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13. septembril kell 18 an-
nab Eesti üks tipp-pianiste, 
Tanel Joamets Tartu Ülikooli 
aulas klaverikontserdi. 

Kontserdisari, kus väga hea 
klassikalise klaverimuusikaga 
astuvad üles mitmed pianis-
tid, jätkub Joametsa eestveda-
misel kevadeni. Ühe kontser-
di pilet tuleb huvilistel lunas-
tada 50 krooni eest. Piletitulu 
kantakse valge klaveri fondi, 
kuhu on jätkuvalt oodatud ka 
annetused. 

Märtsist augusti lõpuni ko-
gunes heade inimeste abiga 
valge klaveri fondi pisut üle 
569 000 krooni, ent ülikool 
loodab, et lahkeid annetajaid 
jagub veel, sest uus klaver lä-
heb maksma veidi üle 1,8 mil-
joni krooni.

Joametsa sõnul oleks rah-
vusvaheliselt tunnustatud 
kvaliteediga Steinway & Sons 
kontsertklaveri ostmine Tartu 
Ülikooli aulasse kingitus kõi-
gile linlastele. 

«Paljud pianistid otsustavad 
kontserdipakkumiste üle just 
sellest lähtudes, millisel kla-
veril ja millises saalis neil pa-
lutakse mängida. Uus klaver 
ning ülikooli aula hea akustika 
võimaldaks Tartusse tuua ni-
mekaid pianiste, kes teistel tin-
gimustel pakkumisest lihtsalt 
keelduksid,» selgitas Joamets. 

Eeldatavalt järgmise aas-
ta kevadel korraldab ülikool 
koostöös Eesti Kontserdiga 
uue klaveri esitluskontser-
di. 2009. aastal tähistab Tar-
tu Ülikool ka kahte olulist juu-
belit – emakeelse ülikooli 90. 
aastapäeva ning 200 aasta 
möödumist peahoone valmi-
misest.

Annetused valge klaveri 
fondi: 

A r v e l d u s k o n t o : 
10102000234007 SEB 

Saaja: Tartu Ülikool
Selgitusse kirjutada märgu-

sõna «klaver» ning annetaja 
isikukood ja kontaktandmed.

Ingrid Sahk
TÜ kunstimuuseumi  
peavarahoidja

Augusti lõpus sõidutati Hel-
singisse Tartu Ülikooli kuns-
timuuseumile kuuluv Egip-
tuse nooruki muumia, mis 
on ligi 3500 aasta vanusel 
muuseumieksponaadil juba 
teine reis üle Soome lahe. 

Täpselt kümne aasta eest 
oli sama muumia eksponeeri-
tud Helsingis Heureka näitusel 
«Vanad kultuurid». 

Seekord on väljasõidu põh-
juseks Mika Waltari 100. sün-
niaastapäevale pühendatud 
näitus Ateneumi Kunstimuu-
seumis. 19. septembril soom-
laste lemmikkirjaniku sünni-
kuupäeval avatav näitus «Mika 
Waltari ja kunstnikest kaas-
lased» keskendub ennekõike 
Waltari kunstihuvile ja -kon-
taktidele. 

Näitusel pööratakse tähe-
lepanu ka kirjaniku tuntuima 
teose «Sinuhe» inspiratsiooni-
allikaks olnud Vana-Egiptuse 
kultuurile. 

Soome kollektsioonides 
muumiaid ei leidu. Seda hin-

nalisemaks võib pidada TÜ 
kunstimuuseumis säilinud 
kahte muumiat, millest üks on 
laenutatud Ateneumi näituse-
le ning teine nähtav muuseumi 
püsiekspositsioonis. 

Sedavõrd hinnaliste eks-
ponaatide transport on seo-
tud suurte kindlustussumma-
de ning lepingutega. Muumia 
pakkis kunstimuuseumi kunst-
nik-restauraator Anne Arus. 

Põrutuste eest polsterdatud 
muumia asetati koos 19. sajan-
dist pärit vitriinkastiga suu-
remasse vahtplastiga puhver-
datud kirstu. Muumia naaseb 
kunstimuuseumisse uue aasta 
jaanuari lõpus. 

Kunagi Peterburis Ermitaa-
žis restaureeritud ning dateeri-
tud muumiad peidavad endas 
veel küllaga uurimata külgi. 
Nii on raske öelda midagi Soo-
me saadetud muumia seisuse 
või täpsema päritolu kohta. 

Tartusse sattusid muumiad 
1819. aastal. Noorelt surnud 
orientalistikahuvilise O. Fr. 
von Richteri reisidel kogutud 
muistised kinkis tema isa O. 
M. von Richter poja mälestu-
seks Tartu Ülikoolile. 

Annika Nigul
sisekommunikatsiooni juht

Tartu Ülikooli arenguka-
va aastani 2015 (A2015) 
esimene kavand koos olu-
korrakirjeldusega on prae-
guseks valmis. Nende ma-
terjalidega saab tutvuda 
ülikooli siseveebis (http://
siseveeb.ut.ee/). 

Täna, 5. septembril arutab 
arengukava esimest kavandit 
juhtkomitee ja seejärel plaa-

nime koos dekaanidega ning 
asutuste juhtidega korralda-
da arengukava arutelud kõi-
kides teaduskondades ja kol-
ledžites. 

22. septembrist 10. oktoob-
rini toimuvatel aruteludel oo-
tame teid kõiki aktiivselt kaa-
sa mõtlema ja osalema. 

Täpsema info saate juba 
oma teaduskonnast, kolledžist 
või asutusest. Pärast ülikooli-
siseseid mõttevahetusi valmib 
meie õppejõudude, üliõpilas-

te ja töötajate ettepaneku-
te põhjal oktoobrikuu teiseks 
pooleks arengukava teine ka-
vand. 

7. novembril toimub ülikooli 
aulas arengukonverents, mil-
lest ootame samuti osa võtma 
kõiki Tartu Ülikooli liikmeid. 

Arengukonverentsil vaheta-
vad ülikooli võimaliku arengu 
teemal mõtteid nii üliõpila-
sed, teadlased, ettevõtjad kui 
ka poliitikud. 

Pärast arengukonverentsi 

valmib ülikooli arengukava 
kolmas kavand, mis esitatakse 
ülikooli nõukogule detsembri-
kuus. 

Kõik teie ettepanekud ja 
ideed, milline võiks olla üli-
kooli võimalik tulevik, on oo-
datud aga juba täna e-posti 
aadressile arengukava@ut.ee. 

Mida innukamalt me ise 
mõttevahetustes osaleme ning 
oma ideid välja käime, seda 
enam areneb ülikool just meie 
soovitud suunas!

Semiootika ingliskeelne magistri-
kava on Euroopas üks pioneere
Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Järgmisel õppeaastal avab 
Tartu Ülikool Euroopas ühe-
na esimestest ingliskeelse 
magistriõppekava semioo-
tikas, kuhu välismaised tu-
dengid püüdlevad õppima 
juba praegu. 

Semiootika osakonna võõr-
keelse õppekava spetsialisti 
Katre Väli sõnul on seni Eu-
roopas pakutud magistri ta-
semel semiootikat küll vene, 
prantsuse, saksa ja itaalia kee-
les, ent mitte täies mahus rah-
vusvahelisel tasandil inglise 
keeles. 

«Huvi on selle (inglise kee-
les semiootika õppimise – 
toim) vastu tuntud ning on 
näha, et õppekava avamine 
on põhjendatud,» ütles Väli.

Äge õppekava

Huvi kasvust annab mär-
ku seegi, et info 2009. aastal 
Tartu Ülikooli avatavast õp-
pekavast on levinud ning juba 
praegu peetakse läbirääkimi-
si tudengikandidaatidega näi-
teks USAst.

