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7. oktoobri avas vabakut-
seline ajakirjanik Õnne Pärl 
Tartu Ülikooli ajaloo muu-
seumi valges oma fotonäitu-
se «Armastatud Afganistan» 
ning esitles samanimelist 
raamatut. Näitus jääb ava-
tuks 7. detsembrini.

«Kui sattusin mainima, et 
elan Afganistanis, oli reakt-
sioon peaaegu alati üks: miks 
sa küll elad nii koledal maal? 
Ja mina mõtlesin alati: aga 
kuidas siis koledal – Afganis-
tan on ju nii ilus maa!» Pärl 
leiab, et põhjus, miks Afganis-
tani teema alatiseks saatjaks 
on hirm, peitub teadmatuses. 

«Mulle näib, et inimesed 
kardavad asju, mida nad ei 

tunne. Ise olin ka Kabuli ko-
lides ärevil. Mida enam Afga-
nistani tundma õppisin, seda 
rahulikumaks muutusin,» sel-
gitas Pärl.

Ajakirjaniku sõnul ei leid-
nud ta aga Afganistanist tava-
inimese vaatepunktist rääki-
vaid raamatuid ning fotoalbu-

mid Afganistanist oli pateeti-
lised, traagilised või militaar-
sed – enamasti kõik korraga. 

Näitus «Armastatud Afga-
nistan» keskendub afgaani-
de igapäevaelule, kommetele, 
kultuuriväärtustele ja maas-
tikele. Fotode kaastekstid on 
eesti, vene ja inglise keeles. 

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Kolmapäeval, 8. oktoob-
ril Tartu Ülikooli aulasse 
kogunenud Eesti Vabariigi 
presidendi Toomas-Hendrik 
Ilvese mõttekoja kärajad 
jõudsid Eesti haridust vaagi-
des õpetaja väärtustamise 
vajaduseni. 

Mis Eesti koolil häda on? Kas 
üldse on midagi häda? Kes ja 
kuidas saaks olukorda paran-
dada? Milline on hea kool, hea 
õpetaja? Kuidas saada tark ja 
loov inimene õpetajaks? Kui-
das teda seal hoida?

Küsimustele otsisid vastuseid 
ülikooli aulasse kogunenud ini-
mesed, kel on südame peal ha-
riduse tulevik. Nende hulgas 
oli õpetajaid, koolidirektoreid, 
tudengeid, õpilasi, ministreid, 
teadlasi, rektoreid, professo-
reid jpt. 

Õpetajal suur mõju

Programmi «Noored kooli» 
kaudu Pae gümnaasiumi õpe-
tajaks asunud Irina Gross rõ-
hutas oma pärastlõunases et-
tekandes õpetaja rolli olulisust. 
«Õpetajal on suur mõju – ta 
võib muuta meie suhtumise ai-
nesse, klassikaaslastesse, õppi-

misse üldiselt ja tervesse maa-
ilma. Minu arvamuse järgi, ei 
tohiks õpetaja olla teadmiste, 
oskuste ja ka väärtuste kon-
serv.»

Konservi all pidas Gross sil-
mas seda, et õpetaja ei kapsel-
duks oma status quò sse, vaid 
huvituks pidevalt uuest, täien-
daks end ja laiendaks silmarin-
gi. Õpilasi saab õpetada selline 
õpetaja, kes on ise valmis pide-
valt õppima. 

Ent õpetajad on ülekoorma-
tud, neil ei jagu tundideks et-
tevalmistumise ja tundide and-
mise kõrvalt aega käia semina-
ridel ja konverentsidel. Vane-
mad õpetajad on kursis sellega, 
et kool ootab neilt töövälist pa-
nustamist, ent noored õpetajad 
ei oska sellega kooli minnes ar-
vestada. 

«Noorelt inimeselt ei saa oo-
data, et ta sooviks pühenduda 
vaid ühele tööle või teha kõik 
oma valikud kooli kasuks.»

Gross tõi välja ka õpetaja-
te kauaaegse mure – väikese 
palga. «Praegu tundub, et õpe-
tamine on luksus, mida saab 
lubada endale inimene, kes 
omab hea sissetulekuga abi-
kaasat.»

Seevastu «Noored kooli» 
programmi idee on tuua igal 

aastal koolidesse õpetama mo-
tiveeritud ja võimekaid noori ja 
luua nende jaoks keskkond, kus 
nendest kasvavad iseseisvad 
õpetajad ja liidrid, kes tooksid 
kaasa positiivseid muutusi.

Sotsiaalse kommunikatsioo-
ni professor Marju Lauristin 
tegi kärajate sõnavõttudest lü-
hida vahekokkuvõtte, öeldes, 
et kool on õpetaja ja õpilase 
suhtlemine ja õppimine nii, et 
mõlemad seda naudiksid. 

Väärtuskasvatus

«Me räägime sellest, et õpe-
tajale on vaja rohkem raha, 
koolidel pole ehitusi, kuid minu 
arvates räägime liiga vähe sel-
lest, kas kool on see koht, kus 
õpetaja tunneb, et ta saab koos 
õpilasega  isiksusena areneda,» 
rääkis Lauristin. 

Lauristini hinnangul on  õpe-
tajal võib-olla rohkem puudu 
ajast, respektist, avalikust tun-
nustusest. «Võib-olla selle tõt-
tu hakkab kõik taanduma ra-
hale.» 

«Miks me oleme sellise struk-
tuuri juures, mis paneb õpetaja 
konveierile, mis ei anna talle 
samasugust loomisruumi?» esi-
tas ta küsimuse. 

TÜ eetikakeskuse juhataja 
Margit Sutropi sõnul on põhi-

küsimus väärtuskasvatuses. Ta 
tõi välja kolm diskussioonides 
kõlanud olulist aspekti, mis va-
javad lahendamist. Esiteks on 
tarvis õpetajate koormust vä-
hendada – anda neile rohkem 
aega. 

Teisalt vajavad õpetajaid 
täienduskoolituste kaudu sot-
siaalsete oskuste lihvimist. Kol-
mandaks peab klassiväline töö 
(olümpiaadideks valmistumi-
ne, klassiõhtud jms) olema sa-
muti õpetaja põhikoormuse 
sees, sest just klassivälistes te-
gevustes toimub põhiline väär-
tuskasvatus. 

Haridusministeeriumi kants-
ler Janar Holm tutvustas Pisa 
uuringut, kust selgus, et Eesti 
õpilastel on madal enesehin-
nang. President Toomas-Hend-
rik Ilves esines mõtteavalduse-
ga, mille kohaselt võivad eest-
lased seda ise soodustada. 

Mõttekojas käsitleti veel ees-
tikeelse õppe temaatikat, hari-
dusminister Tõnis Lukas nõus-
tus ühe õpetajaga, et eestikeel-
ne õpe oleks pidanud ammu al-
gama juba lasteaiast. 

Kärajate diskussioonile järg-
nes president Ilvese kahekõ-
ne Oxfordi ülikooli professori 
Norman Daviesiga. 

Videosalvestus: video.ut.ee.

Esiplaanil on Pae gümnaasiumi õpetaja Irina Gross.             Sille Annuk / ScAnpix 

Leivatöökojas, Bamian.

Varakevadisel piknikul, Paghman. 

Afgaanitari portree, Kabul.

