon.
Aeg-ajalt võib küll lugeda
rahva vastu astumast keeldunud
politseinikest ja propaganda
tegemisest väsinud ajakirjani
kest, ent seni on nad olnud
selges vähemuses. Kuniks
režiimil on võimalik loota
jõustruktuuride toetusele, on
selle jätkumine tõenäoline, olgu
siis koos Lukašenkaga või ilma
temata.
Eliidi suhtelise ühtsuse
kõrval ei ole vähem oluline
see, et Valgevene oposit
sioonil puudub selge liider.
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S vjatlana Tsihhanovskaja oli
küll v alimistel opositsiooni
ühiskandidaat ning tema polii
tiline kogenematus ja siirus olid
rahvale sümpaatsed (eriti kuna
Lukašenka ei võtnud naissoost
vastaskandidaati tõsiselt), ent tal
puudub poliitiline ambitsioon
protsessi pikemalt juhtida. Ena
mik opositsiooniaktiviste on kas
riigist põgenenud või juba enne
valimisi vangistatud.
VÄLISMAINE SURVE
Ka rahvusvahelisel tasandil on
Valgevene olukord keeruline.
Lukašenka on pikalt Venemaad
ja lääneriike üksteise vastu välja
mänginud ning suutnud riiki
hoida mõnes mõttes eikellegi
maal, kuid seetõttu puudub tal
nüüd kindel seljatagune.
Kuigi protestijad on palunud
välisriikidelt ametlike valimis
tulemuste tunnustamata
jätmist, ei ole nende jaoks küsi
mus riigi välispoliitilises suunas.
Nii EL kui ka Venemaa on seni
teinud võimaluste piires samme
oma huvide kohaselt, ent jäänud
pigem äraootavale seisukohale.
Valgevenes toimuv on kaht
lemata erakordne ja meenutab
ehk nii mõnelegi lugejale 30 aas
ta tagust ebakindlat aega Eestis.
Režiimi siiret käsitlevast kirjan
dusest on aga teada, et suurem
osa autoritaarsete režiimide
lagunemisi ei vii demokraatiani.
Seda, millises suunas Valgevene
edasi liigub, saame jälgida edas
pidi, kuid pärast augustisünd
musi on selge, et muudatused
tulevad. •
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IN MEMORIAM
FOTO: ERAKOGU

VELLO SALUPERE
15.03.1935–12.07.2020

Emeriitprofessor Vello Salupere
oli pikaaegne Tartu Ü
 likooli sisekliiniku juhataja, kelle õpetustest
on osa saanud kõik keskmise ja
vanema põlvkonna arstid Eestis.
Vello Salupere sündis
1935. aastal Tallinnas, ent alates
Tartu Ülikooli arstiteaduskonda
astumisest sai temast tartlane.
Ta lõpetas ülikooli 1960. aastal,
kaitses kandidaadiväitekirja
1963. ja doktoriväitekirja
1969. aastal. 1970. aastal sai ta
professoriks.
Professor Salupere oli Tartus
Toomel gastroenteroloogia
osakonna rajaja. Professor Kuno
Kõrge ametijärglasena asus ta
Toome sisekliiniku (tollase
teaduskonna sisehaiguste kateedri) juhiks. Kliiniku kolimisel
Maarjamõisa asus ta juhatama
sisekliinikut, mis ühendas varasemaid Toome ja Maarjamõisa
haigla siseosakondi ja kateedreid.
Kliinikumi rajamisel
1990-ndatel oli tal märkimisväärne roll: ta oli juhatuse liige ja
1996. aastast juhatuse esimees.
Tartu Ülikoolis täitis ta lisaks
kateedri- ja kliinikujuhataja
ülesannetele ka prodekaani

kohustusi ning oli Tartu Ülikooli
nõukogu liige.
Vello Salupere juhendamisel
on kaitstud üheksa meditsiini
kandidaadi väitekirja ja ta
ise oli ligi 300 publikatsiooni
autor. Uurimistöödes käsitles
ta maolimaskesta muutusi, vähi,
peptilise haavandi ja kroonilise
gastriidi seoseid ning immunoloogilisi mehhanisme, samuti
maksahaigusi.
Professor Salupere oli pikka
aega Eesti-Soome gastro
enteroloogia-koostöörühma üks
juhte. 1980. aastal pälvis ta Eesti
NSV riikliku teaduspreemia,
2000. aastal kliinikumi preemia,
2001. aastal Punase Risti III klassi
teenetemärgi ning Tartu Ülikooli
suure medali. Professor Salupere
oli pikka aega Eesti sisearstide
ja gastroenteroloogide seltside
juht, erialanõunik ministeeriumis ning üleliiduliste ja rahvus
vaheliste erialaorganisatsioonide
juhtorganite liige.