Õppekava avamiseks ja 
arendamiseks sai semiootika 
osakond raha 2011. aastani 
SA Archimedeselt ning hari-
dus- ja teadusministeeriumilt, 
kui tuli üheks võitjaks nende 
korraldatud konkursil nimega 
«Ägedad õppekavad». 

Selle raha toel saavad 2009. 
aastal sisseastuvad tuden-
gid õppida tasuta, järgnevatel 
aastatel tuleb huvilistel ilm-
selt veidi ka oma kukrut ker-
gendada. 

Parimatele on võimalik 
maksta stipendiume. Väli kin-
nitusel on plaan õppekavaga 
ka pärast riigi toetuse lõppu 
2011. aastal edasi minna.

Kuigi suuresti on õppeka-
va mõeldud Skandinaavia rii-
kide, Venemaa, Baltimaade ja 
kaugemategi maade tudengi-
tele, võivad kindlasti kandi-
deerida ka Eesti üliõpilased. 

Eelnevaid semiootikaõpin-
guid bakalaureuse tasemel ei 
nõuta, seega on magistriõpe 
avatud ka rakenduslike eriala-

de üliõpilastele. 
Erinevalt eestikeelsest se-

miootika magistriõppekavast 
keskendub ingliskeelne enam 
semiootika teooriale, ajaloole, 
semiootika tänapäevaproblee-
midele ja semiootilise analüü-
si meetoditele. 

Olulisim kokkupuutepunkt 
eesti- ja ingliskeelsetel õppe-
kavadel on väliskülaliste loen-
gud, millest Väli soovitab osa 
võtta kõigil huvilistel. 

Nimekad välisesinejad

«Praegugi käib meil aastas 
vähemalt kaks välisõppejõu-
du loenguid lugemas,» ütles ta 
ja lisas, et tuntud semiootika-
teadlasi plaanitakse Tartusse 
kutsuda edaspidigi.

Õppekavas on oluline rõhk 
magistritöö koostamisel, mil-

lega peetakse silmas võima-
lust kandideerida doktoran-
tuuri Tartu Ülikoolis või teiste 
riikide kõrgkoolides. 

Peale teadusliku karjää-
ri näevad Väli ning õppekava 
programmijuht ja biosemioo-
tika professor Kalevi Kull uute 
magistrite rakendust nii rah-
vuslikus kui rahvusvahelises 
kultuurikujunduses (meedia, 
reklaam, turundus jms). Nen-
de sõnul on ka rahvusvahelisi 
semiootilisi konsultatsiooni-
firmasid viimasel ajal juurde 
tekkinud. 

Näiteks Inglismaal on mitu-
kümmend firmat, mis tegele-
vad semiootilise analüüsiga ja 
pakuvad semiootilist eksper-
tiisi, ulatudes järjest laiemalt 
nii Euroopa kui ka Ameerika 
turule.

Ka Eestis esitatakse semioo-
tiliste analüüside tegemiseks 
tellimusi rohkem kui neid täi-
ta suudetakse. 

Peale ülaltoodu räägib õp-
pekava avamise poolt seegi, 
et Tartu Ülikooli semiootika-
osakond kuulub kultuuri-, tõl-
ke- ja biosemiootikas maail-
ma tähtsamate keskuste hulka 
ning välismaalastest tuden-
gid on hakanud rohkem huvi 
tundma just Tartu semiooti-
kakoolkonna vastu. 

Kuigi paralleelselt Tartu 
Ülikooliga avavad ingliskeel-
se semiootika magistriprog-
rammi ka Helsingi Ülikooli 
semiootikud, tunnustab seal-
ne semiootikaprofessor Harri 
Veivo tartlasi ning Väli sõnul 
loodavad eestlased ja soomla-
sed koostööd teha.

Semiootikaosakonna koostööpartnerid Terrence Deacon ja 
Frederik Stjernfelt seminaril Eestis tänavu augustis.  
      Kalevi Kull

 

Valge klaver kutsub kontserdile 

Kunstimuuseumi muumia 
sõidutati Soome näitusele

Septembri lõpus jätkuvad taas arengukava arutelud

Muumia pakkis hoolikalt kirstu TÜ kunstimuuseumi 
kunstnik-restauraator Anne Arus.     inge KuKK

Äg e dAd  
õ ppe k AVAd

Aasta alguses jagasid 
haridusministeerium ja 
SA Archimedes rahvusva-
heliste õppekavade aren-
damiseks toetust kokku 
22,2 miljonit krooni. 

Tartu Ülikoolist sai ka 
toetust rakenduslik mõõ-
teteadus. 

Eesti Kunstiakadeemias 
sai raha animatsioon, Tal-
linna Ülikoolis filmikunst 
ja Tallinna Tehnikaüli-
koolis õppekava «funkt-
sionaalsed materjalid jät-
kusuutliku energeetika 
tarbeks».

Haridusminister Tõnis 
Lukase sõnul loodetakse 
konkursi abil suuremat 
rahvusvahelist nähtavust 
nendele aladele, kus Ees-
til on olemas väga tugev 
siseriiklik kompetents. 

Toetatava õppekava 
raames peab õpe toimu-
ma inglise keeles, õppi-
misvõimalus peab olema 
avatud üliõpilastele kogu 
maailmast. Välistudengi-
tele tuleb tagada võimalus 
osaleda tasuta eesti keele 
ja kultuuri kursustel.



 

Ahhaa-elamustest 
ajas ja ruumis

Tiiu Sild
Teaduskeskuse Ahhaa juhataja

Teadlase amet on läbi aegade olnud veidi salapärane – 
kohati oleks justkui tegu suletud sisereeglitega klubiga, 
kus räägitakse kõrvaltvaatajale arusaamatus keeles. 

Juba viiesaja aasta jagu on teadusetegijad püüdnud 
end laiale avalikkusele mõistetavaks teha. Francis Bacon 
alustas 16. sajandil avastuste muuseumiga. Benjamin 
Franklin aga algatas aastal 1768 ühingu The American 
Society for Promoting and Propagating Useful Knowledge.

Tänasel Euroopal on vaja, et teaduserialadel hakkaks 
õppima rohkem noori inimesi. Riigid kulutavad suuri 
summasid, et saavutada seda eesmärki teaduse popula-
riseerimise kaudu: teadust tutvustatakse kui üht eriti at-
raktiivset, põnevat ja avastusvõimalusi pakkuvat ala. Ka-
sutatakse interaktiivseid haridusnäitusi, teadusteatri eri 
vorme, avalikke loenguid ja katsedemonstratsioone.

Mõni aasta tagasi lisandus uus rakurss: Euroopas ha-
kati korraldama ka teadlase elukutset tutvustavaid kam-
paaniaid (teadlaste öö, teaduskohvikud jms). Sõnumiks 

sai, et teadlased on loo-
mingulised, mitmekülg-
sed ja huvitavad inime-
sed ja et teadlaseks ole-
mine toob elukäiku palju 
põnevaid võimalusi. 

Nüüd on aeg kogu selle 
populariseerimise juures 
jõuda teadusliku meeto-
di avamiseni, et vaataja-
kuulaja saaks aimu, kui-
das teadlased tegelikult 
oma tööd teevad ja mis 
on sellise tegutsemise eri-
pära ja kindlad reeglid. 

Avastusi kiputakse seni tutvustama pigem kui ühe-
kordseid õnnelikke juhuseid, viitamata aga jääb teaduse 
tõeline tagamaa: sajandite ja inimpõlvede jooksul raas-
haaval kogutud teadmiste süsteem, millele kõik järgmi-
sed uuringud toetuvad. 

Lahtirääkimist ootab teadusliku meetodi põhiolemus, 
kasvõi eksperimendi korratavuse nõue. Selline puudu-
jääk teaduse tutvustamisel toob kaasa noore publiku 
lihtsameelse kaasamineku suvaliste teaduskeeleks mas-
keeritud pseudoteooriatega. Teiselt poolt aga võib põh-
justada pettumust, kui ülikoolis selgub, et säravate avas-
tuste asemel ootab ees pigem tundide, päevade ja aasta-
tepikkune rutiinne laboritöö. 

