
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT www.ajaleht.ut.ee

UNIVERSITAS TARTUENSIS
17. oktoober 2008 Nr 32    (2357)

lk 2
Indrek Treufeldt nõuaks 
ülikoolidelt rohkem  
taset kui mahtu

lk 3  
Doktorandi ja õppepro-
rektori avalik kirjavahetus 
doktorantide olukorrast

lk 2 
Tudengid teevad  
Tartus mõnuga  
teatrit

Triin Vakker
vilistlastegevuse projektijuht

Illari Lään
kommunikatsiooniosakonna 
juhataja

26. septembril kohtunud 
Tartu Ülikooli rektoraat ja 
vilistlased arutlesid rekto-
ri tõstatatud teemal, kas 
Tartu Ülikool näeb oma tu-
levikku eliit- või massiüli-
koolina. 
Ülikool kutsus ümarlauaarute-
lule  vilistlastest ühiskonnate-
gelased ja arvamusliidrid, et  
koos leida vastuseid küsimus-
tele, mis kujundavad Tartu 
Ülikooli positsiooni Eesti ühis-
konnas ning kuidas ülikooli 
seisukohti ühiskonnas nähta-
vamaks teha. 

Peale diskussiooni massi- ja 
eliitülikooli teemal pälvis ela-
vat vastukaja rektor Alar Kari-
se teinegi küsimus, kuidas tä-
nased valikud mõjutavad üli-
koolis antava hariduse ning 
siin tehtava teadustöö kvali-
teeti tulevikus. 

Õpetamine kui rongisõit

Rektori ettekandele ülikoo-
li hetkeseisust järgnes arute-
lu, mis kujunes oodatult arva-
musterohkeks. 

Ümarlaual osalenud tõde-
sid, et ülikoolist on Eesti Va-
bariigi taasiseseisvumise jä-
rel kujunenud massiülikool 
ning ülikool on muutunud lä-
bikäiguhooviks, kuhu on või-
malus õppima asuda pea iga-
ühel, sõltumata eeldustest või 
võimetest. 

Rektori hinnangul on see 
üldjoontes tinginud õppetöö 
kvaliteedi languse ja olukor-
ra, kus üliõpilaste rohkuse 
tõttu puudub 
õppejõududel 
ja üliõpilastel 
reaalne või-
malus ja vaja-
dus isiklikuks 
s u h t lu s e k s . 
Seda hinnan-
gut jagasid ka 
paljud vilistla-
sed. 

Indrek Treu-
feldti hinnan-
gul on vaid 
kolmandik tu-
dengitest mo-
t i v e e r i t u d , 
ülejäänutest 
asja ei saa. Tema sõnade ko-
haselt: «Jääb nendele inimes-
tele tõesti mulje, et me vea-
me nad ülikoolist läbi, mistõt-
tu on neil tohutu illusioon, et 
nad on keegi.» 

Tartu Ülikooli õigusteadus-
konna õppejõud, sotsioloog 
Andrus Saar võrdles ülikoolis 
õpetamist rongisõiduga. Õp-
petöö, mille jooksul õppejõud 
tutvub rongis oleva seltskon-
naga, kestab vaid mõne peatu-
se jagu, seejärel vagunis olnud 
seltskond väljub ning asemele 
tulevad uued üliõpilased. 

Selline põgus kokkupuude 

ei anna võimalust akadeemili-
seks diskussiooniks, mis puu-
dub Saare hinnangul nii üli-
õpilaste kui ka õppejõudude 
seas. Kui Tartu Ülikool tahab  
kujuneda eliitülikooliks, pea-
vad kasvama nõudmised nii 
tudengitele kui ka õppejõudu-
dele. 

Selleks, et tekiks üliõpilasi 
ja õppejõude motiveeriv ning 
arendav diskussioon, peaks 
ülikoolis õppivate tudengite 
arv olema praegusest oluliselt 

väiksem ning 
riik peaks üli-
kooli rahas-
tama teistel 
alustel.

R e k t o -
ri hinnangul 
võiks tulevi-
kus mõelda 
olukorra üle, 
kus praeguse 
17 000 üliõpi-
lase asemel 
oleks näiteks 
7000 tuden-
git. 

Kuna üli-
kool sõltub 

oma eelarves riigi rahastami-
sest, siis on selle idee elluvii-
miseks tema sõnul vähe või-
malusi. 

Ühe võimalusena, mis leidis 
vilistlaste seas toetamist, mai-
nis rektor tasuliste õppekoh-
tade kaotamist, kuna ülikooli 
ligi kahe miljardi suuruse eel-
arve juures laekub tasulisest 
tasemeõppest ülikoolile vaid 
60 miljonit krooni. 

See summa võrdub aga 
7400 lisaüliõpilase õpetami-
sega. Kui tasuline õpe kaotada 
ning vahe katta suurema riigi 
toetusega, oleks võimalik nii 

õppe- kui ka teadustöö kvali-
teeti Karise hinnangul märga-
tavalt parandada. 

10 000 tudengi puhul para-
neks oluliselt õppejõu ja üli-
õpilase suhe, mis on samuti 
õppekvaliteedi puhul üks täh-
tis näitaja. 

Selline perspektiiv vääriks 
rektori hinnangul tõsist aru-
telu, kuhu ta loodab kaasata 
ka haridus- ja teadusministee-
riumi ning teised ülikoolid ja 
partnerid.

TÜ rahvusülikoolina

Mitmed vilistlased rõhuta-
sid oma sõnavõttudes Tartu 
Ülikooli erilist staatust rah-
vusülikoolina. 

Eesti Maaülikooli teadus-
loo uurimise keskuse direktor 
Erkki Tammiksaar tõi näiteid 
ajaloost, kuidas okupatsiooni-
eelses Eestis eraldati raha just 
rahvusteaduste arenguks. See 
eristas tema hinnangul tänast 
ülikooli toonasest. 