Vello Saluperet mäletatakse
kui energilist ja karismaatilist
õppejõudu ja kolleegi. Tema
suurepärane loengupidamis
oskus ja vahetu isikupärane
kirjutamisstiil pälvisid üleüldise
lugupidamise. Tema raamatud
olid selge ülesehituse ja ladusa
tekstiga, sarjas „Scripta medicorum“ ilmunud „Gastroenteroloogia“ omandas tudengite ja
kolleegide seas pea kultusseisundi ja selle tipplauseid tsiteeriti
peast.
Õppejõuna oli Salupere
nõudlik ja otsekohene. Sisehaiguste õpetamisel lähtus ta
maailma kõige autoriteetsema,
Harrisoni õpiku seisukohtadest,
vaatamata ametlikult soovitatud kirjandusele. Ta oli Toome
sisehaiguste kliiniku parimate
traditsioonide hoidja, keda
iseloomustas suur mõtte- ja
sõnatäpsus, selge eesmärgi seadmine diagnoosimisel ja ravis ning
nende väärtuste edasiandmine
järgmistele põlvedele.
Mälestus Vello Saluperest
jääb kestma.
Sügav kaastunne lähedastele.
Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli sisekliinik
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu Ülikooli Kliinikumi
sisekliinik

DOKTORITÖÖDE KAITSMISED SEPTEMBRIS
2. septembril kell 14.15 k aitseb
GAYGYSYZ A SHYROV

majandusteaduse erialal doktoritööd „Essays
on firm-level corruption“
(„Uurimused firma tasandil

toimuvast korruptsioonist“).
Kaitsmine toimub Narva mnt
18–2040. Juhendaja vanemteadur Jaan Masso, oponendid dots Julia Korosteleva
(University College London,

S uurbritannia) ja prof Aaro
Hazak (Tallinna Tehnika
ülikool).
4. septembril kell 14.15 k aitseb
IDA RAHU keemia erialal
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dok toritööd „Bromine formation in inorganic bromide/
nitrate mixtures and its appli
cation for oxidative aromatic
bromination“ („Broomi teke
anorgaaniliste bromiidide ja
nitraatide segudes ning selle
rakendamine oksüdatiivseks
aromaatsete ühendite broomi
miseks“). Kaitsmine toimub
Ravila 14a–1020 ja videosilla
kaudu. Juhendaja prof Jaak
Järv, oponent juhtivteadur
Alex R. K homutov (Venemaa
Teaduste Akadeemia
Engelhardti-nimeline instituut).
9. septembril kell 10.00
kaitseb KADI LUHT- K ALLAS
haridusteaduse erialal
doktoritööd „Risk-taking
behaviour: Relations hip with
personality and markers of
heritability, and an intervention to prevent unintentional
injury“ („Riskeeriv käitumine:
seosed isiksuse ja pärilikkusega ning sekkumine vigastuste
ennet amiseks“). Kaitsmine
toimub Uppsala 10–148.
Juhendajad Diva E ensoo
(Tervise Arengu Instituut) ja
prof Jaanus Harro, oponent
prof Christian M
 ontag (Ulmi
Ülikool, Saksamaa).
10. septembril kell 16.15
kaitseb LARISA IVANOVA
molekulaartehnoloogia
erialal doktoritööd „Design
of active compounds against
neurodegenerative diseases“
(„Aktiivsete ühendite disain
neurodegeneratiivsete haiguste raviks“).
Kaitsmine toimub Ravila
14a–1020 ja videosilla kaudu.
Juhendajad prof Mati Karelson
ja teadur Jaana Tammiku-Taul,