Õnne Pärli fotonäitus «Armastatud Afganistan» näitab riigi inimlikku palet 

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Septembri lõpus andis rek-
tor Alar Karis pidulikul ak-
tusel Veneetsias üle kaks 
diplomit Euroopa juhtivate 
ülikoolide ühismagistri-
programmi raames Tartu 
Ülikoolis õppinud Tšehhi ja 
Saksa magistrandile. 

Diplomid saanud sakslan-
na Dorothea Götze ja tšehh 
Petr Preclik olid esimesed sel-
le programmi raames Tartus 
õppinud magistrandid. Neid 
juhendas rahvusvahelise ja 
Euroopa Liidu õiguse dotsent 
Lauri Mälksoo.

Euroopa inimõigustealase 
ühismagistriprogrammi näol 
on tegu omalaadse ettevõtmi-
sega, kuhu kuulub 41 Euroo-
pa juhtivat ülikooli. Eesmärk 
on pakkuda tudengitele või-
malust õppida üks semester 
Veneetsias ning teine mõnes 
partnerülikoolis. 

Õpingute tulemusena peab 
valmima magistritöö inimõi-
gustest või demokraatiast. 

Mälksoo sõnul on tegu tõe-
näoliselt maailma parima ma-
gistriprogrammiga inimõigus-
te ja demokraatia valdkonnas. 
Eripäraks on esiteks see, et 
õpetamises osaleb 41 Euroopa 
parimat ülikooli. «Samuti on 
eripäraks interdistsiplinaar-
sus – osalevad nii juristid, filo-
soofid, antropoloogid kui tei-
sed sotsiaalteadlased.» 

Rektor Alar Karise sõnul tu-
leb programmist välja paljuki-
rutud Bologna deklaratsioo-
niolemus. Nimelt, kui noor on 
lõpetanud saanud bakalau-
reusekraadi mingil erialal, ei 
takista see tal magistrantuuri 
astumast hoopis teises vald-
konnas ning õppida veel mit-
me riigi ülikoolis. 

Programmis on osalenud 
juba õige mitu eestlast. Täna-

vu sai diplomi Tartu Ülikoo-
lis romaani keeli õppinud Tii-
na Vahtras, kes õppis kevadse-
mestril Leuveni katoliiklikus 
ülikoolis Belgias. Peagi läheb 
ta mõnda Aafrika riiki diplo-
maatilise missiooniga tööle. 

Tartus tudeerinud Götze ja 
Preclik tegid mõlemad oma 
lõputöö inimõigustest Vene-
maal. 

Mõlemad olid 90 lõpetajast 
15 parima seas, millega nad 
saavad automaatselt stipen-
diumid mõnda rahvusvahe-
lisse organisatsiooni. Precli-
ki töö valiti lausa viie parima 
hulka ja publitseeritakse Ve-
neetsias eraldi raamatus.

Euroopa juhtivad ülikoolid 
moodustasid väikese seltskon-
naga ühise magistriprogram-
mi juba 11 aasta tagasi. Suu-
rem laienemine toimus 2004. 
aastal, mil sellega ühines ka 
Tartu Ülikool.

Mälksoo sõnul on Tartu Üli-
kooli tudengite huvi program-
mi vastu seni suhteliselt leige 
olnud. «Üheks põhjuseks on 
see, et seni oli nii inglise kui 
prantsuse keele oskuse nõue, 
kuid 2009. aasta kevadest 
enam prantsuse keele nõuet 
pole.» 

Teiseks põhjuseks on kind-
lasti see, et aasta välismaal 
õppida (sellest üks semester 
Itaalias), millele lisandub õp-
pemaks, pole odav. Mälksoo 
kinnitusel on aga Ida-Euroo-
pa tudengitele seni antud sti-
pendiume, mis võib katta üü-
rikulud esimesel semestril Ve-
neetsias. 

Kariski möönis, et välismaal 
õppimine pole odav, ent tema 
hinnangul võib vähese huvi 
põhjuseks olla seegi, et Ees-
ti tudengid ei ole veel harju-
nud tõsiselt maailmavaluliste-
le küsimustele mõtlema. See-
tõttu julgustab ta tudengeid 
programmi kandideerima. 

Presidendi kärajad: 
väärtustagem õpetajat

Euroopa ühine magistriprog-
ramm julgustab inimõiguse 
alal teadust tegema



 

Midagi suurt ja 
võimsat on lähenemas

Villem 
Tartu tudengipäevade maskott

Sumpasin eile sügiskollastes lehtedes, vanade mõ-
nusate õppehoonete läheduses. Lihtsalt tuli taht-
mine kohata mõnd head tuttavat, kellega olen 

sõbraks saanud selle mõnekümne aasta jooksul toi-
munud tudengipäevadel – ehk keegi neist tallab siiani 
ülikooli rada. 

Oma üllatuseks avastasin, et pea kõik vastutulijad 
olid noored rebased. Muretu tudengielu on alles alga-
mas ning suurte inimeste hall ja töine argipäev veel 
kaugel. Seda hullujulgust ja soovi maailma vallutada 
peab hoidma – ülikooliaeg on mõeldud tarkuste kogu-
miseks, nii üli- kui ka elukoolis, mitte aga töö kõrvalt 
õppimiseks. 

Paraku tuleb paljudel tudengitel vorsti ja või leiva 
peale saamiseks mõnigi loeng töiste tegemiste pärast 
vahele jätta. 

Kiiresti suureks kasvamise vastu on mul pakkuda 
head rohtu. Et igapäeva-
ne masinavärk värskeid 
õppureid alla ei neelaks, 
asutas kamp lapseliku 
meelega vabatahtlikke 
juba pea nelikümmend 
aastat tagasi klubi, mis 
pakatab tudenglikkusest 
ega lase ülikooliaastatel 
niisama mööda lipsata. 

Nende töö tulemus 
paiskub igal kevadel ja 
sügisel suure hiidlaine-
na üle Tartu linna, rapu-
tades vahule nii Emajõe 
kui ka kõik väiksemad 

veelombid tänavaaukudes. Juba praegu on tunda, et 
midagi suurt ja võimsat on lähenemas, kogu veri soon-
tes on ärev, sest kalender teatab juba esmaspäeval alga-
vatest Tartu sügispäevadest. 

Ma usun, et kõige värskemgi tudeng on kas või ühe 
kõrvaga kuulnud legendaarsetest kummipaadirallidest, 
märgadest karsummihüpetest, rokkivatest tudengibän-
didest ja metsikult vallatust tudengivaimust, mis püsib 
linna kohal terve nädala, ning midagi ka minust, Tartu 
tudengipäevade maskotist Villemist. 

Küllap on aga kahe silma vahele jäänud just see kamp 
vabatahtlikke, kelle peene näputöö ja osavate mõttetal-
gute tulemusena nädalapikkune trall toimub. Las ma 
tutvustan neid veidike. 

Tegu on ülikooli kultuuriklubiga, kus on umbes kaks-
kümmend samasugust noort nagu sina või sinu sõber. 
Täiesti tavalisest tudengist eristab neid vaid pöörane 
tahtmine korda saata midagi enneolematut, nagu näi-
teks Raekoja platsi kohal lendamine. 

Klubi uks on alati avatud vallatutele ja lõbusatele uu-
tele inimestele, kel soov oma metsikud ideed reaalsu-
seks muuta. Tuleb nad vaid Sõbra majast üles otsida ja 
julgelt kampa lüüa. Oluline on, et ülikooli kultuuriklubi 
ei ole vaid meeskond, kes korraldab Tartu kõige suure-
mat festivali, vaid tegu on tõeliste sõpradega. 