Tammiksaare sõnul erineb 
Tartu Ülikool teistest ülikooli-
dest just seetõttu, et tegemist 
on rahvusülikooliga. «Mis 
puutub rahvusülikooli ja rah-
vusteadusi, siis need on kõige 
vähem rahastavad teadused,» 
sõnas rektor Karis rahvusüli-
kooli temaatika kohta. 

Paljusid õppeaineid õpetab 
ülikool Karise sõnul lihtsalt 
missioonitundest. Ka selles 
küsimuses on muutusteks va-
jalik riigi poliitiline otsus.

Killustatus pärsib arengut 

Eesti Kunstimuuseumi di-
rektor Marika Valk tõstatas 
diskussiooni käigus küsimu-
se Eesti-sisesest ülikoolide-
vahelisest konkurentsist. Tal-

linna Ülikooli professori Rein 
Veidemanni hinnangul killus-
tab ülikoolidevaheline konku-
rents teadlastevahelist koos-
tööd ning mõjub seeläbi üli-
kooli arengule negatiivselt. 

Positiivse näitena tõi Veide-
mann Tartu Ülikooli professor 
Jüri Talveti juhitud kultuuri-
teooria tippkeskuse, millest 
võtavad osa nii Tartu Ülikooli 
kui ka Tallinna Ülikooli tead-
lased. 

Karis möönis, et pinged on 
kerged tekkima, kuna siseriik-
likult konkureerivad ülikoo-
lid teatavale hulgale ressur-
sile. See omakorda pidurdab 
ülikooli pingutusi tõsta taset 
ja kujuneda rahvusvaheliseks 
teadusülikooliks. 

Üliõpilaste arv on viimastel 
aastatel küll kasvanud, kuid 
teadustöötajate arv on jäänud 
samaks ja tihti on õppejõud 
alakvalifitseeritud. 

Sellistel tingimustel on vä-
lismaa ülikoolidega nii üliõpi-
laste kui ka õppejõudude vär-
bamisel raske konkureerida. 
See on ka põhjuseks, miks igal 
aastal siirdub üha enam edu-
kaid gümnaasiumilõpetajaid 
õppima mõnesse tunnustatud 
välismaa ülikooli.

Ümarlauaarutelul jäi üli-
kooli tuleviku suhtes kõlama 
ülikooli vilistlaste ja juhtkon-
na üksmeel. Vilistlaste abi üli-
kooli positsiooni selgitamisel 
on väga oodatud ja hinnatud, 
sest nagu rektor ütles – kui 
ülikooli puudutavates küsi-
mustes tuleb sõnum väljast-
poolt, siis on see sageli võim-
sam ja kaalukam. 

Vilistlased ja rektoraat koh-
tusid tänavu juba teist korda. 
Esimene sarnane arutelu lei-

dis aset veebruaris, mil üli-
kooli ettevõtjatest vilistlas-
tega diskuteeriti ülikooli ees 
seisvate väljakutsete üle ning 
tõdeti senisest märksa tiheda-
ma koostöö vajalikkust.

Ümarlaual osalenud kogunemas. Fotogaleriid kohtumisest näeb aadressil foto.ut.ee/fotogalerii/2008/. Loe ka Indrek 
Treufeldti kolumnit lk 2.                        Andres Tennus
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Toomas Hiio, ajaloolane
Margus Kasterpalu, 
teatrielu edendaja
Toomas Kiho, Akadee-
mia peatoimetaja
Mart Kivastik, kirjanik
Juhan Kivirähk, sotsio-
loog
Janika Kronberg, Eesti 
Kirjandusmuuseumi di-
rektor
Kadri Liik, välispoliitika 
ekspert
Maria Mälksoo, teadur
Ott Ojaveer, koolidirek-
tor
Peeter Olesk, filoloog
Sirje Helme, KUMU di-
rektor
Juhani Püttsepp, loo-
dusajakirjanik
Andrus Saar, sotsioloog
Mart Siimann, EOK pre-
sident
Erki Tammiksaar, tea-
dusloolane
Indrek Treufeldt, aja-
kirjanik
Berk Vaher, kirjanik ja 
õppejõud
Marika Valk, Eesti Kuns-
timuuseumi direktor
Andra Veidemann, po-
liitik
Rein Veidemann, õppe-
jõud ja kirjanik

Massiülikool ei soodusta eliidi teket

Rektor alar Karise 
hinnangul võiks 
Tartu Ülikoolis 
praeguse 17 000 
üliõpilase asemel 
tulevikus olla näi-
teks 7000 tuden-
git. Ühe võimaluse-
na selleks näeb ta 
tasuliste õppekoh-
tade kaotamist.

Taas algas ajujaht

17. novembrini saab noorte 
ettevõtlusportaalis www.
ajujaht.ee esitada oma 
ideid ajujahi konkursile, 
kus parimate autoreid ju-
hendatakse äriplaanide 
koostamisel ja parimatest 
parimad jagavad lõpuks 
miljoni krooni suurust au-
hinnafondi.
Konkursi eesmärk on julgusta-
da Eesti noorte ettevõtlikkust 
ja aidata kaasa uuenduslike 
ja teadusmahukate ettevõtete 
loomisele. 

Konkursi käigus pakutak-
se noortele tuge ideede ge-
nereerimisel ja arendamisel, 
äriplaanide kirjutamisel ja el-
luviimisel, ettevõtte loomisel 
ning investori leidmisel. 
Noori nõustavad teekonnal 
Eesti edumeelsete ettevõtete 
esindajad.

Laekunud ideede hulgast 
valib žürii välja 25 parimat 
ning nende autorid läbivad 
kolme kuu jooksul ideede 
arendamise ja rakendami-
se koolitusprogrammi, mille 
käigus koostavad nad mento-
ri toetusel oma äriplaanid. 

Parimate äriplaanide au-
torid jagavad omavahel ühe 
miljoni krooni suurust auhin-
nafondi. 

Peale selle valitakse väl-
ja suurema potentsiaaliga 
ideed, mille autorid osalevad 
jätkuprogrammis, mille käi-
gus toetatakse neid ettevõtte 
moodustamisel ja investorite 
leidmisel. 