oponent prof Dan Lindholm
(Helsingi Ülikool, Soome).
11. septembril kell 10.15
kaitseb ELIN SOOMETS
loomaökoloogia erialal
doktoritööd „Focal species in
wetland r estor ation“ („Suunis
liigid märgalakoosluste taastamisel“). Kaitsmine toimub
TÜ senati saalis. Juhendajad
juhtivteadur Asko Lõhmus ja
teadur Riinu Rannap, oponent
prof Johan Elmberg
(Kristianstadi Ülikool, Rootsi).
18. septembril kell 14.00 kaitseb STEN SAAR arstiteaduse
erialal doktoritööd „Epidemio
logy of severe injuries in
Estonia“ („Raske trauma
epidemioloogia Eestis“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006
või videosilla kaudu. Juhendajad prof Peep Talving ja prof
Urmas Lepner, oponent Ari
Leppäniemi (Helsingi Ülikool,
Soome).
18. septembril kell 14.15
kaitseb KADI TILK geneetika
erialal doktoritööd „Signals
and responses of ColRS
two-component system
in Pseudomonas putida“
(„ColRS süsteemi aktiveeriv
signaal ning selle süsteemi roll
Pseudomonas putida stressi
taluvuses“). Kaitsmine toimub
Riia 23b–105 või videosilla
kaudu. Juhendaja vanemteadur
Rita Hõrak, oponent prof
Thorsten Mascher (Dresdeni
Tehnikaülikool, Saksamaa).
22. septembril kell 14.15 kaitseb ILYA KUZOVKIN informaatika erialal doktoritööd
„Understanding Information
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Processing in Human Brain by
Interpreting Machine Learning
Models“ („Inimaju arvutuslike
protsesside mõistmine masin
õppe mudelite tõlgendamise
kaudu“). Kaitsmine toimub
Narva mnt 18–1021.
Juhendaja prof Raul V
 icente,
oponendid prof Tim
K ietzmann (Radboudi Ü likool,
Holland) ja Fabian Sinz
( Tübingeni Ülikool, S aksamaa).
25. septembril kell 12.15
kaitseb ORLENYS LÓPEZ
PINTADO informaatika erialal
doktoritööd „Collaborative
Business Process Execution
on the Blockchain: The
Caterpillar System“ („Koostööäriprotsesside läbiviimine
plokia helal: Caterpillari
süsteem“). Kaitsmine toimub
Narva mnt 18–1021.
Juhendaja prof Marlon D
 umas,
oponendid prof Dimka
K arastoyanova (Groningeni
Ülikool, Holland) ja Pierluigi
Plebani (Milano Polütehnikum,
Itaalia).
25. septembril kell 14.15
kaitseb MARI URB
neuroteaduse erialal
doktoritööd „DNA methylation in the predisposition,
expression and abstinence
of cocaine a ddiction“ („DNA
metülatsiooni roll kokaiini
ravimsõltuvuse väljakujunemises, sõltuvuse avaldumises ja
abstinentsis“).
Kaitsmine toimub Ravila
19–0088/0089 või videosilla
kaudu. Juhendajad prof Anti
Kalda ja prof Tõnis T
 immusk,
oponent lektor Petteri
Piepponen (Helsingi Ülikool,
Soome).
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STIPENDIUMIKONKURSID
PROFESSOR MARIKA
MIKELSAARE ÜLIÕPILASTEADUSE TOETAMISE
STIPENDIUM – 500 eurot.

Stipendiumile saavad kandi
deerida jooksval aastal teadus
ajakirja suunatud või seal
avaldatud, samuti arstiteadus
konna teaduskonverentsil
esitatud mikrobioloogia ja
infektsioonhaiguste alase
teadustöö autorid (üliõpilased,
magistrandid ja doktorandid).
Taotluste esitamise tähtaeg on
1. oktoober 2020.
VALDA JA BERNARD ÕUNA
STIPENDIUM – 5000 eurot.
Stipendiumile saavad kandidee-

rida TÜ magistrandid ja dokto
randid, kes on taotlemisele
eelnenud aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud
biomeditsiinialase teaduspubli
katsiooni. Taotluste esitamise
tähtaeg on 1. oktoober 2020.
PEETER PÕLLU STIPENDIUM

– 2000 eurot. Stipendiumile
saavad kandideerida kõigi Eesti
avalik-õiguslike kõrgkoolide
õpetajakoolituse erialade
üliõpilased (alates kaheksandast semestrist integreeritud
õppekava puhul ning teisest
semestrist magistri- ja doktori
õppe puhul), kes on edukad
õppe- ja teadustöös ning on
tulemuslikult kaasa löönud ka
pedagoogikaalases arendus
tegevuses. Taotluste esitamise
tähtaeg on 1. oktoober 2020.