Õigupoolest ongi sõprus see jõud, mille varal klubi 
seitse päeva peadpööritavas trallis vastu peab. Nalja, 
naeru ja õdusat äraolemist jagub ka kahe festivali va-
hele. Üheskoos lustitakse laagrites, kogutaks teadmisi 
koolitustel, korraldatakse mõnusaid filmiõhtuid ja te-
hakse veel tuhandet asja, mida sõbrad koos ikka ette 
võtavad. Kultuuriklubiaastatel saadud sõbrad jäävad 
sõpradeks kogu eluks, kellega on hea meel kokku saada 
ja möödunut meenutada ka aastate pärast.

Minagi kohtan aeg-ajalt vanemaid kultuuriklubila-
si. Peaaegu mitte miski  ei ole nende juures muutunud. 
Võib-olla on juurde tulnud mõni üksik naerukortsuke ja 
olekusse elutarkust, kuid silmades särab endiselt valla-
tu tudengivaimsus, peas keerlevad hullumeelsed ideed 
ning hing ihkab korda saata midagi suurt ja meeletut.

Kohtumiseni Tartu sügispäevadel

Värskemgi tudeng 
on kas või ühe 
kõrvaga kuulnud 
legendaarsetest 
kummipaadiralli-
dest, märgadest 
karsummihüpetest 
ja rokkivatest tu-
dengibändidest.

Kadri Rannamäe
kadri.rannamae@ut.ee

Septembrist kehtima haka-
nud doktorantide toetus-
summat vähendav seadu-
semuudatus ei väärtusta 
doktorantide endi hinnan-
gul piisavalt nende tööd.

Muudatuse tõttu tuleb õp-
pekavati moodustada dokto-
rantide paremusjärjestus.

Doktorant Eva Velsker ja 
peagi eksternina doktoritööd 
kaitsev Pille Penjam leidsid, et 
muudatus läheb vastuollu en-
dise põhimõttega, mille järgi 
doktoritöö tegemist peetakse 
tööks ja mille eest makstakse 
palka.

Tartu Ülikooli õppeprorek-
tor Birute Klaas esitas mai-
kuus riigikogu kultuurikomis-
joni esimehele Peeter Kreitz-
bergile protesti, milles tegi et-
tepaneku jätta õppetoetuste ja 
õppelaenu seaduse doktoran-
ditoetust puudutav osa muut-

mata, kuna muudatuses «si-
saldub väga tugev juhuslikku-
se ja subjektiivsuse moment.» 

Klaas tõi välja, et doktoriõp-
pes ei saa paremusjärjestust 
moodustada, kuna üldjuhul ei 
panda doktorantidele hindeid 
ja atesteerimise tulemus saab 
olla kas positiivselt või nega-
tiivselt atesteeritud.

Õigeks ei saa Klaasi sõ-
nul pidada ka paremusjärjes-
tust läbitud õppemahu alusel, 
kuna doktoritöö eest antud ai-
nepunktide maht ei ole konk-
reetselt mõõdetav, seega ei ole 
võrreldavad ka doktorantide 
näitajad.

Kultuurikomisjoni esimees 
Peeter Kreitzberg vastas Tar-
tu Ülikoolile, et kõigile riigi-
eelarvelistele doktorantide-
le ei ole võimalik õppetoetust 
maksta, kuna siiani on dok-
torantide vastuvõtt toimunud 
suure varuga.

Kreitzberg kirjutas, et süs-
teemile «kõik doktorandid 

saavad doktoranditoetust» 
on antud üleminekuaeg kuni 
aastani 2012 ning selle aja 
jooksul on ülikoolidel võima-
lik viia vastuvõtuprotseduurid 
kooskõlla kohustusega maksta 
kõigile vastuvõetud ja atestee-
ritud doktorantidele toetust.

Seni on ülikool doktorante 
vastu võtnud lävendipõhiselt, 
sellel aastal toimus vastuvõtt 
taas sisseastumistulemuste 
alusel.

Selle õppeaasta doktoran-
ditoetuste saajad määratakse 
hiljemalt 10. oktoobriks ning 
toetuse saamisel konkureeri-
vad omavahel nii õppekava 
esimese kui ka neljanda aasta 
doktorandid.

LOTE teaduskonna õppe-
prodekaan Margus Pedaste 
tunnistas, et sisseastumise ja 
atesteerimise tulemused on 
muidugi eri asjad, kuid erilist 
probleemi ta uues raha jaga-
mise korras ei näinud.

Nüüd tuleb tema sõnul käi-

tuda nii, nagu ülikoolis on pi-
devalt kinnitatud ja ülemää-
rast doktorantide vastuvõttu 
tuleb piirata.

Kirjanduse ja kultuuriteadu-
se õppekava stipendiumiko-
misjoni esimehe Mart Velsk-
ri arvates on omal ajal teis-
tel tingimustel vastu võetud 
doktorantide jaoks probleem 
täiesti olemas ja seadusemuu-
datusega on pandud suluseisu 
ka stipendiumite üle otsusta-
jad.

Olukorras, kus kõigile dok-
torantidele raha ei jagu, on 
komisjonid Velskri sõnul sun-
nitud ise reegleid looma.

«Meie otsustasime, et sel 
aastal me esimese aasta dok-
torantidele toetust ei maksa,» 
rääkis Velsker. 

Ta mainis, et tegu on küll 
ebaõiglase olukorraga, kuid 
see pakub otsuse tegemiseks 
mingigi aluse, kuna esime-
se aasta doktorante pole veel 
atesteeritud.

Sellest aastast võib osa doktorante jääda toetuseta

Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Kalevi tänaval asuv üliõpi-
lasmaja avab oma uued, 
värskelt remonditud keldri-
korruse ruumid  Tudengite 
sügispäevade raames toi-
muva üritustejadaga, kus 
külastajad saavad nautida 
uue maja hüvesid.

Üliõpilasmaja tegevjuht 
Kulno Kungla on remondisa-
gina keskel ringi jalutades uue 
kohaga iga hetkega üha roh-
kem rahul. 

«Me teeks nagu hüppe nõu-
kogude ajast tänapäeva,» mui-
gab Kungla hoone uutest või-
malustest rääkides. Pimeda 
sopilise karukoopa asemel on 
üliõpilasmajast saamas rõõ-
mus ja valge kultuurikeskus.

Totaalne muutumine

Üsna pea paigaldavad töö-
mehed endisesse kohvikuruu-
mi, mis on nüüd kuni 300 pi-
dulist mahutav saal, ajakoha-
se statsionaarse heli- ja val-
gussüsteemi. 

Vana Sõbra maja võis selli-
sest õnnest ainult unistada, 
sest vanad seinad ja elekt-
risüsteem poleks seda välja 
kannatanud.

Endisest fuajeega avatud 
garderoobist on saanud turva-
line väike rõivistu ja suur pu-
nane kohvik, mida on plaanis 
hakata välja üürima väikse-
mateks üritusteks. 

Kungla toob uue, 250 na-
giga garderoobi plussina väl-
ja, et nüüd on võimalik see 
vajadusel lükanduksega kin-
ni tõmmata ja lukku panna. 
«Olenevalt soovist võib hoida 
seda kas iseteenindusliku või 
hoiuteenusega garderoobina,» 
lisas Kungla.

Uues kohvikusaalis askeldas 
kolmapäeval veel põrandat 
puhastav neiu, sügispäevade 
alguseks peaks kohale jõud-
ma aga kohvikumööbel ning 
lootust on ka improviseeritud 
baarinurgale. 