Ajujahi konkurss toimub 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse algatusel juba teist 
korda. Eelmisel aastal laekus 
konkursile üle saja äriidee 
ning kolme parima idee auto-
rid jagasid omavahel 700 000 
krooni suurust auhinnafondi, 
jagati ka eriauhindu.

Eelmisel aastal tunnis-
tas žürii parimaks võistkon-
na CellTells, kes pakkus välja 
hääljuhitava kalendriliidese 
mobiiliseadmetele. 

Mobiiltelefonidele ja nuti-
telefonidele mõeldud lahen-
dus võimaldab sisestada mo-
biiliseadme kalendrisse kir-
jeid ja meeldetuletusi mik-
rofoni rääkides, mitte eba-
mugava klahvistikuga trük-
kides. 

Ajujahi konkurss pälvis 
käesoleva aasta augustis kon-
kursi «Tunnusta ettevõtluse 
edendajat» Eesti eelvooru et-
tevõtluse edendamise kate-
gooria võitja tiitli ning esin-
dab Eestit üleeuroopalisel 
võistlusel «European Enterp-
rise Awards», mis toimub Pra-
has järgmise aasta mais.

Tänavu panevad auhin-
nafondi välja SEB, Ülemiste 
City, Elion, EMT, MicroLink, 
Eesti Arengufond, Tehnopol, 
Delfi, Kalev Chocolate Fac-
tory, Tallinna Ettevõtlusamet 
ja Tartu linn.

Ajujahi konkursi infot jagab 
Ajujahi buss, mis külastab 12 
kõrgkooli ja kolledžit Tallin-
nas, Pärnus, Türil, Kohtla-
Järvel, Võrus ja Tartus.



 

Räägiksin heas 
mõttes eliidist

Indrek Treufeldt
teleajakirjanik

Üks mu hea noor tuttav alustas sel sügisel õpin-
guid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta sai 
hõlpsasti riigieelarvelise koha, sest gümnaasiu-

mis õppis ta hästi. Ta alustas oma esimest semestrit 
suure õhinaga, ent õige pea tuli pettumus. 

Loengutes on mitu korda rohkem tudengeid, kui 
peaks. Nõnda juhtub tihti, et õppejõudu on raske jäl-
gida. Mis siin ikka, võidakse väita. Itaalia ülikoolides 
näiteks sisustatakse auditooriume ka paarile tuhande-
le inimesele, kui õppejõud on väga kuulus ja ülikool 
suur. 

Aga meil siin pole Itaalia. Ülikooli elu-olu vaadates 
näib siiski, et elame kui mingis teises riigis ja mingil 
teisel ajal. See hüpoteetiline aeg justkui nõuab meilt 
ikka veel karjakaupa juriste ja majandustegelasi. Te-
gelikult oleme sattunud tsüklisse, mida pühitseb põhi-
mõte, et kõik peavad saama, mida tahavad. Kas ka õp-
pejõud? 

Oma kümneaastase õppejõukarjääri jooksul olen 
näinud eri kõrgkoole, 
nii mõnigi neist on la-
kanud olemast. Kursu-
si ja tudengeid on olnud 
erinevaid, aga peaae-
gu alati on loengusaalis 
neid, keda ülikoolis õp-
pimine tegelikult sugugi 
ei huvita, kes on tulnud 

ülikooli, et mitte minna tööle või sõjaväkke. 
Ülev lipukiri ühest ütlemata haritud rahvast justkui 

õigustab ballasti meie auditooriumites. Kui rahvas mi-
dagi tahab, siis ta peab seda raha eest saama! Ballast 
aitab toita ülikooli, toob lisaraha. Tuleb tunnistada, et 
mulle õppejõuna ei too see mingit lisaboonust, pigem 
olen hiljem hädas, kui tudengid eri aegadel oma kursu-
setöödega minu juurde tilguvad. 

Mingil määral pean õppeülesandeid lihtsustama, et 
kõik kuidagi hakkama saaksid. Mingil määral pean 
loengus materjali nämmutama, et kõik seda kuulda võ-
taksid, olukorras, kus kuulajaid on täpselt poole roh-
kem kui olema peaks. 

Turutsüklisse langedes on Eesti ülikoolid muutunud 
massiülikoolideks. Ükski poliitik ei söanda enam öel-
da, et haridusel võiks olla miski plaan, et kusagilt võiks 
tõsiselt koomale tõmmata. 

Nõuaksin ülikoolidelt rohkem taset kui mahtu. Rää-
giksin heas mõttes eliidist ja eliitülikoolist. Vististi on 
Eestis sellel sõnal pisut kitsas arusaam. 

Eliidist mõeldakse rohmakalt kui tippudest ehk oivi-
kutest, kes leiavad kõige ekstreemsema raskusastmega 
ülesannetele hõlpsasti lahendusi, siirduvad uhkusega 
teadusesse ja toodavad rohkesti eelretsenseeritavaid 
artikleid. 

Minu jaoks tähendab eliit väärikust, kes oma eriala 
ennekõike armastab ja hoiab, kes on uhke oma ame-
ti üle. 

Eliit on ka tubli füüsikaõpetaja mõnes maakoolis, 
hea ajakirjanik mõnes toimetuses, aus perearst, innu-
kas insener. Ometi on just sellisest väärikusest puudu. 

Eesti elab suuresti illusioonides. Riik kujundab min-
gi seisukoha, nn riikliku tellimuse ja lubaduse rahas-
tada teatud arvu tudengite õpinguid, raha eraldab ta 
siiski vähem, kui tellimise täitmiseks vaja. Nii vähe-
masti väidavad rektorid ja küsivad raha neilt noortelt, 
kes tegelikult riigitellimuse mõõtkavas ei kvalifitseeru. 
Kuid vorm ja formaat on avalikkuses üha tähtsamad 
kui sisu. Peaasi, et paber ehk «bakadiplom» käes. Kuigi 
ülikoolides õpib tuhandeid, on mõnel erialal Eestis ras-
ke leida tõelisi meistreid.