Just seda, kuidas samm-sammult ja eri töörühma-
de koostegutsemise tulemusena jõutakse paradigmade 
kummutamiseni, kuidas teadlaste kogukond seisab hiig-
laste õlgadel ehk kasutab kogu eelnevat inimteadmist 
uute tulemuste saamiseks, kuidas ka negatiivne või null-
tulemus on teaduses sageli oluline, kajastati teaduskes-
kus AHHAA vastkorraldatud teaduskommunikatsiooni 
konverentsil. Professor Marju Lauristini ettekandes kä-
sitletud nn kurtide dialoogi teema saab edasi lahti räägi-
tud 11. septembril Eesti Ekspressi Areeni vestlusringis. 

Teaduskuu septembri jooksul on ETV õhtuses ka-
vas kolmel reedel AHHAA teadussari «Telekatse», mis 
on valminud koostöös Tartu Ülikooli teadlastega. Saa-
tes tutvustatakse teaduslaborite telgitaguseid. Saatejuht 
on Gaute Kivistik, autor Tiiu Sild, toimetaja Timo Tarve, 
režissöör Aile Ellmann. Telekatse on eetris 5., 12. ja 19. 
septembril kell 19.35.

Üleeuroopalisel teadlaste ööl, 26. septembril, on aga 
ETV kavas tänavugi 90-minutiline otseülekanne.

Selline puudujääk 
teaduse tutvusta-
misel toob kaasa 
noore publiku 
lihtsameelse kaa-
samineku suvaliste 
teaduskeeleks 
maskeeritud pseu-
doteooriatega.

Jaak Vilo
bioinformaatika professor

kadri Rannamäe
kadri.rannamae@ut.ee

Tartu Ülikooli arvutiteaduse 
instituut alustas uut õppe-
aastat hoogsalt, korralda-
des juba augustis mitu rah-
vusvahelist suvekooli, kus 
senisest enam osales ka 
aktiivseid bakalaureuse- ja 
magistritudengeid.

Esimene suvekool BaSoTi 
(die Baltische Sommerschu-
le Technische Informatik/In-
formationstechnik) oli mõel-
dud peamiselt magistri- ja ba-
kalaureuseõppe tudengitele 
ning tegeles praktiliste teema-
dega arvutivõrkudest, mobiil-
sidest, multimeediast ja tark-
varaarendusest. Selle kooli 
lektorid olid kõik Saksamaa 
ülikoolide professorid. 

2. aasta informaatikatuden-
gi Kaur Alasoo arvates olid 
suvekooli praktilised ülesan-
ded huvitavad ning auhinnad 
motiveerivad. Näiteks pidid 
tudengid kirjutama lisaprog-
ramme veebilehitsejatele. Pa-
rimad said tarkvarafirmalt 
Webmedia auhinnaks iPod 
Touch’i.

Rahvusvahelistumise teel

Juba regulaarselt toimuv 
seitsmes Eesti arvutiteaduse 
suvekool oli mõeldud ennekõi-
ke teadusest ja uurimistööst 
huvitatud tudengitele. Selles 
koolis (ESSCaSS) oli osale-
jaid kokku 70, kellest suurem 
osa oli Tartu Ülikoolist ja vei-
di vähem Tallinna Tehnikaüli-
koolist.

Selle aasta ESSCaSS suve-
kool oli seotud ka Põhjamaa-
de võrgustiku NODES töötoa-
ga, mis toimus viiepäevase 
suvekooli kahel viimasel päe-
val. NODES on töökindlate 
arvutite võrgustik, kus TTÜ 
on partneriks prof Jüri Vainu 
ja dr Juhan Ernitsa eestveda-
misel.

Suvekooli läbivaid teemasid 
oli sellel aastal kaks: Interne-

ti andmete kaevandamine ja 
töökindlate arvutite ja tarkva-
ra arendamine.

Suvekoolis esinesid  suure-
pärased rahvusvahelised lek-
torid. Neist kuulsaim Yahoo! 
Research Barcelonas paikneva 
Euroopa labori juht Ricardo 
Baeza-Yates, kelle praegune 
uurimistöö on seotud Interne-
ti otsimootorite ja veebi kuju-
nemise ning toimimisega. 

Oluline on teada, kuidas ka-
sutada võimalikult palju infot 
veebi sisu, linkide võrgusti-
ku, inimeste käitumismallide 
ja ootuste kohta, et pakkuda 
Interneti kasutamiseks pare-
maid lahendusi.

Arvutiteaduse pioneerid

Veebi andmete kaevanda-
mise kaudu veebi sotsiaalse-
te mõjude matemaatilise hin-
damisega tegeles teine lektor, 
USA Indiana ülikooli profes-
sor Filippo Menczer. 

Üks huvitav küsimus oli näi-
teks see, et kas Google’i laad-
sed gigandid aitavad kaasa 
veebi monopoliseerumisele 
väheste suurte keskmist sisu 
pakkuvate keskkondade kät-
te või vastupidi, aitavad leida 
ka neid lehekülgi, mis on sisu-
kad, kuid huvitavad väiksema 
arvu inimeste jaoks. 

Arvutite töökindluse tee-
masid tutvustasid Leedu pä-
ritolu UCLA emeriitprofessor 
ja Kaunase Vytautas Magnu-
se ülikooli asutamisaegne rek-
tor Algirdas Avižienis, kel-
le 50-aastast teadlasekarjääri 
USAs võib kirjeldada kui tõe-
lise pioneeri elulugu. 

Sinna mahub muuhulgas 
kosmoseprojektide ja täna-
päevaste lennukite jaoks teh-
tud arvutite ja tarkvara aren-
damise põhimõtete välja töö-
tamine.

Tarkvara arendamise kee-
rukate probleemidega tege-
les ka suvekooli neljas lektor, 
Hollandi Twente ülikooli pro-
fessor Arend Rensink. 

Tema uurimisteemaks on 
automaatne formaalne tark-
vara kirjelduste verifitseeri-

mine. Piltlikult võib öelda, et 
kui disainitakse mingi tarkva-
ra, siis seda saab teatud piirini 
kirja panna formaalse mude-
lina, mille korrektsust või di-
sainivigu saab mehhaaniliselt 
testida. 

Näiteks peab garanteerima, 
et tarkvara ei saaks kunagi 
sattuda seisu, kus see lihtsalt 
lakkab toimimast, kuna min-
geid aspekte või kriitilisi tin-
gimusi pole osatud õigel ajal 
arvesse võtta.

Rahakoti orjusest priid

Korraldajaid rõõmustas va-
rasemast suurem noorte huvi 
Eesti arvutiteaduse suvekoo-
li vastu, sest sel aastal osales 
koolis ka palju aktiivseid ba-
kalaureuse- ja magistrituden-
geid.

TÜ arvutiteaduse instituudi 
projektijuhi Triin Käpa sõnul 
on see hea märk jätkusuut-

likkusest arvutiteaduses ning 
annab lootust, et tööturg ei 
ahvatle enam nii palju noori 
tudengeid koolipingist raha-
koti orjusesse.

Bakalaureusetudeng Kaur 
Alasoo osales mõlemal koo-
litusel. Tema sõnul oli Eesti 
arvutiteaduse suvekool BaSo-
Ti-st küll teoreetilisem, kuid 
loengute tase ei osutunud 
liialt raskeks. 

Huvitavaim oli tema arva-
tes professor Filippo Menczeri 
ettekanne, kus professor otsis 
muuhulgas vastust sellele, kas 
populaarseimad veebilehed 
saavad üha populaarsemaks 
ning seda vähempopulaarsete 
lehekülgede arvelt.