Kungla sõnul on baari mõte 
alles katsetamisjärgus, endi-
selt säilib Sõbra majas võima-
lus ise meelepärane märjuke 
kaasa võtta. «Eelkõige taha-
me mõelda ikkagi tudengi ra-
hakotile, et kõigil siin mõnus 
oleks,» ütles tegevjuht.

Keldris asunud nõukaaeg-
sed tualetid on samuti sel ees-
märgil läbinud uuenduskuu-
ri. Endise tütarlaste WC sis-
sepääsu kohalt leiab kaks ust 
– sinine viib meeste ja puna-
ne naiste WC-sse. Mõlemas on 
olemas metallist tualetipotid, 
kraanikausid ja paberihoid-
jad.

Tütarlaste WC-s on küll 
kaks ja noormeeste omas üks 
kabiin (mida kompenseerib 
tuttuus pissuaar), kuid Kung-
la ei arva, et see probleeme 
tekitab. «Tualetid ei tohiks-
ki liiga suured olla, see võib 
tuua huvitavaid mõtteid, mida 

seal veel teha, seda me aga ei 
taha,» muigas Kungla.

Suitsumehed vaos

Vana noormeeste tuale-
ti asemelt leiab Sõbra majas 
hoopis täiesti uudse nähtuse – 
suitsuruumi. 

Varem pidude ajal suitse-
tajate sisse-välja saalimine ei 
saa enam kedagi häirida, sest 
eraldatud suitsutuba on kohe 
saali kõrval olemas. 

Kungla kinnitusel on ainus 
mööbliese, mis sinna tuleb, 
meetrise läbimõõduga sigare-
tiurn.

Välisukse juures, mis jääb 
Kalevi tänava poole, vähen-
dab pingeid ka uus kord, mille 
kohaselt kaotab pilet väljudes 
kehtivuse. 

Kungla sõnul töötab siis pi-
letikontroll kiiremini ning see 
peaks vältima ka noortekam-
pu maja ees, mis võivad naab-
reid pahandada. 

Naabritele mõeldes on sule-
tud maja küljel asunud teine 
uks, mis jääb nüüd avariiväl-
japääsuks.

Pikemas perspektiivis sei-
sab Sõbra maja uuendusplaa-
nis kirjas suurele saalile rõdu 
asemel teise korruse ehitami-
ne ning hoone väljaehitamine 
Kalevi tänavani. 

Juurdeehituse arvelt saab 
maja tulevikus juurde umbes 
40% praegusest põrandapin-
nast. 

Plaanitavasse laiendusse 
tuleks kohvikupinnad ja suur 
fuajee.

Sõbra maja saab uue alguse
Üliõpilasmaja tegevjuht Kulno Kungla loodab endise garderoobi fuajeesse ehitatud kohvi-
kuruumist mõnusat olemispaika kõigile tudengitele.             3x liiS niine

Uued WC-d on saanud moodsa sisustuse ja kirka värvila-
henduse, mis ei lase uksega eksida.

Suitsuruumi rohelise ukse 
taha tuleb suur sigaretiurn.

T Ü R A AMAT U POO D SOOVITAB :

Encyclopedia of Arabic Language and Lin-
guistics Vol.1 Woidich, Versteegh, Elgibali, 
Eid, Zaborski Brill, 15.11.2005 
Kõva köide, ISBN: 9789004144736

HIND: 3254.00

TÜ üliõpilastele ja töötajatele  
kehtib soodustus 10%!
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Kristel Seiler
haldusdirektori assistent

Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Tartu Ülikoolis töötab iga 
päev üheksa haldurit selle 
nimel, et igal ülikoolipere 
liikmel oleks ülikooli hoo-
netes võimalikult mugav ja 
turvaline töötada ning õp-
pida.

Haldurid kuuluvad haldus-
osakonna hooldustalituse 
koosseisu ja kannavad hoolt 
ülikooli kõigi hoonete eest. 
Haldusosakonna valdkonda 
kuulub nii õppehoonete kui 
ka elamute ja maakondades 
asuvate õppebaaside sisemine 
ja välimine hooldus.

Haldusosakonna haldami-
sel on 41 hoonet üldpinnaga 
111 714,11 ruutmeetrit. 

Nendest on moodustatud 
üheksa halduspiirkonda, iga 
piirkonna tööd koordineerib 
üks haldur, kes on oma halla-
tavate hoonete kompetentne 
peremees.

Aknapesust tihasteni

Ülikooli peahoone ja seda 
ümbritsevate majade eest kan-
nab hoolt Kristi Kallion. Tema 
sõnutsi kuulub halduri üles-
annete hulka koostöö hoone-
te töötajatega eritööde tege-
miseks, nagu näiteks akende 
pesu, põrandate vahatamine, 
ruumide ettevalmistus remon-
diks ja info jagamine.

Kõige rohkem pöördutakse 
halduri poole ruumide puhtu-
se ja korrashoiu küsimustes, 
samuti pirnide ja lukkude va-
hetamiseks. 

Sügisel on palju tööd aken-
de kleepimisega peahoones, 
kus on vanad aknad, samuti 
tuleb enne kütteperioodi al-
gust muretseda külmakartli-
kele radiaatoreid. «Minu kui 
peahoone halduri tööülesan-
nete hulka kuulub veel aula 
haldamine ja peahoones toi-
muvatele üritustele kaasaaita-
mine,» ütles Kallion.

Halduri poole pöörduvad 
eelkõige teaduskondade koor-
dinaatorid, õppekorraldu-
se spetsialistid ja osakondade 
sekretärid. 

Kuigi tavaliselt on nende 
mured seotud töötingimus-
tega, juhtub sekka ka muud. 

Paar nädalat oli väike tihane 
pääsenud Ülikooli 17 neljan-
da korruse tööruumidesse ega 
osanud sealt välja minna, len-
nates paanikas ja hirmunult 
edasi-tagasi. «Me ei osanud 
lindu millega abistada ja pol-
nud selgegi, kust ta täpselt sis-
se sai,» rääkis Kallion. Lõpuks 
leidis linnuke ise lahenduse, 
lennates lahtisest akna välja.

Professionaalsed  
lahendajad

Maarjamõisa ja Veeriku 
kandi ülikooli hoonetel sil-
ma peal hoidvale Allan Sonni-
le on helistanud ka biomeedi-
kumi öine turvamees ja ähmi-
ga kurtnud, et laibad sulavad. 
«Ja tudengid on soovinud põl-
lu peal radasid asfalteerida,» 
jätkas Sonn kõige kummalise-
mate probleemide loetelu.

Haldurite käsi on mängus 
ka suviste lillekaunistuste või 
talviste jõuluehete puhul. 

Haldusosakonna hooldusta-
lituse juhi Urmas Heiteri sõ-
nul on haldur nagu kindlus-
tus – kui kõik on korras, siis 
halduri olemasolu tavaliselt ei 
märgata, kui  aga tekib eriolu-
kord, siis tõttab haldur esime-
sena tuld kustutama ja peab 
olema võimeline tagama hool-
dustööde korraldamise. 

Murega tasub alati pöördu-
da oma maja halduri poole, 
kelle ülesanne on probleemi-
le lahendus leida. Siin on võt-
meks haldurite tihe suhtlemi-
ne õppe- ja teaduspoolega. 

Haldur peab olema aktiivne 
suhtleja, kohusetundlik ja hea 
organiseerimisvõimega. 