Üks mu tuttav jutustas, kuidas Oxfordis õppejõud 
teda nõudlikult ja pühendunult juhendab. Seda oli pi-
sut nukker kuulata. Kui palju on mul õppejõuna olnud 
selliseid vestlusi? On spetsiifilisi küsimusi, mida õigu-
poolest polegi kellegagi Eestis arutada. Miks jäävad 
mitmed jutud rääkimata? Miks lahtub huvi meie pisi-
keses riigis? Mitte sellepärast, et oleme liialt väikesed. 
Pigem sellepärast, et kujutame petlikult ette, et oleme 
nii suured ja võime lubada hajumist. Lennart Meri rää-
kis ühtelugu Eesti diplomaadist, kes peab väikerahva 
esindajana tegema tööd seitsme eest. See reegel kehtib 
vist mistahes eluala kohta. 

Viimaste nädalate tormised ajad finantsturgudel ke-
hutavad kasutama dramaatilisi metafoore mullidest, 
täispuhutud majandusest ja üle oma võimete elami-
sest. Karta on, et need on rakendatavad ka hariduses. 
Võib-olla ei ole me märganud karta, aga torm võib olla 
lähedal.

Kuigi ülikoolides 
õpib tuhandeid, 
on mõnel erialal 
eestis raske leida 
tõelisi meistreid.
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margus nõmm
UT küljendaja ja kujundaja

«Mis teha, kui ma pole sõ-
jameheks loodud,» halises Ba-
loun. «Ma olen tõesti täitma-
tu õgard, sest mind on korra-
likust elust välja kistud. See on 
meil juba perekonnaviga.»*

Viimasest meeliülendavast 
söömaajast, mille kohta kü-
siti mu arvamust, on möödas 
kaks nädalat. Seekord rahul-
dan oma gurmaanlikke vaja-
dusi Iuridicumi kohvikus.

Sisenen uksest pisikese eel-
arvamusega: trepp juhatab 
keldrisse, seal aga teadupä-
rast elavad hiired-rotid, on 
rõske, pime... 

Oh üllatust – ei midagi sel-
list. Võtan pahad mõtted kohe 
tagasi. Täiesti korralik koht. 
Üle keskmise. Muusika män-
gib, inimesi palju. Kes loeb 
lehte, kes on ninapidi arvu-
tis, kes ajavad omavahel juttu. 
Mõnus.

Menüü juurde: valik täiesti 
korralik. Putru-suppi-pelmee-
ne-praadi. Hinnad keskmised: 
seljanka 25, puder 17, omlett-
pelmeenid 35 krooni. Praed 
50–75 krooni. Päevapraad on 
täna kotlett ja see maksab 45 
krooni. Lisaks veel valik või-
leibu, salateid ja saiakesi, riiu-
lil tulivett ja õlut. Paraku ei 
suuda ma nende hindasid tu-
vastada. Ju nad siis kas ilus-

tuseks või lausa ilma jagami-
seks.

Tellin leti ääres «eesti rah-
vustoitu» seljankat – selle jär-
gi on üpris hea toitu arvusta-
da, ning kanafilee ananassi-
ga. Seltsiliseks võtan veel sei-
na pealt ajalehe.

Supp saabub kiiresti. No 
näed, leiva unustasin osta! 
Laiskusest ei viitsi enam leti 
äärde minna. Hakkan söögi-
ga pihta. Maitseb nagu ... pur-
gisupp, mille maitset on ko-
kakunsti abiga parandatud. 
Igaks juhuks täpsustan – ma 
ei ole kindel, et see supp on 
purgist, kes neid juriste teab, 
hakkavad veel hõlma...

Tema arvamuseavalduse 
katkestas ülemvälipreester, kes 
karjatas läbi une: «Rohkem 
sousti»!*

«Olgu-olgu», nagu armas-
tab öelda mu sõber. Ei nori 
supi kallal.

Siis saabub kanafilee ana-
nassiga. Vaatan taldrikut ja ei 
suuda uskuda oma silmi: sel-
list serveeringut ei näe isegi 
paljudes kesklinna kohviku-
tes-restoranides.

«Harimata inimene võib läbi 
saada mingis igapäevases töös 
ja elus, kuid kokakunsti alal 
annab harimatus end kohe 
tunda (...) Andku jumal sellele, 
kes need oli valmistanud, kõik 
tema patud andeks, sest ta pidi 
olema tõsiselt haritud inime-

ne!»*
Kui selle taldrikuga oleks 

kaasnenud toidutooja väike 
naeratus, oleksin olnud õnne 
tipul.  Kõrvallaua onu supiga 
– ma olen talle natuke kade – 
miks sulle naeratati? 

Igatahes ilu ja maitse olid 
sellel taldrikul koos. Oleks 
kohvik minu töökohale lähe-
mal, käiksin ainult seal lõunat 
söömas.

«Kui sõda on läbi, eks tule 
vaatama. Sa leiad mind iga 
õhtu pärast kella kuut Bojište 

tänavast «Karika» kõrtsist».
«Kui tulen, siis hoolitse kind-

lasti, et oleks lõbus!»
«Siis pärast sõda kell kuus 

õhtul!» kisendas Vodicka ee-
malt.

«Tule parem pool seitse, kui 
peaksin hiljaks jääma.» vastas 
Švejk.

Kahjuks ma ei saa pärast 
sõda sealt läbi astuda – kohvik 
pannakse kell viis kinni.

* Jaroslav Hašek. «Vahva sõ-
duri Švejki juhtumised».

merilyn merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Kuigi Tartus ühtegi teatri-
kooli pole, leiavad asjast 
huvitatud ülikooli tudengid 
võimalusi väljendada en-
nast nii lava peal kui ka sel-
le taga või kõrval.
Teisel kursusel semiootikat ja 
kulturoloogiat tudeeriv Kaija 
Maarit Kalvet jõudis sel esmas-
päeval tagasi nädalaselt teat-
rireisilt Valgevenesse. Minskis 
rahvusvahelisel teatrifestivalil 
oli Kaijal üliõpilasteatri lavas-
tuses «4.48. Psühhoos» täita 
peaosa.