ANTS JA MARIA S
 ILVERE
NING SIGFRIED PANTI
MÄLESTUSSTIPENDIUM

– kaksteist 1500-eurost
stipendiumi. Stipendiumile
saavad kandideerida kõikide TÜ
õppekavade ja õppetasemete
edukad üliõpilased, kes vajavad
majanduslikku tuge. Taotluste
esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.
IGOR JA KRISTY ILINSKY
STIPENDIUM – 22 500 eurot.

Stipendiumile saavad kandi
deerida kuni 35-aastased
neuroloogid, neurokirurgid
ja neuroteadlased, kes soovi
vad täiendada oma oskusi
liigutushäirete nüüdisaegsete
ravimeetodite valdkonnas ning
koguda süvateadmisi nende
mehhanismidest. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november
2020.
2021/2022. ÕPPEAASTA
VÄLISEESTI KÜLALIS
PROFESSORI STIPENDIUM

– 50 000 eurot. Stipendiumi
võib taotleda Eesti päritolu
teadlane, kes töötab väljaspool
Eestit asuvas ülikoolis või teadus
asutuses. Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse
kandidaadi tegevuse vastavust
TÜ ja selle valdkondade arengu
kavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi
erialane edukus ja ühiskondlik
tegevus ning TÜ v aldkondade
esitatud prioriteetsed teadus

TEATED

SEPTEMBER 2020, NR 8

49

TUNNUSTUSAVALDUSED
valdkonnad. Stipendium
määratakse üheks akadeemiliseks aastaks. Taotluse esitamise
tähtaeg on 1. oktoober 2020.
Täpsem teave ja nõuded:
sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee või
737 5852 (Triin Vakker).
AUGUST REI PARLAMENDI
UURINGU STIPENDIUMI
KONKURSS

Riigikogu Kantselei asutas 2008.
aastal August Rei parlamendi
uuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendi
alast teadustööd.
Stipendium antakse e esti- või
võõrkeelse parlamenti, parlamentarismi, Eesti parlamen
taarseid kogusid või esindus
demokraatiat käsitleva
magistri- või doktoritöö
kirjutajale.

TÜ suure medali ja tänukirja
pälvis 70. sünnipäeval eesti
ja üldkeeleteaduse instituudi
eesti keele osakonna juhataja,
tänapäeva eesti keele professor
HELLE METSLANG .
TÜ väikese medali ja
tänuk irjaga tunnustati 70.
sünnipäeval keemia instituudi
bioorgaanilise keemia vanemteadurit UNO MÄEORGU; 60.
sünnipäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna bioorgaanilise keemia professorit AGO
RINKENIT ja keemia instituudi
anorgaanilise keemia a ssistenti
JAAK AROLDIT; seoses
pensionile jäämisega infotehno
loogia osakonna kasutajatoe

talituse infosekretäri VIRVE
AEDMAD.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid
60. sünnipäeval genoomika
instituudi inimese geneetika teadur MARIS TEDER-LAVING;
50. sünnipäeval ökoloogia ja
maateaduste instituudi ökoloogia peaspetsialist KERSTI
PÜSSA; samuti meditsiiniteaduste valdkonna meditsiinilise
mikrobioloogia professor, bio- ja
siirdemeditsiini instituudi mikro
bioloogia osakonna juhataja
IRJA LUTSAR .
TÜ aumärgiga tunnustati
70. sünnipäeval kultuuriteaduste
instituudi maailmakirjanduse

assistenti KERSTI UNTI;
aumärgi pälvisid ka õppeosakonna elukestva õppe keskuse
veebiarendaja KAIT KRULL ,
õppedisainerid DIANA LÕVI ja
LY SÕÕRD ning personaliosakonna personaliarenduskeskuse
õpetamisoskuste arendamise
konsultandid KATRI KÜTT,
AIRI NIILO, ANU SARV ja
KAIRE UIBOLEHT, Viljandi
kultuuriakadeemia endine
pikaajaline töötaja PIRET AUS
ning seoses pensionile jäämisega
eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekorralduse spetsialist
MARE VALGE .