Tal peab olema teadmi-
si tehnosüsteemide (elektri-, 
soojus-, ventilatsiooni-, vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemide) 
hooldusest ja järelevalvest, tu-
leohutusest, keskkonnakait-
sest ning turvalisusest ja kva-
liteetsest koristusteenusest.

Haldur  peab kursis olema 
hoonesiseste side- ja valve-
süsteemide tööpõhimõtetega 
ning õpperuumidele esitata-
vate nõuetega. 

Tartu Ülikooli haldurid 
on läbinud Eesti kinnisvara 
haldajate ja hooldajate liidu 
täienduskoolituse ja neile on 
omistatud nooremhalduri või 
halduri kutse.

Täispikka versiooni  
loe ajaleht.ut.ee.

Haldurid püüavad tööga kliendi rahulolu
Tartu Ülikoolis töötab üheksa haldurit:
Allan Sonn.
Halduspiir-
kond: Ravi-
la 19, Tulika 
1, Nooruse 9, 
Puusepa 8-D, 
Raja 32, kin-
nistud Vil-
jandi mnt 42, Ravila 17, Lu-
nini 16; telefon: 37 4101, 514 
9501 (4101); e-post: allan.
sonn@ut.ee

Eevi Vider.
Halduspiir-
kond: Nar-
va mnt 4; Lai 
34, 36, 40; 
kinnistu Vil-
jandi mnt 
48a; Lossi 38; 
Pühajärve residents; telefon: 
737 5114, 517 4713 (5114);  
e-post: eevi.vider@ut.ee

Kristi Kal-
lion.
Halduspiir-
kond: Üli-
kooli 17, 18, 
18a, 18b, 20 
välisterritoo-
rium; Jako-
bi 1; Küütri 2; telefon: 737 
5202, 510 8590 (5202);  
e-post: kristi.kallion@ut.ee

Argo Pentsa.
Halduspiir-
kond: Riia 
23; Pirni 2; 
Vanemuise 
46, 46a; te-
lefon: 737 
5805, 509 
4929 (5805); e-post: argo.
pentsa@ut.ee

Urmas Mast.
Halduspiir-
kond: Tiigi 
78, 80; Liivi 
2; kinnistu 
Kastani 43; 
telefon: 737 
5513, 518 
4399 (5513); e-post: urmas.
mast@ut.ee

Ave Meiel.
Halduspiir-
kond: Näitu-
se 2, 13a, 20; 
telefon: 737 
5999, 529 
6029 (5999); 
e-post: ave.
meiel@ut.ee

Toomas Oja-
salu.
Halduspiir-
kond: Kaarli 
pst 3, Teatri 
väljak 3 (Tal-
linn);  
telefon: 627 
1873, 5590 2959; e-post: too-
mas.ojasalu@ut.ee

Toomas 
Kleimann.
Halduspiir-
kond: Tähe 
4; Salme 
1a,1b; te-
lefon: 737 
5586, 501 
868 (6105); e-post: toomas.
kleimann@ut.ee

Indrek Zeik.
Halduspiir-
kond: Jakobi 
2, 4, 5; Lossi 
3, 24; Mun-
ga 4; Ülikooli 
16; Lutsu 5; 
Raekoja plats 
9; Kuningaplats; telefon: 737 
5203, 517 5612 (5203); e-
post: indrek.zeik@ut.ee

Alo Lõoke
haridusteaduskonna  
õpetajakoolituse projektijuht

Kadri Rannamäe
kadri.rannamae@ut.ee

Haridusteaduskonna õp-
pejõududel tuli mitmekul-
tuurilise hariduse projekti 
raames eelmisel nädalal 
Tartu Ülikooli väisanud Tür-
gi, Kreeka ja Sloveenia õp-
pejõududega arutleda muu-
hulgas Kalevipoja nina kuju 
üle.

«Parandasime veidi seda, 
kuidas türgi illustraatorid ku-
jutasid meie rahvuskange-
last,» kirjeldas inglise keele 
didaktika lektor Evi Saluveer 
projekti, mille tulemusena 
valmib Euroopa lastele kul-
tuurilist mitmekesisust tut-
vustav õppematerjal.

Kevadeks valmivas raama-
tus tutvustatakse noorema-
le koolieale eesti, kreeka, slo-
veenia ja türgi rahvajutte, 
sealhulgas rahvuskangelasi ja 
nende tegusid. 

Euroopa koolilapsed saavad 
tuttavaks näiteks Kalevipoja 
ja siili okaste saamise looga, 
kilplaste soola kasvatamisega 
ja Vanemuise ja laulupidude 
tekke traditsiooniga.

Tänaseks on aasta tagasi 
alanud ettevõtmine jõudnud 
raamatu kokkupanemise ja il-
lustreerimiseni, mida projek-
ti partnerid arutasid 30. sep-
tembrist 2. oktoobrini Tartus.

Projekti kutsusid ellu Türgi 
Gazi ülikooli õppejõud. «Ma 
olen kirjanduse õpetaja ja 
mulle pakuvad väga huvi mui-
nasjutud, rahvajutud, muinas-
kangelased ja eeposed. Taht-
sin leida viisi, kuidas võrrelda 
nende kaudu erinevaid kul-
tuure,» kõneles projekti alga-
taja, inglise keele lektor Asli 
Özlem Tarakcioglu.

Toob lähemale

Projekti eesmärgist rääki-
des lootis Tarakcioglu, et see 
õpetab lapsi nägema sarnasu-
si eri riikide inimeste ja kul-
tuuride vahel.

«Olenemata rahvusest, kee-

lest ja geograafilisest paikne-
misest kanname me ühesugu-
seid väärtusi. Kaugetes maa-
des elavad teistsugused ini-
mesed, kes on tegelikult siiski 
väga sarnased,» rääkis lektor.

Raamatus avaldatakse nel-
jalt rahvuselt kokku 24 rahva-
juttu, mis ilmuvad paralleel-
selt nii rahva emakeeles kui 
ka inglise keeles. 

«Laste jaoks on huvitav ka 

see, kuidas eri keelte kirjapilt 
välja näeb,» rääkis Saluveer.

Paberil ja plaadil

Õppematerjali saavad 6–14 
aastaste laste kultuurilise tead-
likkuse ja tolerantsuse arenda-
misel kasutada mitmete eriala-
de õpetajad. Selle võivad prog-
rammi võtta näiteks eesti kee-
le ja kirjanduse, aga kindlasti 
ka inglise keele õpetajad.

Lisaks raamatule ja sellega 
kaasnevale töövihikule an-
navad projektis osalejad väl-
ja ka audiovisuaalse lahen-
duse, millele on lisatud vii-
pekeelne tõlge ja subtiitrid, 
mis lubab projekti tulemus-
test osa saada ka kuulmis-
puudega lastel.

Mõned kultuurilised eel-
arvamused said murtud ka 
projekti partnerite endi jaoks 
nende Eestis viibimise ajal. 

«Ma arvasin, et me oleme 
väga erinevad. Et türklased 
on väga energilised ja eest-
lased vastupidiselt vaiksed 
ja külmad, kuid kokkupuude 
näitas midagi hoopis muud,» 
arvas Asli Özlem Tarakciog-
lu.

Projekti «Rahvajuttude 
võrdlev analüüs: mitmekul-
tuuriline perspektiiv» on 
kaasatud Tartu, Gazi, Thes-
saloniki ja Ljubljana ülikooli-
de õppejõud ja kooliõpetajad. 

Tartu Ülikoolist osalevad 
projektis  Evi Saluveer, Kris-
tel Ruutmets  ja Krista Uibu 
haridusteaduskonnast.