Loengu asemel proovisaal

Kaija sai Valgevenes nomi-
natsiooni parima näitlejanna 
auhinnale. «Väga naljakas tun-
ne oli, Eestis ei juhtu kunagi, et 
inimesed tulevad sulle tänaval 
järele karjuma ja autogramme 
küsima,» räägib Kaija publiku 
soojast vastuvõtust eestlaste 
lavatükile.

Neiu sõnutsi on umbes neli 
suuremat teatrifestivali, mis 
võivad ülikooliajast nädalake-
se ära võtta. Lisaks peab arves-
tama, et vahel tuleb viimaste 
loengute asemel hoopis proo-
visaali minna.

«Aga elus valikute tegemine 
on niikuinii paratamatus,» üt-
leb semiootika esmakursusla-
ne Markus Pau, kes koos Kai-
jaga praegu Noorte Teatrite-
hases oma lavadebüüdiks val-
mistub.

Esimest aastat bioloogiat 
õppiv Meelis Brikker pole aga 
seni teatri nimel paljust loo-
buma pidanud. «Gümnaasiu-
mis sai paar korda ajalootun-

nist kõrvale hiilida, nüüd olen 
proovide tõttu ainult ühest 
loengust puudunud,» ütleb ta.

Lavapisik tuleb tavaliselt 
kooli näiteringist ning aja jook-
sul sööb see ennast järjest roh-
kem sisse. Kolmandat aastat 
kultuuriteadusi õppiv üliõpila-
ne Keiu Virro süüdistab selles 
oma gümnaasiumiteed.

«Treffneris on nii järjepidev 
kooliteatri traditsioon, et liht-
sat huvi turgutatakse täpse-
mate teadmiste, juhendamise 
ja aeg-ajalt ka Päris Näitlejate 
katsuda andmisega,» seletab 
Keiu.

Tema kolm aastat näiterin-
gis tõi festivalidelt palju auhin-
du. Kiitmine suurendas soo-
vi ise järjest enam ja paremi-
ni teha. Praegu juhendab neiu 
teist aastat kooli kõrvalt Treff-
neri gümnaasiumis oma näite-
ringi ja sel suvel kirjutas ta val-
mis esimese täispika näidendi.

Lava kutsub igas vormis

Teise kursuse ajalootudeng 
Vallo Kirs ei hakka end lahter-
dama, vaid tahab kõigega te-
geleda. Praegu on noormees 
üliõpilasteatris näitleja, Teat-
ritehases aga lavastaja. Rakve-
res koolis käies oli ta nii teat-
rilaval kui ka filmides ning nii 
võiks see tema arvates jäädagi.

«Ma loodan, et projekte on 
tulevikus palju, et saaks vali-
da ja see, kas lava peal või taga 
või mis meediumis, ei oma see-
juures mingit tähtsust,» kinni-
tab Vallo, kes osales muuhul-
gas ka «Tulnuka» ja «Klassi» fil-
mides.

Vallo sõnul seostub ka prae-
gu õpitav ajalugu teatritegemi-
sega. Ka esimesel lavastusel, 

mille Vallo Rakveres ette võt-
tis, oli osaliselt ajalooline taga-
põhi. «Teatris jutustatakse ju 
kogu aeg lugusid, ajalugu on 
lugude rääkimiseks ideaalne 
inspiratsiooniallikas,» on Vallo 
erialaga rahul.

Praegu valmistab Vallo üli-
õpilasteatri projektide kõrval 
sõpradega ette lavastust, mis 
ongi segu tegijate endi lugu-
dest ja millestki muust.

Võtmeks valis ta Mati Undi 
näidendi «Phaeton, päikese 
poeg», millega noored enda 
lugusid seostada püüavad. Tu-
lemust peaks olema näha det-
sembrikuus Genialistide klu-
bis.

Teater ON ja kõik

Keiu näidend ärkab samas 
kohas ellu juba eeloleval es-
maspäeval, kui esietendub 
Noorte Teatritehase lavastus 
«Ameerika». Kaija mängib seal 
üht ameeriklannat, kes koos 
kaaslastega üritab Eesti oludes 
hakkama saada.

Markus teeb oma lavade-

büüdi eestlaste pealikuna ning 
kooliteatri kogemusega Meelis 
toetab teda targa nõuandjana.

Teater jääb kõigi noorte ellu 
kindlasti ka tulevikus alles. 
Markusele ja Meelisele on tea-
ter andnud mõnusa seltskonna 
ja hea enesetunde.

«Kui pakutakse võimalust 
teatrit teha, siis ei suuda liht-
salt ei öelda,» muigab Meelis.

Keiu nimetab seda irooni-
liselt «lollakaks sõltuvuseks», 
sest enam ilma teatrita olla ei 
oska. Vallo täiendab, et teater 
ongi elu, lihtsalt kontsentreeri-
tumas vormis ja see annab või-
maluse palju rohkem läbi elada 
ja kogeda, kui muidu võimalik.

«Teater annab endale mida-
gi juurde,» jääb Kaija mõttesse 
ja leiab siis, et naljakas küsida, 
mida teater annab.

«Sama hästi võiks ükskõik, 
kelle käest küsida, miks sulle 
kartul meeldib või miks sulle 
päikese käes meeldib olla. See 
on lihtsalt selline asi, mis on ja 
seda ei saa seletada,» naeratab 
neiu salapäraselt.