«Professor Mencer leidis, et 
päris nii see ei ole ning sises-
tades otsingumootrisse sõna 
Paris leiab lisaks Paris Hilto-
nile endiselt infot ka Pariisi 
linna kohta,» rääkis Alasoo.

Tartu Ülikooli Sihtasu-
tus annab täna, 5. septemb-
ril üle esimese professor Pee-
ter Põllu nimelise stipendiu-
mi, mille saab Tartu Ülikoo-
li haridusteaduskonna kooli-
korralduse eriala teise aasta 
magistrant ja Lüllemäe Põ-
hikooli inglise keele õpetaja 
Liina Lepp.

30 000 krooni suuruse sti-
pendiumi saaja Lepp püüab 
oma koolis arendada õppiva 
kogukonna ideed ja usub mit-
teformaalse õppimise idees-
se. 

Seetõttu on ta kirjutanud ja 
läbi viinud projekte, mis ai-
taksid vähendada lõhet maa 
ja linna vahel ehk luua maa-
lastele linnalastega võrdseid 
võimalusi.

Koos Lepaga on õpilased 
külastanud Eesti eri paiku, 
vaadanud teatrietendusi, käi-
nud kinos, uisutamas, vee-
keskustes jne. 

Kooli õpikeskkonna paran-
damiseks on õpetaja kirjuta-
nud projekte mänguväljaku, 
spordiinventari soetamise, 
laste mängumaja tarvis jms. 

Peeter Põllu stipendiumi sai 
kooliõpetaja Liina Lepp

Tartu Ülikooli arvutiteadlasi 
rõõmustab noorte järelkasv

Sügisel jätkab instituut 
Eesti arvutiteaduse rahvus-
vaheliste seminariseeriate-
ga ning korraldab arvutitea-
duse teooriapäevad. 

Teooriapäevadele on ooda-
ta ka suurt esindust Läti ar-
vutiteaduse tipptegijaid And-
ris Ambainise ja Rusins Frei-
valdsiga eesotsas. 

Rahvusvahelistumise liini 
jätkavad ka need kuus rah-
vusvahelise Põhjamaadega 
ühise andmeturbe magistri-
programmi tudengit, kes asu-
vad sel aastal õppima TÜs. 
Samuti töötatakse sel aastal 
koostöös TTÜga välja tark-
varatehnika ning küberkait-
se alased uued magistriprog-
rammid.

Tartu Ülikooli arvutiteadus 
on praegu selges kasvufaasis 
ning edukalt suudetakse toi-
me tulla nii tööjõu koolita-
misega firmadele kui aktiiv-
se teaduse järelkasvu kasva-

tamisega.
Instituut osaleb kahe sihtfi-

nantseerimise teemaga äsja-
loodud arvutiteaduse tippkes-
kuse tegevuses. 

TÜ teemad tegelevad ma-
hukate arvutustega (andme-
kaeve, bioinformaatika, tea-
duslikud arvutused jne) ja 
eesti keele keeletehnoloogia-
ga. Tippkeskuse avakonve-
rents toimub juba 18. ja 19. 
septembril Tallinnas.

Paranenud on valmisolek 
laiendada koolitust nii Eesti 
kui rahvusvaheliste tudengite 
osas. Hetkel suudab Arvuti-
teaduse Instituut tagada täie-
likult inglisekeelse magistri- 
ja doktoriõppe ning aktiivse 
tudengite juhendamise.

Küll on TÜs järjest parema 
arvutiteadusealase teadus- ja 
õppetöö jaoks ruumi veel mit-
mele uuele tipptegijale, keda 
muu hulgas otsitakse ka tipp-
keskuse vahendite abil.

Instituudi uus õppeaasta 
tuleb väga toimekas

Arvutiteaduse instituut on oma õppekava tutvustamisel aktiivne. Praegu on instituuti asja ka välismaistel tudengitel, 
kellele pakutakse täielikult ingliskeelseid magistri- ja doktoriprogramme.                              Kairit ahman
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Karin Pärn ja Signe Liiv saa-
vad oma mitmeaastase vä-
listudengite kantseldamise 
kogemuse põhjal kindlalt 
öelda, kuidas uusi üliõpilasi 
Tartus aidata.

Karin on tuutorlusega tege-
lenud üle kahe aasta, aga tä-
navune sügissemester jääb 
selles töös ametlikult vahele, 
kuna Karin ei osanud öelda, 
kas ta on terve aasta Eestis. 
Signe ütleb, et on kauem tuu-
tor olnud ja sosistab siis kuut 
näppu näidates, et ikka väga 
mitu aastat.

Aitab ennast kõrvalt  
vaadata

Signe arvates on vabataht-
lik tuutoritöö piisavalt välja-
kutseid pakkuv ajatäide. See 
võimaldab hästi keeli harjuta-
da ja näha eri kultuure ja ini-
mesi.

«Välistudengite kohanemise 
nägemine toob välja Eesti elu 
tugevamad ja nõrgemad kül-
jed, meie keele õppimise ras-
kuse – mingis mõttes aitab see 
ennast ja Eestit nagu peeglist 
vaadata,» räägib neiu.

Kui Eesti tudengid vajavad 
abi umbes paaril esimesel nä-
dalal, siis Karini sõnul on vä-
listudengid heas mõttes nagu 
väikesed lapsed. Põhimõtteli-
selt oleneb kõik konkreetsest 
välistudengist, aga üldiselt 
on tuutor olemas terve nen-
de Tartus viibimise aja. «Neil 
ei ole ainult kool, kus abi vaja, 
vaid ka vaba aeg tahab täit-
mist,» toob Signe välja suuri-
ma erinevuse.

Eestis liiguvad kohalikud 
tudengid kooli ja kodu vahel, 
välistudengitel siin seda või-
malust pole. Osa tuutori tööst 
ongi tekitada siin mõnus ko-
dune tunne ja aidata korralda-
da näiteks küllasõitvate sõpra-
de ja sugulaste majutamist. 

Mõlemad tuutorid kinnita-
vad ühest suust, et Eesti trans-
port ja ettevõtete töö on neil 
tänu välistudengitele ka endal 
palju selgemaks saanud.

«Tuutor peab vähemalt esi-
mestel nädalatel viitsima seda, 
et surub end heas mõttes pea-
le, et, noh, teeme nüüd seda 
või läheme sinna,» seletab Ka-
rin. Ideed vuhisevad tuutori 
peas nagu generaatoris.

Signe toob näitena plaani 
ronida Toomkiriku torni, mis 
olevat muide välismaalaste 
seas väga populaarne. «Ei jõua 
seda imestamist ära kuulata, 
et meil on siin ainult mets igal 
pool,» muigab ta.

Palju tegemist juba  
alguses

Uues kohas vajavad abi ja 
suunamist ka need tudengid, 
kes on kodus väga aktiivsed 
eestvedajad. Paljud on pikast 
reisist väsinud ja uimased ega 
jõua esimesel paaril päeval 
eriti midagi teha.

Kohe pole ühikatubades ka 
Internetti sees ja suures mul-
jetelaviinis on ära ununenud, 
millises toas või mis korrusel 
täpselt sõber oli. Ümberringi 
on aga palju uusi nägusid, kel-
lega ei oskagi esimese hooga 
äkki suhelda.

Karin kinnitab, et ennast 
võetakse üsna kiiresti kok-
ku ja ka esimesed päris oma 
peod on kiired tulema. Kellel 
on sünnipäev, kes tähistavad 
mingit rahvuspüha. «Sügiseti 

on kindlasti Halloween ja ala-
ti korraldab keegi ka tooga-
peo,» täiendab Signe loetelu.

Signe tunnistab, et paljud 
on alguses tuutoritega suht-
lemises tagasihoidlikud ega 
julge helistada enne kui häda 
käes – äkki segavad. «Aga me 
ei tegele ju iga päev ja kogu 
aeg elutähtsate asjadega, sel-
leks me olemas olemegi, et 
neid aidata!» hüüatab Karin 
kõrvalt.