Kuidas on käivitunud uued 
halduskulude jaotuse põhi-
mõtted?

Eks iga uuendus toob esial-
gu kaasa veidi segadust, prae-
gu toimib aga süsteem hästi. 
Käesoleva aasta algusest ala-
tes esitame rahandusosakon-
nale teaduskondade, haldus- 
ja tugistruktuuri üksuste ning 
asutuste kohta halduskulude 
koondväljavõtte, mille põhjal 
esitatakse üksustele sisekäibe 
arve. 

Praeguseks on meil haldus-
kuludest hea ülevaade. Posi-
tiivse muutusena on teadus-
konnad kulude kokkuhoiu 
eesmärgil vabastanud ruu-
mid, mida ei vajata või mida 
kasutatakse vähe. Elektri või 
kütte ökonoomsemat kasuta-
mist pole aga väga märgata.

Remondi- ja hooldustöödeks 
kogutakse raha kasuliku 
pinna ruutmeetreid arves-
tades. Kas selline põhimõte 
toimib hästi? 

See toimib üsna edukalt, 
sest ülikooli halduses on väga 
erinevad hooned. Mõned va-
nemad või varem renoveeri-
tud hooned vajavad remonti 
ning remondiraha kulub sin-
na rohkem. 

Samas kulub tänapäevaste 
või tänapäevasel tasemel re-
noveeritud hoonete puhul kül-
laltki kopsakas summa sead-
mete hooldusele. 

Nii näiteks tehakse Tähe 4 
hoones remonditöid väga tih-
ti, Biomeedikum neelab aga 
pea poole ventilatsiooni- ja ja-
hutusseadmete hoolduskulu-
dest.

Kuidas eelarveprognoosid 
kütusehindade tõusule vas-
tu peavad?

Lähtusime prognoosides 
kuni 25% küttehinna tõu-
sust, kuid aprillis teatas Ees-
ti Gaas, et seoses nafta hin-
na tõusuga tõuseb maagaa-
si, millel töötavad ülikooli-
le sooja tootvad katlamajad, 
hind 47,5%. 

Viimase aasta jooksul on 
soojusenergia hind suurene-
nud kokku 48,2%. 

Seoses sellega tahame kõi-
gile ülikooli teaduskondade-
le, asutustele ning haldus- ja 
tugistruktuuri üksustele sü-
damele panna, et arvestada 
tuleb suuremate küttekulu-
dega, mis tähendab, et teis-
telt kuludelt on mõistlik raha 
säästa.

Peagi saavad Euroopa koolilapsed tuttavaks kilplaste ja Kalevipojaga

Vastab haldusosakonna juhataja Ahto Kallion

Asli Özlem Tarakcioglu ja Evi Saluveer Tartus mitmekul-
tuurilise hariduse projekti töökoosolekul.   Alo lõoke

Andmebaas koondab 
toetuspakkumised 
tudengitele ja tööta-
jatele 
Tartu Ülikooli teadus- ja 
arendusosakond on koos-
tanud veebipõhise toetus-
te andmebaasi, kuhu on  
kogutud ligi 200 toetus-
pakkumist nii teadlastele, 
õppejõududele, bakalaure-
useõppe ja magistrituden-
gitele, doktorantidele kui 
ka tugitöötajatele. 

Toetustest saab ülevaate 
kas tähtaegade järgi või tähes-
tikulises järjekorras. Samu-
ti on võimalik teha otsinguid, 
lähtudes valdkonnast, õppe-
tasemest, riigist, toetuse ees-
märgist või avalduse esitami-
se tähtajast. Pakkumisi uuen-
datakse pidevalt.

Huvilised leiavad toetus-
te baasi teadus- ja arendus-
osakonna kodulehelt http://
www.ut.ee/ta või välisüliõpi-
lastalituse veebiküljelt. 

Kuna andmekogu on mõel-
dud vaid Tartu Ülikooli tööta-
jatele ja tudengitele, saab baa-
si siseneda ülikooli kasutaja-
tunnuse ning salasõnaga. 

Toetuse andmebaasi lisa-
miseks tuleb pöörduda Kadri 
Raavi  poole,  tel  737  5614,  
e-post kadri.raav@ut.ee.

Filmipäevad pakuvad 
parimaid palasid Un-
gari filmimaastikult 
Viktória Tóth
TÜ ungari keele lektor

Ungari Kultuuriselts (UKS) 
korraldab 14.–16. oktoob-
rini Tartus Genialistide klu-
bis VI Ungari filmipäevad, et 
tutvustada Ungari tänapäe-
vase filmikunsti põhitegijaid 
ja -teoseid Eesti publikule.

Sel aastal keskenduvad fil-
mipäevad režissöör Ferenc Tö-
röki (s 1971) loomingule. Tö-
rök on eduka stsenaristi ja re-
žissöörina Ungari filmimaasti-
kul silma paistnud juba küm-
mekond aastat. 

Filmipäevadel linastuvad 
režissööri kõik kolm nn post-
kommunistlikku triloogiasse 
kuuluvat mängufilmi – «Mosk-
va väljak» (2001), «Hooaeg» 
(2004) ja «Overnight» (2007), 
mis on pälvinud erinevaid au-
hindu nii kodu- kui välismais-
tel filmifestivalidel. Samuti on 
filmipäevadel võimalik nauti-
da tema lühifilmiloomingut. 
Neljapäeval, 16. oktoobri õhtu-
poolikul saab osa võtta kohtu-
misõhtust režissööri endaga.

Lisaks Töröki loomingule 
näeb filmipäevadel valikut vii-
mase kahe aasta parematest 
Ungari mängu- ja lühifilmidest. 
15. oktoobri öö on aga pühen-
datud Ungari filmiklassikale, 
kella kümnest õhtul seitsmeni 
hommikul on võimalik vaadata 
nelja Ungari kultusfilmi. 

Filmipäevade viimase päe-
va pärastlõunal saab noorem 
publik vaadata ka eestikeelse 
sünkroontõlkega joonisfilmi 
«Seitsmes väike vennake».

Ungari filmide kõrval saab 
nautida Ungari roogasid ja 
rahvamuusikat – filmipäevad 
lõpetab 16. oktoobri hilisõh-
tul ansambli Bürkös kontsert 
ja tantsutuba, Ungari toidud 
valmistab Ungari köögi kokk 
Márton Bárki. 

Reedel, 17. oktoobril näeb 
Eesti Rahva Muuseumis Maa-
ilmafilmi ja filmifestivali «Dia-
lektus» koostöös kaht doku-
mentaalfilmi väljaspool Unga-
rit elavatest ungarlastest.