Tudengid 
teevad teatrit 
erialast 
hoolimata

Kaija Kalvet särab esmaspäevast uues lavastuses «Ameeri-
ka» ameeriklanna Mary rollis.          MerILYn MerIsALu

Andres Tennus

h I n De D

Toit  B
Miljöö  B
Teenindus B
Seltskond  asjalik, akadeemiline
Lisaväärtused  wifi, ajalehed, mõnus muusika
Skaala: A–F

Universitas Tartuensis2 17. oktoober 2008



Lp prof Birute Klaas

Mind ajendas Teile kirjutama 
10. oktoobri UT-s ilmunud Kad-
ri Rannamäe artikkel doktoran-
ditoetustest, aga veelgi enam 
mure doktoriõppe käekäigu 
pärast Tartu Ülikoolis ja Eestis 
üldse. 

Väga üldiselt sõnastatu-
na näen aina suurenevat lõhet 
doktoriõpet puudutavate ees-
märkide ja tegelikkuse vahel. 
Doktoriõppe olulisusest Eesti 
teaduse ja majanduse arengule 
ei ole rääkinud mitte ainult po-
liitikud, seda teemat on põhjalikult analüüsitud, mida näitas ka 
kevadel lõppenud projekti «Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tule-
muslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem» raames teh-
tud mahukas uuring. 

Kuigi ma ei ole tutvunud projekti lõpparuandega, kõlas kon-
verentsil seisukoht, et Eesti vajab rohkem doktorikraadiga ini-
mesi ja midagi on vaja teha, et neid rohkem oleks. 

Nüüd on projekt lõppenud ja ka teema justkui kaotanud oma 
aktuaalsuse. Vähemalt ei ole mul põhjust muud arvata, nähes 
praeguseid doktoriõpet puudutavaid arenguid, õigemini aren-
gu puudumist.

Esiteks: kas ÕIGUS TAOTLEDA doktoranditoetust 6000 kroo-
ni kuus on tõesti piisav tagatis toimetulekuks, et kõrge potent-
siaaliga noored inimesed valiksid tööleasumise asemel nelja-
aastase kraadiõppe. Mina arvan, et ei ole. Ma isegi peaksin vas-
tutustundetuks siduda ennast neljaks aastaks süsteemiga, mis 
tagab minimaalse sissetuleku hea õnne korral (sest võid küll 
olla tubli, aga teised on äkki veel tublimad). 

Sellega seoses ma ei saa kuidagi aru, kuidas on võimalik, et 
kõigile RKT raames rahastatud riigieelarvelistele doktorantide-
le ei jätku raha. Kas ülikool lihtsalt petab inimesi vastuvõtmi-
sel, lubades riigieelarvelist kohta, mida tegelikult ei ole? Palun 
selgitage seda.

Rääkides muudatustest õppetoetuste ja õppelaenu seadu-
ses, siis Te küll kritiseerite seaduses kirjeldatud toetuste jaga-
mist paremusjärjestuste alusel, aga minu arusaamist mööda 
on ülikoolis ka siiamaani niimoodi toimitud. Suurim probleem 
on seadusega, et ÕIGUS SAADA doktoranditoetust on lükatud 
2012. aastasse, see ei hakka kehtima kohe . 

Ma ei näe ka põhjust, miks ülikool ei oleks võinud võtta ko-
hustust maksta doktoranditoetust kõigile, kes vastavad seatud 
nõuetele. Seda vajaduse korral ka muudest vahenditest. Paraku 
seda ei ole tehtud (TÜ nõukogu määrus nr.15, 29.08.08).

Ilmselt oleks vaja probleemidele lahenduse otsimisel rääkida 
ka doktorandistaatusest üldse. Arvan, et doktoriõpe ei ole tava-
line õppevorm, sest doktoriõppe sisuks on suures osas teadus-
töö, mis tähendab, et teadustöötaja ja doktorandi tööülesanded 
suures osas kattuvad. 

Seega võiks doktorandid saada toimetulekuks piisavat dok-
torandi töötasu kas kogu või osalise «õppeaja» eest. Siin võiks 
pöörata pilgu ka edukate teadusriikide poole, kuidas seal on as-
jad korraldatud.

Kui lähiajal ei toimu doktoriõppe rahastamises olulisi muuda-
tusi , siis ei jää ainult helesiniseks unistuseks aastas 300 dokto-
rikaitsmist Eestis, vaid kaitsmiste arv hakkab langema. Vaada-
tes selleaastast kaitsmiste seisu TÜ-s nii just lähebki. Sümpto-
maatiline sellele olukorrale on ka TÜ-s doktoriõppega tegeleva 
ametikoha kadumine.

Loodan väga, et Tartu Ülikool tajub oma vastutust doktoriõp-
pe hea käekäigu eest ülikoolis ja Eesti riigis üldse ning astub ka 
sellekohaseid samme.

Lugupidamisega
TÜ doktorant Kaupo Teesalu

11.10.2008

Lugupeetud Kaupo Teesalu!

Mõistan Teie muret doktori-
õppe käekäigu pärast ning olen 
Teiega täiesti nõus, et doktoran-
tide sotsiaalsed õigused on Ees-
tis väga vähe kaitstud. Kui Ees-
ti Üliõpilaskondade Liit on vii-
masel ajal olnud väga aktiivne 
esimese ja teise astme üliõpi-
laste hariduslike, majanduslike 
ja sotsiaalsete huvide eest seis-
misel ja pidanud riigiga selles 
osas tulemuslikku dialoogi, siis 
doktoriõppe tudengid on liidu 
poolt jäänud mõnevõrra tähele-
panu äärealadele. 

Mis puudutab õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muudatusi, 
siis sisaldus ajalehes Universitas Tartuensis doktoranditoetus-
te teemal eelmisel nädalal avaldatud artikli juhlõigus eksitav 
väide*. Riiklikest vahenditest eraldatud summa doktoranditoe-
tusteks on olnud alati seotud riikliku koolitustellimusega ning 
seda ei ole seadusemuudatusega vähendatud. Vastupidi, dokto-
randitoetusteks ettenähtud summat on tegelikult suurendatud, 
sest toetust makstakse nüüd ka suvekuudel.