Mõlemale tuutorile on pea-
aegu igast juhendatud rüh-
mast jäänud mõned inimesed, 
kellega suheldakse siiamaani. 
«Eks see oleneb ka enda init-
siatiivist, et tuutor kirjutab ja 
küsib, kuidas läheb ja sealt 
edasi on juba lihtne,» räägib 
Karin. 

Tuutorilt saab nõu  
igas asjas

Oma esimeste «lastega» 
2005. aasta sügisest suhtleb 
tema siiani pea kõigiga. Koos 
käidi igal pool ringi, sõide-
ti isegi Norra. Ühtehoidmi-
ne oli nende puhul suurem ka 
vist seetõttu, et kõik olid pä-
rit ühest riigist, aga ka nemad 
pelgasid enne helistada ja abi 
küsida.

Üks tüdruk, Alexandra, 
arvas näiteks, et Karin on 
60-aastane professoriproua, 
sest Itaalias on tuutoriteks ta-
valiselt professorid, pealegi 
olevat ta esimene kiri olnud 
üsna formaalne.

«Ma kirjutasin itaalia keeles 
ja enda arvates ei olnud väga 
formaalne, aga ega ma kohe 
slängi ju kasutama ei saagi 
hakata,» teeb Karin korraks 
mossis näo ja naerab siis eda-
si. Tema arvates peaks tuden-
gil tuutoriga olema rohkem 
sõbrasuhe, et julgekski helis-
tada ja igasugustes asjades abi 
küsida.

Signele helistas näiteks ku-
nagi üks tudeng, kes oli käi-
nud Auras vesipalli mängi-
mas. «Kõne oli umbes selline, 
et tere, ma olen nüüd taksos, 
kus haigla on, mul on vist ni-
naluu puruks, kus suunas ma 
sõidan.» See oli tal küll algu-
ses juhtme kokku jooksuta-
nud, aga abi saadi.

Välismaalastega Eestis ars-
ti juures käimine on tuutori-
te sõnul omaette ooper. Alati 

ei vasta tõele kinnitus, et arst 
oskab inglise keelt ja tõlkima 
tuleb asuda luude või haiguste 
nimesid, mida ei oska täpselt 
öelda isegi eesti keeles . «Va-
hel joonistad paberile ja sele-
tad, et väike luu, siin kohas, 
sest muidu ei saa ta lihtsalt 
aru, mis täpselt katki on,» rää-
gib Signe oma kogemustest.

Karinil oli jälle eelmisel aas-
tal juhendada üks poiss, kel-
lel oli krooniline haigus. Len-
nukisse poole aasta rohuvaru 
aga kaasa võtta ei lubatud.

«Lõpuks sai vist nii, et tema 
enda arst kirjutas kodus ret-
septi ja seletuse, siis saadeti 
see meile, läksime kohaliku 
arsti juurde, tõlkisime ära ja 
tema kirjutas uued rohud väl-
ja,» meenutab Karin.

Kuigi vaeva tuleb näha, ei 
kurda kumbki tuutorielu ras-
kust, murega kõrvuti saab ka 
palju nalja ja ega see pole võit-
lus, kus tuleb üksi mitme vas-
tu olla. Signe ja Karin saavad 
nii hästi läbi, et käivad aeg-
ajalt teineteise hoolealustega 

väljas või teevad kõik koos mi-
dagi

«Kui ma juhuslikult Tartust 
ära pean minema, saan ala-
ti Karinile öelda, et kuule, lu-
basin nad filmi vaatama viia, 
äkki saad seda minu asemel 
teha. Mina võin sama hästi 
tema omadega arsti juurde või 
mujale minna, kui seda vaja 
peaks olema» seletab Signe.

Tegija tuutor viib  
enda poole

Vahel ütleb üks tuutor, et 
minnakse keeglit mängima 
või tehakse tema pool küpse-
tamisõhtu. Kui keegi küsib, 
kas võib toakaaslase kaasa 
võtta või tuleb välja, et tegeli-
kult tuleks koridori pealt veel 
paar inimest kaasa, siis pole 
ka sellega probleemi.

«Kätt ju ette ei pane, et ärge 
tulge. Kui nad just terve Raa-
tuse ühika neljanda korrusega 
ei tule, siis ruumi ikka leiab,» 
muigab Karin. Pealegi olevat 
endalgi huvitav uusi inimesi 
kohata.

Kuigi välistudengitel on kõi-
ge rohkem abi vaja ÕIS-iga 
suhtlemisel, moodustavad 
suure osa tuutorite lahendata-
vatest muredest olmemured.

«Paljudel on see mure, et 
ühiselamus ei ole ahju, aga 
küpsetada tahaks – selleks on 
tuutor, kellel on kodus ahi,» 
räägib Karin. «Ja diivan ja te-
lekas!» täiendab teda Signe. 
Need tegevatki tavalisest tuu-
torist tegija.

Palju küsitakse neilt ka 
seda, kust saada kasutatud 
jalgrattaid, telefone või muu-
sikariistu. Samuti seda, kus 
saaks mingite oma hobidega 
Tartus tegeleda. Lahendusi on 
leitud nii sulgpalli, jooksmise 
kui ka capoeiraga tegelejatele.

«Vahel küsivad tüdrukud ka 
seda, et kas meil ikka Tartus 
mehi on. Sest tavaliselt on vä-
listudengitest enamik naised,» 
itsitab Karin. Signe arvab, et 
praegu ei tohiks seda muret 
väga olla, sest tänavu sügisel 
on välistudengite hulgas päris 
palju poisse.

Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Kolmanda kursuse raviõppe 
arstitudeng Artur Ojakäär 
(pildil) ei jää põhjuste luge-
misega, miks ta tuutoriks 
hakkas, kimpu.

«Üks asi on see, et saab pal-
ju uusi tutvusi, näeb uusi ja 
huvitavaid inimesi, teine põh-
jus on, et sa harid sellega eel-
kõige iseennast,» loetleb noor-
mees oma tuutoriks-olemise 
põhjuseid.

Nii saab ju ülikooli elu palju 
selgemaks, igasuguste üritus-
te toimumisega kursis olemi-
ne muutub peaaegu et kohus-
tuslikuks.

Süsteemi toimimine ja enda 
õiguste ja kohustuste teadmi-
ne võib kasu tuua ka teistele 
kaastudengitele, mitte ainult 
tuutorile endale ja esmakur-
suslastele.

Pärnust pärit Artur ei tead-
nud enda esimesel aastal enda 
sõnutsi Tartust ööd ega müt-
si. Ei seda, kus mis bussid lii-
guvad ega seda, kus üleüldse 
õppehooned asuvad. Esime-

sel kursusel on arstitudengi-
tel mööda linna jooksmist aga 
palju.

«Pealegi oli siis õppeinfo-
süsteem minu jaoks täielik 
müstika – nüüd on hea tunne, 
et mul on võimalus oma tead-
misi ise edasi anda ja teiste-
le ka kasulik olla,» jõuab Ar-
tur enda jaoks olulisima põh-
juseni.

Esimesel koolinädalal on 
pooleli eesti tudengite tuuto-
ritöö kõige raskem ja töisem 
osa. «Enne kooli tuli otsida 
hästi palju vajalikku informat-
siooni ja see korralikuks slai-
dikogumikuks kokku panna,» 

räägib noormees.
Tehtud tööd tuli tutvustada 

esimeses üldises tuutoriloen-
gus ja samuti tuleb see kasuks 
ka teises, personaalsemas tuu-
toritunnis, kus uued tudengid 
juba gruppideks jaotatud on ja 
varmamad küsimusi küsima.

«Ma arvan, et see trall kes-
tab vähemalt nädal veel. Sel-
le nädala lõpuni on mu telefon 
vist punane ja meilidele tuleb 
ka ikka palju vastata,» arvab 
Artur. Muidugi ei saa ka kõike 
kohe ära rääkida, sest selleks 
kuluks päevi ja öid.