Filmipäevade ajakava: www.
ungarikino.org.
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60
Eve Oja funktsionaalanalüüsi 
professor – 10. oktoober

45
Jussi Sakari Jauhiainen, 
linnageograafia dotsent – 13. 
oktoober
Margit Sutrop, praktilise fi-
losoofia professor, eetikakes-
kuse juhataja, filosoofia ja se-
miootika instituudi juhataja – 
13. oktoober
Anne Allikvee, haridustea-
duskonna raamatukogu juha-
taja – 16. oktoober

35
Marge Käsper, romaani filo-
loogia lektor – 15. oktoober

30
Marko Mägi, linnuökoloogia 
teadur – 11. oktoober
Heidy Kallion, haldur – 16. 
oktoober

TEATED

13. oktoobril kl 17.15 jätkub TÜ 
ajaloo muuseumi populaartea-
duslike teeõhtute sari «huvitavat 
teadusest ja elust». Teemal «Kui-
das arstiteadus võib ebaeetiline 
olla?» kõneleb TÜ meditsiiniteoo-
ria ja eetika dotsent andres Soo-
saar. 
Tartu Sügispäevade ajal saab  
näha Tartu toomkiriku torne pi-
medal ajal ning heita pilk öisele 
Tartule. Toomkiriku tornid on ava-
tud 13. oktoobril kl 18-22.
14. oktoobril kl 11-15 tomub TÜ 
pensionäride ühingu Vitae ruu-
mides (Tähe 4) registreerimine 
osavõtuks ekskursioonist Tartumaa 
mõisad (22. okt) ja tervisepäevast 
Käärikul ja Sangastes (29. okt). 
14. oktoobril kl 11-12 alus-
tab aeroobika ring (Ujula 4) 
16. oktoobril kl 11-12 «Üks tund 
tervisele» Tartu ülikooli staadionil 
(halva ilma korral saalis). Edas-
pidised treeningud samadel päe-
vadel (T ja N) samadel aegadel. 
22. okt. kl 9 sõidame Vanemuise 
alumisest parklast ekskursioonile 
«Tartumaa mõisad».
14. oktoobril kl 12.15 peab kursu-
se «Eesti avalik haldus» raames 
külalisloengu harjumaa oma-
valitsuste Liidu esimees Urmas 
Arumäe. Loeng toimub aadressil 
Tiigi 78-236. 
Kolmapäeval, 15. oktoob-
ril kl 16.15 Lossi 3-406 Õpe-
tatud Eesti Seltsi koosolekul 
prof. Peeter järvelaidi ettekanne 
«Ilmar Tammelo Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna üliõpilase-
na».
Kolmapäeval, 15. oktoobril kl 18 
TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuu-
riuuringute keskuse jututares: 
külla tuleb Kristi Ilves, kes on aja-
lehe Üitsainus Mulgimaa toimeta-
ja, keeleekspert mulgi-eesti sõna-
raamatu kokkupanemise juures ja 
Vikerraadio mulgikeelsete uudiste 
tegija. Keskus asub Lossi 38 (vana 
anatoomikum). Lisainfo: Triin Iva, 
tel 737 5422 või lekeskus@ut.ee
Neljapäeval, 16. oktoobril kl 18.15 
kutsuvad Eesti Noored Franko-
fiilid ja Tartu Sügispäevad kõiki 
(muinas)jutusõpru prantsuse 
muinasjutuõhtule Tartu mängu-
asjamuuseumis. Muuseumi män-
gudetoas elustavad jutte Prant-
susmaast ja prantslastest juhani 
Püttsepp ja Marika Reiko. Paku-
takse sooja teed ja küpsiseid.
Kammerkoor «Camerata Univer-
sitatis» kuulutab välja täiendava 
vastuvõtu. Eriti on oodatud mees-
hääled! Proovid E ja K kl 18-20 
TÜ peahoone ruumis 139. Dirigent 
Seidi Mutso, tel 516 0933. Lisain-
fo: www.emu.ee/~camerata.

Õ n n ITLE M E

JA AKSOnI MäLE STU SfOnDI STIPE nDIUMIKOnKURS S

Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumikonkursi. 
Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätka-
vaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendium  määratakse üks kord aastas.

Stipendiumi saaja peab olema eesti soost Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaits-
nud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma tea-
duskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus  on  200 000 krooni. Taotluste esitamise tähtaeg on  1. veebruaril 2009. 
aastal. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja  20. märtsil 2009. aastal.

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

AUSTATUD TÜ AKADEEMILInE JA TUgIPERSOnAL!

Kutsume Teid kõrghariduse arendamise programmi Primus tutvus-
tavale seminarile:
13. okt kell 14–17 Naturalia et realia seminar toimub Saksa Kul-
tuuri Instituudis (Kastani 1, Tartu).
17. okt kell 14.00–17.00 Socialia ja Türi kolledž. Seminar toimub 
Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1, Tartu).
20. okt kell 10.00–12.00 Narva kolledž. Seminar toimub auditoo-
riumis 213 (Kerese 14, Narva)
21. okt kell 10.00–12.00 Pärnu kolledž. Seminar toimub auditoo-
riumis 111 (Ringi 35, Pärnu).
21. okt kell 14.00– 7.00 Viljandi kultuuriakadeemia. Seminar toi-
mub hotelli Centrum rohelises saalis (Tallinna 24, Viljandi).
27. okt kell 14.00–17.00 Medicina seminar toimub Ambromedi 
konverentsiruumis (Lai 28, Tartu).
28. okt kell 14.00–17.00 Humaniora seminar toimub Ambromedi 
konverentsiruumis (Lai 28, Tartu)
Programmi Primus eesmärk on toetada õppe kvaliteedi ja kõrgkoo-
lilõpetajate tööalase konkurentsivõime parandamist ja jätkata suu-
re ülikoolidevahelise omaalgatusliku projekti LÜKKA raames alus-
tatud tegvusi. Erinevalt projektist LÜKKA on programmi Primus el-
luviijaks SA Archimedes, kõrgkoolid on programmi kaasatud part-
neritena (partnereid on kokku 21). 
Seminaril tutvustatakse programmi Primus võimalusi õppevald-
konna või õppekava ja sellega seotud õppejõudude jaoks,  paral-
leelselt kulgevate teiste programmide võimalusi ning järgmiste aas-
tate tegevuskavade kokkupanemise ühtseid põhimõtteid Tartu Üli-
koolis.
Kuna kohtade arv on piiratud ja seminari raames on kavandatud ka 
toitlustamine, palun registreeruda sobivale seminarile hiljemalt kaks 
päeva enne seminari toimumist: kadri.oja@ut.ee või 737 6273. 
Lisainfo prorgammi PRIMUS kohta: http://www.archimedes.ee/
primus.

TUnnUSTAMInE 

TÜ suure medaliga tunnustati loo-
dus- ja tehnoloogiateaduskonna 
geneetika professorit Ain Heinarut.
TÜ tänukirja pälvis raamatuko-
gu haldustalituse riidehoidja Eha 
Pastel.

Õ n n ITLE M E

Eve Oja on üks neist, kelle 
järgi tuntakse maailmas Ees-
ti matemaatikat ja Tartu Üli-
kooli. 

Oja on sündinud 10. ok-
toobril 1948 Tallinnas. Tema 
koolitee algas Tallinna 2. 
Keskkoolis (praegune Tallin-
na reaalkool) ja lõppes 1967 
praeguses Gustav Adolfi güm-
naasiumis, mille järel asus ta 
õppima TRÜ matemaatika-
teaduskonnas. 

Juba üliõpilaspäevil jõudis 
ta professor Gunnar Kangro 
juhendamisel esimeste tea-
dustulemusteni. Järgnes as-
pirantuur ja teaduste kandi-
daadi kraadi kaitsmine 1975. 
Töö käsitles Schauderi lahu-
tusi lokaalselt kumerates ruu-
mides. 

Aastast 1975 on Oja töö-
tanud TÜ matemaatikaõp-
pejõuna, alates 1992 on ta 
funktsionaalanalüüsi profes-
sor. 1977-1978 õpetas ta ma-
temaatikat Mali Vabariigis 
Bamako Riiklikus Inseneride 
koolis, 1980-1981 stažeeris 
Marseille’ Ülikoolis. 