Loe kõiki tunnustusavaldusi
veebist: ajakiri.ut.ee.

ÕNNITLUSED
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EDUARD
TAMM, loodus- ja

täppisteaduste valdkonna
emeriitdotsent – 26. september

Stipendiumi taotlemiseks tuleb
Riigikogu Kantseleile esitada
20. oktoobriks avaldus, eluloo
kirjeldus, magistri- või doktori
töö pealkiri, ideekavand, juhendaja soovitus jm dokumendid.

70

Välja antakse kuni kaks 1500
euro suurust stipendiumi.
Stipendium makstakse välja
kahes osas: esimene osa esitatud
kavandi põhjal ja teine osa pärast
töö edukat kaitsmist. Konkursi
võitjad avalikustatakse hiljemalt
20. novembril.

65

MARE PIIRSALU,

analüütilise ja füüsikalise
keemia teadur – 6. september
HENN KÄÄRIK ,
sotsiaalteaduste valdkonna
emeriitdotsent – 10. september
TIIA TULVISTE ,
arengupsühholoogia
professor ja osakonna juhataja –
23. september
KRISTA LIIV, genoomika
instituudi sekretär –
27. september

60

ULVI URM, semiootika

osakonna vastutav

sekretär – 3. september
REET ADAMSOO,

ehitushangete spetsialist –
26. september

intellektuaalse omandi
valdkonna jurist –
12. september
ANNE KRIPS, sisekliiniku
laborant – 12. september

45

55

40

TIINA KAHRE ,
kliinilise
molekulaargeneetika lektor –
27. september
AIN RIISTAN , uue testamendi
lektor – 28. september

50

MARGUS OTS,

zooloogiliste kogude
peaspetsialist – 8. september
KRISTJAN LEIGER , biofüüsika
teadur – 14. september
RAIMO TALTS, arendustalituse
projekteerimis- ja

ALFONSO TLATOANI
GARCIA SOSA ,

molekulaartehnoloogia
vanemteadur – 19. september
MARIT PIIRMAN,

turismiteenuste
assistent – 4. september
TRIIN KURRIKOFF,
neuropsühhofarmakoloogia
osakonna andmeanalüüsi
peaspetsialist – 12. september
KADRI PEIL , rakubioloogia
teadur – 22. september

30

ANTON MASTITSKI,

orgaanilise keemia
õppetooli spetsialist –
22. september

50
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Liivi põhilised uurimisalad
olid inglise keele õpetamise
metoodika ja kontrastiivne
grammatika. Ta on kirjutanud
mitmeid õpikuid, millest olulisemad on „Advanced English for
the Estonian Learner“ I ja II osa
(kaasautor N. Toots, 1978 ja
1983), „Inglise keele grammatika:
õpik üliõpilastele“ (kaasautor
A. Pikver, 1991) ja „Inglise keele
grammatika keskkoolile“ (kaasautor A. Pikver, 1994).
Koostöös dotsent Juhan
Tuldavaga arendasid nad välja
eesti kvantitatiivse ja kontras
tiivse lingvistika uurimisharu.
Nende töödel, mida ülikool
avaldas kogumikes Methodica ja
Linguistica, oli üleliiduline menu.
Kokku on Liiv avaldanud üle saja
teaduspublikatsiooni.
Kui Heino Liiv sai kateedri
juhatajaks, seadis ta endale kolm
suurt eesmärki. Esimene neist
oli kateedri koosseisu täiendamine uute õppejõududega ja
nende kvalifikatsiooni parandamine. Uusi õppejõude toodi üle
võõrkeelte kateedrist ja ülikooli
kirjastusgrupist või jäeti kraadi
taotlejana tööle kohe pärast
ülikooli lõpetamist.
Teiseks tähtsaks eesmärgiks
pidas Liiv Tartu kui kinnise linna
staatuse kiuste seada sisse sidemed välisülikoolidega, kasutades