«Kui tekib jooksvalt küsimu-
si, siis saab alati meile helista-
da ja küsida ning oma tead-
mistega saan ka kursakaaslas-
tele abiks olla,» seletab ta.

Arturi arvates on tuutori-
töö vahva protsess ja ta soovi-
tab sellest kindlasti osa võtta. 
«Pealegi saab selle eest ka ai-
nepunkte,» muigab noormees, 
kes teeb juba poolteist aastat 
kursusekaaslastega koos väga 
ägedat bändi El Hormones 
ning võtab sõna nii Eesti Ars-
titeadusüliõpilaste Seltsis kui 
ka TÜÜE-s.

Tehtud tuutor on see, kellel on kodus 
diivan, telekas ja suur õunaaed

Karin ja Signe on pidanud oma tuutoritöös välistudengitele isegi kohvimasina kasutamist õpetama.           merilyn merisalu

Tuutorlus on tõesti üks vahva tegevus

Skype’i stipendium 
tuli TÜ vilistlasele
Tänavuse Eesti suurima 
magistritoetuse sai Tar-
tu Ülikooli infotehnoloogia 
bakalaureuseõppe lõpeta-
nud Kaupo Voormansik, kes 
asub saja tuhande krooni-
se stipendiumi abil õppima 
Rahvusvahelises Kosmose-
ülikoolis Strasbourgis.

«Rahvusvaheline Kosmose-
ülikool on kindlasti üks pa-
remaid valikuid kosmoseala-
se hariduse omandamiseks,» 
märkis Voormansik, kes loo-
dab sealsete õpingute jooksul 
kõige enam saada üldpilti kos-
mosetööstuse toimimise põhi-
mõtetest ja piirangutest. «Seal 
kujunevad sidemed on kind-
lasti ka abiks Eesti püüdlus-
tele pääseda kosmosetööstuse 
turule.»

Eesti Infotehnoloogia Siht-
asutuse (EITSA) projektijuhi 
Katrin Pükke sõnul toovad vä-
lismaal teadmisi ammutanud 
tudengid Eestisse tagasi pöör-
dudes riigi teaduse ja majan-
duse arengule kindlasti kasu. 
Skype Eesti juht Sten Tamkivi 
rõõmustas ka selle üle, et neil 
õnnestus leida vääriline kan-
didaat, kelle unistuse elluvii-
misel nad saavad abiks olla. 

Stipendiumi andsid kolman-
dat aastat välja Skype ja Eesti 
EITSA.

Mati Undi festivalil 
lööb kaasa ka ülikool

Tänavusel Mati Undi (pil-
dil) mälestusele pühenda-
tud Tartu teatrifestivalil on 
oma roll TÜ eetikakeskuse 
ja teatriteaduse õppetoo-
li korraldatud konverentsil 
«Looja. Eetika. Mäng.»

TÜ eetikakeskuse referent 
Mats Volbergi sõnul annab 8. 
ja 9. septembril Athena kes-

kuse kino-
saalis peetav 
konverents 
teat r i fest i -
valile juurde 
uue mõõtme. 
Selle raames 
analüüsitak-

se loomeinimeste võimupiire 
ning seda, kas kunstnik kui 
ühiskonna väärtuste mõjuta-
ja võib endale loometöös kõi-
ke lubada.

«Kuigi olen kindel, et suu-
rem osa teatrikülastajaid vee-
dab tavaliselt pärast etendust 
veidi aega selle üle mõeldes 
ning juurdleb, mida see lugu 
öelda tahtis, siis ei jõua sel-
lised mõttekäigud tavaliselt 
konkreetsest tükist kaugema-
le,» rääkis Volberg.

Konverentsi esimene päev 
püüabki teatri ja loometööga 
üldiselt seotud teemasid laie-
malt avada. Teine päev on pü-
hendatud teatrilegend Mati 
Undile ja käsitleb samu küsi-
musi just tema loomingust ja 
panusest lähtuvalt.

Konverentsist on osa võtma 
oodatud eelkõige need, kes 
loometööd uurivad või seda 
ise toodavad, laiemalt aga 
kõik, kes igasugust loometööd 
hindavad.

«Ma usun, et SA Eesti Teat-
ri Festival on samuti rahul, et 
leidis endale uue sõbra, kes ai-
tab festivalile tuua sisse teist-
sugust, nii-öelda tõsisemat 
nägu,» loodab Volberg ka eda-
sisele koostööle.

Mitmed esinejad nii esime-
sel kui teisel päeval on Tartu 
Ülikooli enda õppejõud, kuid 
ei puudu ka panus välismaa 
akadeemikutelt. Väliskülali-
sed kõnelevad inglise keeles, 
ent kohapeal on olemas sünk-
roontõlge.
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Tiina Randlane, lihheno-

loogia dotsent – 10. septem-
ber

40
Laila Tasa, haridusteadus-

konna dekanaadi juhataja – 

10. september
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Kristi Lõuk, eetikakeskuse 

projektijuht – 7. september
Lauri Saks, loomaökoloo-

gia erakorraline teadur – 8. 
september
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T Ü R A AMAT U pOO d SOOVITAB :
Thinking as Communicating. 
Human Development, the Growth of Discour-
ses and Mathematizing Anna Sfard Camb-
ridge University Press, 2008
ISBN: 9780521867375
HIND: 1210.00

TÜ üliõpilastele ja töötajatele kehtib 
soodustus 10%! www.ut.ee/raamatupood

S TI pe N dI U M
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, Tiina Tamma-

ni allfond kuulutab välja igasügisese esseekonkursi, mil-
lega toetakse üliõpilasi, kel on loomulikku annet ärksaks 
ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda 
arendada.

Tänavused esseede teemad on:
• Kas karskusliikumine Eestis on ajast ja arust?
• Kas minu vanemad olid noorena õnnelikumad kui mina?
• Miks on Eesti sõdurid jälle Afganistanis?
• Kuidas ma õpin toime tulema hirmudega suure maail-

ma ees?
• Mis kasu on minu kui ühe inimese keskkonnasäästli-

kest püüetest?
Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober, võitjatele raha-

lised auhinnad. Lisainfo: www.erkf.ee. 

15. septembril kl 15 kaitseb 
Rouvim Kadis ülikooli nõukogu 
saalis keemia eriala doktoritööd 
«Evaluation of measurement 
uncertainty in analytical chemis-
try: related concepts and some 
points of misinterpretation». ju-
hendaja prof Ivo Leito. oponent 
dr. habil. Ewa Bulska, Varssavi 
Ülikool, Poola.
17. septembril kl 16 kaitseb Laris-
sa Jakovleva Näituse 2-207 filo-
soofiateaduskonna teadusmagist-
ritööd «ajakirja «arvud/Tšisla» 
publitsistika ning kirjanduskriitika 
(aastatel 1930-1934)». Juhen-
daja aleksandr Danilevski, PhD. 
oponendid Galina Ponomarjova, 
PhD ja Sergei Dotsenko, Tallinna 
Ülikool.
17. septembril kl 12 kaitseb Aet 

Alttoa ülikooli nõukogu saalis 
psühholoogia instituudi doktori-
tööd «Neurochemical regulation 
of rat exploratory behaviour: focus 
on dopaminergic and noradrener-
gic neurotransmission» («Roti uu-
distava käitumise neurokeemiline 
regulatsioon: dopamiinergilise ja 
noradrenergilise närviülekande 
rollist»). juhendaja prof jaanus 
harro. oponent prof Nicolas Sin-
gewald, Innsbrucki Ülikool, aust-
ria.
18. septembril kl 10.15 kaitseb 
Kadri Leetmaa ülikooli nõukogu 
saalis inimgeograafia eriala dok-
toritööd «Residential Suburbani-
sation in the Tallinn Metropolitan 
area». juhendaja vanemteadur 
Tiit Tammaru. oponent prof Lu-
dek Sykora, Karli Ülikool, Tšehhi.

kAITSMISed 

FU lB RI g hTI  S T I pe N dI U M I d U U RI M I S Töö kS 
AM e e RI k A Ü h e N d RI I kI de S 
20 09.–2010.  õ ppe A A S TAl 

Ameerika saatkond kuulutab välja stipendiumikonkur-
si uurimistööks Ameerika kõrgkoolides ja teadusasutus-
tes 2009. - 2010. õppeaastal. Sobivad kõik erialad peale 
arstiteaduse. Stipendiumi pikkuseks on kolm kuni kümme 
kuud.