Doktoranditoetuste raha eraldatakse ülikoolidele vastavalt 
RKT kohtade arvule. 2005., 2006. ja 2007. aastal toimus Tartu 
Ülikoolis doktorantide vastuvõtt lävendipõhiselt. Kõik, kes üle-
tasid riigieelarvelise õppekoha lävendi, said asuda õppima rii-
gieelarvelisele õppekohale, sõltumata sellest, kui suur oli tege-
likult riiklik koolitustellimus. 

Nii võis juhtuda, et riigieelarvelistel kohtadel õppivate dokto-
rantide arv ületas RKT kohtade arvu. Õppetoetuste ja õppelae-
nu seaduse kohaselt tuli doktoranditoetust maksta kõigile riigi-
eelarvelisel kohal õppivatele doktorantidele. Kuna aga riik eral-
das doktoranditoetust RKT kohtade alusel, siis tuli teaduskon-
dadel puuduolevad summad doktoranditoetuste maksmiseks 
leida paratamatult muudest vahenditest. 

Teaduskondade rahalised vahendid on aga paraku piira-
tud. Praegu kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse koha-
selt moodustatakse doktorantide paremusjärjestus, mille alusel 
jaotatakse ka riiklikult eraldatud toetusraha. Tartu Ülikool on 
omalt poolt doktorantidele vastu tulnud sellega, et riigieelarve-
välisel õppekohal õppivad doktorandid on vabastatud õppetee-
nustasu maksmisest. Ka praegustes piiratud oludes üritab Tartu 
Ülikool jätkuvalt leida täiendavaid rahalisi vahendeid doktori-
õppe toetamiseks.

Doktorantidel on ka hulgaliselt võimalusi kasutada Euroopa 
struktuurifondide rahasid, mis on suunatud doktoriõpet toeta-
vatesse tegevustesse. Näiteks doktoriõppe rahvusvahelistumise 
programm DoRa programm võimaldab doktorantidel osaleda 
rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, teha uurimistööd või lä-
bida kursusi välismaa ülikoolis jms. DoRa programmi tutvustus 
on kättesaadav sihtasutuse Archimedes kodulehel (http://str.
archimedes.ee/et/struktuurifondid/toetatud/Programm-Do-
Ra-2008-2015) ning täpsemat infot programmi tegevuste kohta 
saab arendusprojektide koordinaatorilt Kadri Ojalt (kadri.oja@
ut.ee, tel 737 6273).

Jagan Teie seisukohta, et doktorante tuleks käsitleda mit-
te ainult üliõpilastena, vaid ka noorte teadlastena. Loomuli-
kult on nii üliõpilaste kui ka noorte teadustöötajate sotsiaa-
lsete garantiide tagamine kogu ühiskonna jaoks oluline tee-
ma. Sooviks igati ergutada Eesti Üliõpilaskondade Liitu riigi-
ga läbi rääkima, et tõhustada doktorantide sotsiaalseid garan-
tiisid. Tartu Ülikool on nendel läbirääkimistel kindlasti dokto-
rante toetav partner.

Parimate soovidega
Õppeprorektor Birute Klaas

14.10.2008

* Mainitud artikli juhtlõiku sattus faktiviga toimetamise käigus 
ega ole loo autori sõnastatud.

Lp Birute Klaas

Tänan põhjaliku vastuse ja toetuse eest doktoriõppega seon-
duvatele murede lahendamisel. Peatun lühidalt mõnel aspektil.

Olen nõus, et kodanikuühiskonnas on eelkõige iga sotsiaalse 
grupi mure seista enda huvide eest ja ilmselt ei ole doktoranti-
de ja noorteadlaste ühine hääl veel kuigi tugev. Siiski on teatud 
organiseerumine toimunud ja 2005. aastal asutatud Eesti Noor-
te Teadlaste Akadeemia kujunemas selle seltskonna eestkõnele-
jaks. Kuid kindlasti ei saa  riik ega ülikoolid, sealhulgas Tartu 
Ülikool, jääda siin kõrvaltvaatajaks. Tegemist on ju riigi elulise 
arenguülesandega ja seega on eesmärk kõigil osapooltel ühine.

Vaatamata Teie selgitustele jääb mulle siiski arusaamatuks 
erinevus RKT alusel loodud õppekoha ja riigieelarvelise õppe-
koha vahel. Kas RKT kohtade arvu ületavad vastuvõetute kohad 
on siis riigieelarvelised või mitte, ehk teisisõnu – kas neid ra-
hastatakse riigieelarvest nagu nimi ütleb? Õppetoetuste ja õp-
pelaenu seaduse eelmistes ja praeguses redaktsioonis ei räägi-
ta kuskil riigieelarvelistest õppekohtadest väljaspool RKT kohti 
ega selliste kohtade rahastamisest. Minu jaoks jääb küsimus – 
kas ülikool on rikkunud sellise omavolilise seadusetõlgenduse-
ga ja selle alusel tehtud otsustega seadust? Võib-olla oskab kee-
gi juristidest seda kommenteerida?

Heaks näiteks vastutustundlikust vastuvõtust doktoriõppesse 
on arstiteaduskond, kus doktorandil on kohe selge, kas ta õpib 
päris riigieelarvelisel õppekohal (RKT) ja talle on tagatud toe-
tus või ta on riigieelarvevälisel kohal ja toetust ei ole. Tundub, 
et kõikides teaduskondades ei ole nii toimitud. Edaspidi võiks 
doktorandi ja ülikooli õigused ja kohustused (k.a saada toetust) 
sisse kirjutada doktoriõppelepingusse, mis praegusel kujul on 
pigem deklaratsioon kui leping.

Heade soovidega
Kaupo Teesalu

15.10.2008

Avalik kahekõne doktorandi ja õppeprorektori vahel

22.–24. oktoobrini viibib 
Tartus maailmakuulus ma-
temaatik, Banachi ruumide 
viljakas uurija, Kenti Üli-
kooli (Ohio) professor Per 
Enflo. 
Üks tema suursaavutustest on 
40 aastat lahtisena püsinud 
kuulsa baasiprobleemi lahen-
damine 1972. aastal.