kõiki kättesaadavaid võimalusi.
Tal õnnestus säilitada kontaktid
oma ameeriklastest kolleegidega, kellega ta oli tutvunud
õpingute ajal Leningradis.
Liiv lõi sidemed Briti saatkonnaga Moskvas, kust ta sai
dokumentaalfilme üliõpilastele
näitamiseks. Perestroika saabudes ja vabamate olude tekkides
lõi ta sidemed ülikoolidega Suur
britannias, Soomes, Saksamaal
ja Hispaanias. Nii jõudis Tartusse
kursusi lugema ka välislektoreid.
Kolmandana pidas ta oluliseks
uute suundade juurutamist
lingvistikas, et viia inglise keele
õpetamise metoodika teadus
likele alustele. Koostöös
saksa filoloogia kateedri juhataja dotsent Tuldavaga algatati
kontrastiivse lingvistika, tekstilingvistika ja kvantitatiivse lingvistika uurimissuunad. Keskenduti
kvantitatiivsele tekstianalüüsile,
et objektiivselt hinnata õpikute
tekstide raskust.
Liivi algatusel seati sisse
viienda kursuse üliõpilaste eriala
praktika Moskvas, kus üliõpilased said üleliidulises võõrkeelse
kirjanduse raamatukogus koguda
materjali oma diplomitööde
jaoks.
On märkimisväärne, et Liivil
õnnestus töötada kateedri
juhatajana ja muudel juhtivatel
ametikohtadel, olemata NLKP
liige.
Kolleegid teavad Liivi kui
täpset ja nõudlikku õppejõudu,
kes hoidis oma inimesi ja oli alati
väljas kateedri huvide eest.
Soovime juubilarile jätkuvat
vastupidavust ja vaimuerksust!
Kolleegid anglistika osakonnast

TARTU ÜLIKOOLI TERMINID. KAUGÕPE

2019.

aasta detsembris loodi ülikoolis
senise terminoloogiakomisjoni
asemele kaks uut: üks eesti ja üks inglise terminite jaoks. Komisjonid arutavad ülikooli tegevust
puudutavaid termineid, valivad olemasolevate
hulgast parima vaste või loovad uusi.
12. juunil saatis Haridus- ja Teadusministeerium terminikomisjonidele ajakohase küsimuse
õppetööga seotud kolme termini kohta. Euroopa Liidu interaktiivsesse terminibaasi IATE
sooviti kanda kirjeid, mis puudutavad eemalt
õppimist, ja ülikoolilt sooviti saada nende kohta
arvamust. Küsimise ajal olid IATE-s järgmised
kirjed:
distance education: kaugõpe, distantsõpe, veebi
õpe, veebipõhine õpe ja kaugkoolitus;
distance learning: kaugõpe, kaugõppimine,
distantsõpe, veebiõpe, veebipõhine õpe ja veebi
põhine õppimine;
distance teaching: kaugõpe, kaugõpetamine,
distantsõpe, veebiõpe, veebipõhine õpe ja veebi
põhine õpetamine.
Komisjonide käsutuses olid ka mõtted
mitmelt seni arvamust avaldanud eksperdilt. Need lahknesid suuresti: kui mõni leidis,
et mõisted kattuvad ja neid võib tähistada
ühesuguste või sarnaste terminitega, siis teine
soovitas rangelt vasteid eristada ning anda eri
sisu isegi distants- ja kaugõppele.
Ülikooli terminikomisjonid jõudsid soovituseni, et terminite distance education,
distance learning ja distance teaching tõlkevas
teks sobib ühtemoodi kaugõpe. See termin
on varem k asutusel olnud ka statsionaarse
õppe vastandina, kuid Tartu Ülikoolis viimati
2003/2004. õppeaastal. Ka haridusvaldkonna
õigusaktides seda enam ei pruugita. Praegu
öeldakse ülikoolis statsionaarse õppe ja toonases tähenduses kaugõppe asemel päevaõpe
ja sessioonõpe. Seega võib kaugõppe sisustada