Marseille’s huvitus ta Ba-
nachi ruumide tensorkorru-
tistest ja Hahn-Banachi teo-
reemiga seonduvatest ühesu-
se küsimustest. 

Viimasel ajal on Oja oma 
töös keskendunud kompakt-
sete operaatorite alamruumi 
asendile kõigi pidevate line-
aarsete operaatorite ruumis, 
Banachi ruumide aproksi-
matsiooniomadustele ja kaas-
ruumide kirjeldamisele. 

Ta on avaldanud ligi 70 tea-
dustööd, tähelepandava osa 
neist maailma parimates ma-
temaatikaajakirjades. 

Tema töid on hea lugeda, 
sest ta peab lugejast lugu ega 
säästa end artiklite viimist-
lemisel. 1993 pälvis Oja oma 
publitseeritud teadustööde 
eest International Science 

Foundation’i (Sorosi) pree-
mia, aastal 2001 aga Eesti 
Vabariigi teaduspreemia. 

Oja on üliõpilaste poolt 
hinnatud õppejõud. Ta on 
suure töö teinud uute loen-
gukursuste loomisel ja vana-
de ajakohastamisel. Tema ju-
hendamisel on neli noort ma-
temaatikut (kellest kolm töö-
tab ülikoolis) kaitsnud dokto-
riväitekirja. Praegu juhendab 
ta nelja doktoranti. 

Oja on mitmel aastal ka 
instituuti juhatanud. 

Ta on olnud väga edukas 
teadusgrantide ja sihtfinant-
seerimise taotleja. Ka praegu 
juhib ta matemaatika insti-
tuudi ühte sihtfinantseerimi-
se teemat. 

Oja südameasjaks on ol-
nud ajakiri «Acta Commenta-
tiones Universitatis Tartuen-
sis de Mathematica». See on 
vaieldamatult tema teene, et 
ajakiri ilmub regulaarselt ja 
heal rahvusvahelisel tasemel.

Oja on abielus, perekon-
nas on täisealine poeg. Vahel-
dust põhitööle ja uut energiat 
matemaatikaga tegelemiseks 
leiab ta tenniseväljakul.

Palju õnne, Eve!

Kolleegid matemaatika-
informaatikateadus-

konnast
• filosoofiateaduskond «Kul-
tuuriuuringud»
• usuteaduskond «Religioon 
interdistsiplinaarsete uurin-
gute objektina»
• õigusteaduskond «Kesk-
konnaõigus»
• arstiteaduskond «Radio-
loogia»
• sotsiaalteaduskond «Mee-
diauuringud«
• matemaatika-informaati-
kateaduskond «Matemaati-
ka»
• kehakultuuriteaduskond 
«Füsioteraapia»
• haridusteaduskond «Kas-
vatusteadused»

• majandusteaduskond «Ma-
jandusarengu „pehmed» tegu-
rid – inim- ja sotsiaalkapital, 
kultuur ja institutsioonid»  
• loodus- ja tehnoloogiatea-
duskond «Loodusteadused ja 
tehnoloogia».

Stipendiumi taotlejal tuleb esi-
tada sihtasutuse juhatusele hil-
jemalt 1. veebruariks 2009. a 
järgmised dokumendid:
• stipendiumitaotlus (sihtasu-
tuse  vorm);
• ülevaade erialasest tegevu-
sest;
• ülevaade kavandatavast 
uurimistööst ning põhjen-

dus, et see vastab stipendiu-
mi eesmärgile;
• kahe õppejõu soovitus (sh. 
vastava teaduskonna dekaa-
ni soovitus);
• ülevaade ühiskondlikust 
tegevusest;
• vastuvõtva ülikooli või 
teadusasutuse kinnitus õppi-
ma asumise või teadustööga 
tegelemise kohta;
• täielik kulutuste eelarve 
välisriigi ülikooli või teadus-
asutuse juures (k.a reisiku-
lud);
• kaasfinantseerimise alli-
kad ja toetussummade suu-
rused.

Eve Oja – 60

KAITSMInE

22. oktoobril kl 10.15 kaitseb Si-
ret Vildo majandusteaduskonnas 
Narva mnt 4-A313 teadusmagist-
ritööd «Ettevõtlustoetuste ettevõt-
temajandusliku mõju hindamine 
kvantitatiivsete meetoditega Eesti 
stardiabi näitel». juhendajad prof 
jüri Sepp ja vanemteadur jaan 
Masso. oponendid lektor andres 
Võrk ja Maria Värton, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium.

Kuni 2. oktoobrini kestnud 
Tartu kõrgkoolide tudengi-
tevahelised meistrivõistlused 
jalgpallis võitis tänavu Maa-
ülikooli võistkond Tugev 
Tuhar II, teiseks jäi Teku-
teku samuti Maaülikoolist 
ning kolmanda koha pälvis 
FC Puujalg Tartu Ülikoolist 
(fotol). Eriauhinna parimate 
kostüümide eest pälvis võist-
kond Su Ema Tartu Ülikoo-
list. Andekaimaks naisjalg-
palluriks tunnistati Annika 
Kõllamets võistkonnast 
Teku-teku ning andekaima 
väravaküti tiitli sai Kristjan 
Noormets meeskonnast JK 
Tartu Tervis Tartu Tervis-
hoiu kõrgkoolist. Tänavu 
osales võistlustel 32 võist-
konda kuuest kõrgkoolist.

Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad Eesti keele 
ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames välja konkursi 

eesti keele ja kultuuri lektori
leidmiseks Ukrainasse Ivan Franko nimelisse Lvivi Ülikooli alates 2009. a veebruarist kuni kolmeks aastaks.

Nõuded kandidaadile: 

Lektoril peab olema ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate 
loengute pidamiseks võõrkeeles.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: 

Lisateave: 

Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadres-
sil tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee. Taotluse blanketid on saadaval sihtasutuse koduleheküljel aadres-
sil www.ut.ee/sihtasutus.

TÜ kommunikatsiooniosakond võtab tööle: 

kes annaks eeskätt meediasuhtluse ja 
infomaterjalide koostamise kaudu oma tubli panuse 
ülikooli suhtekorraldusse. 
Edukal kandidaadil on suhtekorraldustöö 
algteadmised ning esimesed kogemused ja vitsad 
suhtlusest meediaga.
Ülikooli pressiesindaja töö annab väga head 
kogemused kommunikatsioonitööst Eesti ühes 
suuremas organisatsioonis, millele lisanduvad head 
töötingimused ja enesearendamise võimalused.   
Tööleasumise aeg: asap

TÜ ajaleht Universitas Tartuensis võtab tööle: 

 

Oma CV koos palgasooviga palun saata hiljemalt 22. oktoobriks aadressile illari.laan@ut.ee. Lisainfo: telefonil 737 5681 või 50 28 538 (Illari Lään).

Tegusa ja rõõmsameelse 

pressiesindaja,

kes on hea suhtleja, oskab kirjutada eri žanrites 
artikleid ning leiab loo iva üles nii ametlikust 
dokumendist kui ka lõbusalt tudengiürituselt. 
Edukal kandidaadil on esmased ajakirjanikutöö 
kogemused ja soovitavalt erialane kõrgharidus või 
käsil selle omandamine.
Pakume huvitavaid kogemusi, nooruslikku kollektiivi 
ja paindlikku tööaega. 
Töö maht: 0,5 kohta
Tööleasumise aeg: 3. november 2008

Hea ajakirjanikuvaistuga 

toimetaja, 

Universitas Tartuensis4 10. oktoober 2008
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