Edukal kandidaadil on:
- Eesti kodakondsus;
- doktorikraad või mõnel erialal sellega võrdne profes-

sionaalne tase; 
- väga hea inglise keel;
- põhjaliku  ja sisuka projekti kavand, mis eeldab uuri-

mistööd või loengute pidamist Ameerikas;
- hea tervis.

Avalduste esitamise tähtaeg on 30. november, 2008. 
Avaldused esitada aadressil Ameerika saatkond, Fulbright 
Scholar Program, Kentmanni 20, 15099 Tallinn.

Avalduse vormid ja lisainfo leiate saatkonna kodulehelt 
http://estonia.usembassy.gov/fulbscholar.php.

Küsimustega palume pöörduda Jane Susi poole telefonil 
66 88 155 või aadressil susij@state.gov.

T U N N U S TAM I N e

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid loodus- ja tehnoloogiatea-
duskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osa-
konna metoodik Kersti Loolaid ja rakendusökoloogia vanem-
teadur Anu Sõber, ökoloogia ja maateaduste instituudi geo-
graafia osakonna endine dotsent Agu Kongo ning matemaa-
tika-informaatikateaduskonna raamatukogu klienditeenindaja 
Säde Koskel.

TÜ aumärgiga tunnustati Kääriku puhke- ja spordikeskuse 
haldusjuhti Avo Oravat.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis arstiteaduskonna trau-
matoloogia ja ortopeedia kliiniku dotsent Aalo Eller.

TÜ väikese medaliga tunnustati loodus- ja tehnoloogiatea-
duskonna füüsika instituudi valvurit Silvia Leppikut ja sekre-
täri Taimu Sikku.

TÜ tänukirja pälvisid arstiteaduskonna anatoomia instituudi 
histoloogia teadur Helle-Evi Simovart ning sisekliiniku sekre-
tär Helvi Parksepp; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsi-
ka instituudi teoreetilise füüsika lektor Lembit Sossi, haridus-
teaduskonna õpetajate seminari instrumentaalmuusika õpetaja 
Marta-Leena Jürgenson ning sama teaduskonna haridusteoo-
ria lektor Karmen Trasberg ja kasvatusteaduste dotsent Inger 
Kraav; raamatukogu väliskirjanduse osakonna peaspetsialist 
Marika Meltsas ja raamatukogu peainseneritalituse peainse-
ner Leo Puusepp.

õ N N ITle M e

Arstiteadlane ja kirjanik pro-
fessor Aili Paju tähistab 8. sep-
tembril  oma  70. sünnipäeva.

Aili Paju on sündinud Tar-
tus 1938. aastal. Pärast kesk-
kooli lõpetamist asus ta õppi-
ma TRÜ arstiteaduskonna ke-
hakultuuriosakonda. Omanda-
nud õpetajakutse, asus ta tööle 
kergejõustiku treenerina Koht-
la-Järve lastespordikoolis.

1963 asus Aili Paju õppima 
TRÜ arstiteaduskonda. Juba 
aasta pärast stuudiumi lõpe-
tamist (1970) kaitses ta me-
ditsiinikandidaadi kraadi. 
1975 omandas meditsiinidok-
tori kraadi spordibiokeemias. 
Ta uuris katehhoolamiinide 
toimemehhanisme kehalise 
pingutuse korral, töötas välja 
geelfiltratsioon-meetodi seo-
tud ja vabade katehoolamiini-
de määramiseks veres.

Aili Paju oli eestvedajaks 
ja juhiks Maarjamõisa kliini-
ku ravikehakultuuri osakon-
na loomisel. Edasised uurimis-
tööd teadusliku juhendajana 
olid seotud inimese hormonaa-
lse regulatsiooni iseärasustega 
piirilise stressi tingimustes.

1979. aastal valiti Aili Paju 
korraliseks professoriks. Ta 
juhtis TRÜ ÜMPI hormonaal-
se regulatsiooni ja adaptatsioo-
ni labori töörühma. Aastatel 
1980 –1994 kaitsti tema juhen-
damisel ja nõustamisel 11 väi-
tekirja. Ta oli populaarne lektor 
ja erudeeritud spetsialist, pida-
des loengukursusi biokeemia, 

taastusravi, psühhosomaatika 
ja loodusravi alal. Aili Paju on 
kirjutatud 132 teaduspublikat-
siooni ja ligi 500 populaartea-
duslikku artiklit.

Alates 1994. aastast on Aili 
Paju vabakutseline kirjanik. 
Tema kirjanduslik tegevus hõl-
mab publitsistikat, ilukirjan-
dust ja filosoofiat.

Aili Paju sulest on ilmunud 
«Mõtisklus psühhosomaati-
kast», «Stress kui asümmeet-
riline seisund», «Aed kui ap-
teek», «Ravimtaimed metsas» 
jt.  Õppekirjandusest on Aili 
Paju avaldanud «Taastumine 
spordis», «Loengud spordibio-
keemiast», «Ravikehakultuur 
sisehaiguste puhul».

palju õnne, jätkuvat 
loomejõudu ja tugevat 

tervist soovivad 
juubilarile kolleegid, 

õpilased, sõbrad ja 
tuttavad.