KEELENURKA KIRJUTAB TARTU ÜLIKOOLI KEELENÕUNIK HELIKA MÄEKIVI.
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7. septembril tähistab oma
90. sünnipäeva kauaaegne inglise
filoloogia kateedri (praeguse
anglistika osakonna) juhataja
Heino Liiv.
Heino Liiv sündis 1930. aastal
Võrumaal Kioma külas.
1949. aastal küüditati ta
Võru gümnaasiumi lõpuklassi
õpilasena Siberisse. Juubilari
energilisest ja sihikindlast loomu
sest annab tunnistust see, et
väljasaadetuna suutis ta Irkutski
Pedagoogilises Võõrkeelte Instituudis omandada kõrghariduse.
Naasnud 1956. aastal Eestisse, töötas ta Võru esimeses ja
Tartu viiendas keskkoolis võõrkeelte õpetajana. 1961. aastal
kutsus Lääne-Euroopa keelte
kateedri juhataja Kallista Kann ta
tööle ülikooli, kus ta alustas inglise filoloogia kateedris õpetajana
ja jätkas hiljem vanemõpetajana.
Aastatel 1964–1966 täiendas
Liiv end Leningradi Ülikoolis,
kus 1975. aastal kaitses ka
pedagoogikakandidaadi kraadi,
ja aastal 1978 sai temast Tartu
Riikliku Ülikooli dotsent.
Kui tema eelkäija dotsent
Oleg Mutt tervislikel põhjustel
kateedrijuhataja kohast loobus,
soovitas ta oma järeltulijaks
just Heino Liivi kui inimest, kes
oli tema arvates kateedri töö
edasiarendamiseks parim. Heino
Liiv töötaski inglise filoloogia
kateedri juhatajana aastatel
1978–1992.
Aastatel 1973–1976 ja
1985–1989 oli Liiv ka filoloogiateaduskonna prodekaan,
1989–1990 dekaani kohusetäitja ning 1990–1992 romaanigermaani filoloogia osakonna
juhataja.
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HEINO LIIV 90

uue, osaliselt kattuva tähendusega. Uues
tähenduses võib ka kaugõpe olla päevaõpe.
Komisjonid on seisukohal, et sõnu distants
õpe ja kaugõpe ei tasu tähenduslikult eristada.
Lisaks leiavad komisjonid, et võrdseks ei
saa lugeda ka kõiki IATE-s pakutud vasteid.
Terminid veebiõpe, veebipõhine õpe ja veebi
põhine õppimine/õpetamine ei tähista mitte
õppevormi, vaid õppeviisi. Kaugõppe alla võib
kuuluda ka näiteks iseseisev töö, mis ei pruugi
olla veebipõhine. Seega on veebis toimuv õpe
üks kaugõppe viise, aga mitte kaugõppe süno
nüüm, sest need mõisted kattuvad üksnes
osaliselt.
Komisjonid ei nõustu ka IATE-s oleva
termini kaugkoolitus kasutamisega kaugõppe
sünonüümina. Terminikomisjonide arvates on
koolitus eesti keeles enamjaolt teise tähendu
sega kui õpe ja seda võiks kasutada peamiselt
täiendusõppe või muu lühiõppe kontekstis.
Tänu termini kaugõpe analüüsimisele saab
korrastada ülikooli tekstides kasutatavat õppesõnavara.

•

KLAVERIÕHTU

KLAVERI
KONTSERT

12.

septembril kell 18
toimub TÜ aulas
Naily Saripova klaveriõhtu.
Kõlab Tšaikovski klaveri
tsükkel „Aastaajad“ op 37
bis. Piletid (10 €) müügil
Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal.

7

TUDENGIPÄEVAD

21.

–27. septembrini
toimuvad Tartus
tudengipäevad. Kavast leiab
hulganisti spordi-, meelelahutus- või muusikaüritusi
ning omapäraseid võistlusi,
mis panevad proovile nii osaleja taibu kui ka kiired jalad.

25.

septembril kell
19 toimub TÜ
aulas klaverimängija Anton
Rosputko kontsert. Kõlavad
Lääne-Euroopa ja Vene
heliloojate teosed. Piletid
(al 12,90 €) müügil Piletilevis.

9

11

20

21

KOORIKONTSERT

FUTULAB

septembril kell 19
toimub TÜ aulas
kammerkoori Kolm Lindu
kontsert, dirigent Mikk
Üleoja. Piletid (7, 10, 15 ja
20 €) müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja pool tundi enne
kontserdi algust kohapeal.

leülikooliline praktika
vahendamise keskkond
Futulab ootab kõikide õppekavade üliõpilasi liituma huvipakkuva praktikaprojektiga.
Registreeruda saab 20. septembrini veebilehel praktika.
ut.ee/projektipraktika.

19.

Ü
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