Aili Paju – 70
Veel on avatud registreerumine va-
lik- ja vabaainetele: aRSK.00.009 
Sissejuhatus gerontoloogiasse. 
Web-põhine kursus, 2 aP, piiran-
guid ja eeldusaineid ei ole. Regist-
reerumine kuni 15.09.08. 
aRSK.00.020 Geriaatriline sei-
sundi hindamine. Web-põhine kur-
sus, 3AP, AR, SO, KK teaduskonda-
dele, magistri- ja doktoriõppekavad. 
Registreerumine kuni 25.09.08
Esmaspäeval, 8. septembril, kell 
10 toimub Tartus hotelli «London» 
konverentsisaalis Tampere Klubi ja 
Tartu Ülikooli korraldusel seminar 
«Demokraatia väljakutsed».
Seminari põhiettekanded on: To-
lerantsus kui demokraatia eeldus, 
ettekandja Ernesto Garzón Val-
dés, Córdoba Ülikooli (argentiina) 
õigusteaduse professor (emeri-
tus); Demokraatia ja ebavõrdsu-
sed; ettekandja Ruth Zimmerling, 
Mainzi Ülikooli (Saksamaa) poli-
toloogia professor; ning Ladina- 
ameerika identiteet demokraatia 
vaatepunktist; ettekandja jorge 
Larraín, alberto hurtado Ülikooli 
(T iili) sotsioloogia professor. Info 
www.tampereclub.org.
Teisipäeval, 9. septembril toimub 
kursuse «Eesti avalik haldus» raa-
mes külalisloeng. Rääkima tuleb 
EV kultuuriminister Laine Jänes. 
Kõik on oodatud kell 12.15 Tiigi 
78–236.
Reedel, 12. septembril kell 12.15, 
toimub TÜ Füüsikahoones (Tähe 
4) ruumis 170 pidulik seminar dot-
sent Hermann Mürgi 100. sün-
niaastapäeva tähistamiseks. 
Seminari avab andres Tarand. 
Sõna saavad ka Piia Post teemal 
«Eluloolisi fakte (meteoroloogia) 
dotsent hermann Mürgist», hanno 
ohvril «Mürgi läbipaistvusvale-
mi saamisloost», heino Mardiste 
«hermann Mürk – legendaarne 
geograafide õppejõud» ja Ain Kal-
lis «Mürk üliõpilaste mälestustes». 
Lisainfo: Piia.Post@ut.ee, tel. 737 
5552.
Reedel, 12. septembril kell 10 
toimub Tartu Ülikooli ajaloo muu-
seumi valges saalis konverents 
üliõpilastele «Teadus ja elu. 
Sisu ja siht», mille keskne idee on 
arutleda vabaduse, vastutuse ning 
eetiliste väärtuste olulisuse üle. 
Konverentsil kõnelevad filosoofid 
prof dr Nancey Murphy ja dr Peter 
Payne uSa-st, kirjandusteadlane 
mag hansjörg Baldinger Šveitsist 
ning eetikaõppejõud ja teoloog 
mag Meego Remmel (Tartu), infor-
maatikaõppejõud dr Tarmo uusta-
lu (Tallinn) ning andragoogikaõp-
pejõud dr Einike Pilli (Tartu).
Info ja eelregistreerimine: http://
konverents.eeyy.ee või meiliaad-
ressil daire@agape.ee. osavõtu-
tasu 25 krooni.
8.–12. septembrini peab Tartu Üli-
kooli klassikalise filoloogia osakon-
nas loenguid Jena Ülikooli kesk- 
ja uusaja ladina keele professor 
Gerlinde Huber-Rebenich.
E 8. sept. 14–16 (keskaja ladina 
keele peajooned)
T 9. sept. 12–14 (keskaja ladina-
keelne kirjandus)
N 11. sept. 16–18 (keskaja ladina-
keelne kirjandus) 
R 12. sept. 10–14 (keskaja ladina 
keele paleograafia ja kodikoloo-
gia).
Loengud toimuvad inglise keeles 
Uues Keeltemajas ruumis 414.
Lähem info: dr Kristi Viiding, Kristi.
Viiding@ut.ee.
Reedel, 12. septembril toimub Tar-
tu Kirjanduse Majas (Vanemuise 
19) sümpoosion Ervin Roosi 100. 
sünniaastapäeva tähistamiseks.
Sümpoosioni kava:
14.00 Ivo Volt: Ervin Roos antiigiuu-
rija ning -populariseerijana Eestis.
14.30 Paavo Roos: Ma olin võõras 
ja te võtsite mind vastu. Ervin Roosi 
teaduslikust tegevusest Rootsis.
15.00 Aarand Roos: Alguses oli 
Sõna. Ervin Roos piiblitõlketöös.
Kohvi- ja teepaus
16.00 Maria-Kristiina Lotman: Ees-
tikeelse kvantiteeriva heksameetri 

süsteemist.
16.30 Mihhail Lotman: Ervin Roos 
ja strukturalism.
Ettekannetele järgnevad suupisted 
ja joogid. Kõik huvilised on teretul-
nud!
Lähem informatsioon: dr Ivo Volt, 
TÜ klassikalise filoloogia osakond,
Ivo.Volt@ut.ee, tel. 5271764.
TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri-
uuringute keskus korraldab loen-
gukursuse FLLE.00.010 Lõuna-
eesti kirjakeele ajalugu. Õppe-
jõud heli Laanekask, Sulev Iva. 
Kursus annab ülevaate lõunaeesti 
kirjakeelest alates 16. sajandist 
kuni täna päe va ni. Vaatluse alla tu-
leb vana tartu kirjakeel selle algus-
aegadest kuni hääbumi se ni 20. 
sajandi alguses ning tänapäevase 
võru kirjakeele teke ja arengulugu.
2 AP, arvestus, K 08.15–10.00,
Lossi 3–328.
Pensionäride ühingu Vitae ruu-
mid (Tähe 4) on avatud Vitae liik-
metele alates septembrist kella 
11–15. Info tel. 737 6080.
Tartu Ülikooli Kammerkoor 
võtab vastu uusi lauljaid kõikidesse 
häälerühmadesse. Ettelaulmised 
toimuvad kolmapäeviti 10. ja 17. 
septembril ülikooli peahoones kell 
16.00 kuni 17.30. Ettelaulmise 
täpne toimumiskoht teatatakse 
kammerkoori koduleheküljel www.
ut.ee/TYKK ja ülikooli peahoone 
teadetetahvlil. Ettelaulmiseks 
palume ette valmistada üks laul 
vabal valikul. Lähem info: dirigent 
Triin Koch 527 1105 ja e-postil triin.
koch@mail.ee.
Tartu Ülikooli Rahvakunstian-
sambel alustab uut hooaega! uute 
sega- ja neidude rühma tantsija-
tega kohtume esmaspäeval, 8. 
septembril kell 18.00 Sõbra majas 
(Kalevi 24, sissepääs hoovi poolt).  
Rohkem infot: http://www.ut.ee/
rahvatants.
Õpetatud Eesti Selts ja Akadee-
miline Ajaloo Selts soovivad kõi-
gile head uut akadeemilist aastat 
ja kutsuvad kõiki sõpru ning hu-
vilisi kolmapäeval, 10. septembril 
kell 16.15 Lossi 3–406 ettekan-
dekoosolekule «Vello Helk 85». 
Esinevad Enn Küng: Vello helk aja-
loolase ja arhivaarina; Mart Niklus: 
Vello helk ajakirjanikuna ning tema 
kirjavahetusest.
hea tudengineiu, tule tutvu kor-
poratsioonielu ning akadeemilise 
maastiku võludega! ootame sind 
külla korp! Amicitiasse 11. ja 17. 
septembril kl 19. Külalisõhtud toi-
muvad meie konvendis aadressil 
Kastani 65–2. Vaata lisa: www.
amicitia.ee.
Pealehakkamist täis organiseeru-
mata tudengineiu, korporatsioon 
Indla selle semestri külalisõhtud 
toimuvad 9., 15. ja 24. septembril 
kell 19 Tähtvere 4 (II korrus). Tule 
tutvuma korporatsioonimaailmaga! 
Vaata ka www.indla.ee.
Korp! Vironia ootab akadeemili-
selt organiseerumata Eesti mees-
üliõpilasi oma külalisõhtutele 11., 
18. ja 26. septembril kl 20 meie 
konvendikorteris Lai 30. Riietus 
korrektne. Info: www.vironia.ee.
Seoses projekti «Eesti ülikoolide 
akadeemilise personali enese-
täiendussüsteemi loomine» pi-
kendamisega kuulutatakse välja 
viimane taotlusvoor. Toetust ene-
setäiendamiseks välisülikoolis 
või -teadusasutuses saavad taot-
leda Tartu Ülikooli akadeemili-
sed töötajad. Lähetused võivad 
toimuda 31. oktoobrini 2008.
Taotlusvorm esitada 12. septemb-
riks personaliosakonda. 
Info: www.ut.ee/personal/enese-
taiendamine ja keit.karemae@
ut.ee.
Tartu Akadeemiline Meeskoor 
ootab uusi laulumehi hääleproovi-
desse 2.–25. septembrini teisipäe-
viti ja neljapäeviti kell 18.30. Proo-
vid toimuvad Veski Villas (Veski 
6, kunagine EPA klubi). Tule ise ja 
võta sõber ka kaasa! Info telefonil  
511 2928. Vaata ka www.tam.eu.

TeATed

e e S TI  NAI S Ü lIõ pI l A S Te S e lT S 

Eesti vanim akadeemili-
ne naisüliõpilasorganisat-
sioon Eesti Naisüliõpilaste 
Selts ootab aktiivseid orga-
niseerumata naistudengeid 
oma külalisõhtutele 11. ja 
16. septembril kell 20 Riia 
13–33.

Lisainfo: www.enys.ee.
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