22. oktoobril kell 14.15 
aadressil Liivi 2–403 toimu-
val loengul räägibki professor 
Enflo sellest, kuidas ta jõudis 
baasiprobleemi lahenduseni. 
See on ühtlasi lugu ühe ma-
temaatiku kujunemisest läbi 
muusika.

23. oktoobril kell 16.15 peab 
professor Enflo samas Liivi tä-
nava õppehoones loengu tee-

mal «Invariantsed alamruu-
mid».

24. oktoobril kell 17 esineb 
professor Tartu Ülikooli aja-
loo muuseumi valges saalis 
klaverikontserdiga. Kontserdil 
on kavas Mozart,  ostakovit , 
Beethoven. Per Enflo on peale 
klaveri õppinud ka komposit-
siooni ja dirigeerimist.

TÜ matemaatika instituut

TÜ Viljandi kultuuriakadee-
mia ja Eesti Pärimusmuusi-
ka Keskus korraldavad ava-
like loengute sarja. Oma-
kultuuriakadeemia avalöögi 
andis 14. oktoobril Kihnu 
Virve.
Virve-Elfriide Köster on rah-
va seas tuntud Kihnu Virvena. 
Oma elu jooksul on ta olnud 
teenijatüdruk, kolhoosnik, ka-
lur, kultuuritöötaja. 

15 aastat Kihnul ka nääriva-
na ametit pidanud Virve lap-
sepõlveunistus oli saada ba-
leriiniks või lastekirjanikuks. 
Eesti Vabariigi elueaga võrrel-
dava aja jooksul on 80-aasta-
ne Virve kujunenud laulikuks 
ja loojaks, Kihnu kultuuri ela-
vaks kandjaks. 

28. oktoobril räägib Berk 
Vaher eksootikas endootika-

ni. «Eksootika» on tänases 
meedias saanud igapäevaseks 
käibefraasiks ja selle tähen-
dusväli on hägustunud, samas 
aga kestab ka eksotitsismi kui 
kultuurinähtuse ja kultuurist-
rateegia akadeemiline ümber-
hindamine. 

Eksotitsismi on kritiseeri-
tud kui kolonialismi tööriista, 
kreoliseerumise ja juurtetuse 
katalüsaatorit, kuid teisalt on 

eksotitsismil utoopilise elu-
tunnetusena oluline roll 20. 
sajandi kultuuriloos ja palju-
de teedrajavate kunstnikuisik-
suste kujunemisel. 

Eksotitsismil on aga ka oma-
laadne peegelnähtus, mida 
võiks nimetada endotitsismiks 
– omakultuuri distantseeritud 
imetlemiseks, olgu siis sisetu-
rismis või kunstides. Kuidas 
seda ära tunda ja kuidas sel-
lesse suhtuda? Üritus algab kl 
18.

Oodata on ka Aleksei Tu-
rovskit, Veronika Valku, Anzo-
ri Barkalajat, Peeter Vähit ja 
paljusid teisi.

Aeg: (üldjuhul) kl 18 igal 
teisel teisipäeval alates 14. po-
rikuu päevast 2008. 

Koht: Pärimusmuusika Ait, 
Tasuja pst 6 Viljandi.

Maailmakuulus matemaatik Per Enflo tuleb 
esmakordselt Eestisse

Omakultuuriakadeemia alustas taas

 

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%!

Universitas Tartuensis2 10. oktoober 2008

Aasta 1972. Poola mate-
maatik ja  Banachi õpilane 
Mazur annab Enflole (pare-
mal) baasiprobleemi lahen-
duse eest tema poolt 1936. 
aastal väljapakutud auhin-
na – elava hane.

Berk Vaher.          scAnpIx

Kahekõne sai alguse eelmises UT-s ilmunud artiklist. UT 
loodab teemat jätkata järgmistes numbrites.

Kaupo Teesalu Birute Klaas

17. oktoober 2008 3Universitas Tartuensis
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65
Toomas Kleimann, haldur – 
18. oktoober

55
Elli Jakobson, raamatukogu 
köitja – 19. oktoober

50
Vladimir Griškov, majahoid-
ja-remonditööline – 19. ok-
toober
Marianne Marlene Tiik, raa-
matukogu klienditeenindaja 
– 21. oktoober

45
Liina Espenberg, raamatu-
koguhoidja – 20. oktoober

40
Anneli Rätsep, peremeditsii-
ni assistent – 18. oktoober
Vello Pettai, võrdleva poliiti-
ka professor – 23. oktoober

TeaTeD

17.–19. oktoobrini toimub TÜ kraa-
diõppurite seminar «Interme-
diaalsus ja jutustamine». 
17. oktoobril esinevad loenguga 
ohio osariigi Ülikooli professor 
Brian Mchale, Lõuna-Taani Üli-
kooli professor Per Krogh hansen 
ning Tampere Ülikooli õppejõud 
Mari hatavara ja Markku Lehtimä-
ki. 
18.–19. oktoobril arutlevad kraa-
diõppurid intrigeerivatel tee-
madel nagu surm ja printerid, Bill 
Clintoni tumedad küljed ning trans-
mediaalne «Tühirand». 
Info: Marina Grišakova, marina.
grisakova@ut.ee.
21. oktoobril kell 13 toimub TÜ 
pensionäride ühingu Vitae ruu-
mes elulooringi koosolek.
26. oktoobril kell 15 esineb Vil-
jandi Jaani kirikus Tartu Ülikooli 
akadeemiline Naiskoor. Kontsert 
on tasuta.
30. oktoobril kell 17 esineb dot-
sentide ja teadurite klubis Liivi 
2, VI korruse puhkeruumis Tallinna 
Ülikooli dotsent Ellen Redi.

Õ n n ITLe m e

T Ü R a amaT u Poo D 
sooVITaB :

CRC Han-
dbook of 
Chemistry 
and Phy-
sics, 89th 
Revised 
edition Da-
vid R. Lide 
CRC Press, 
16.06.2008 Kõva köide,  
ISBN: 9781420066791
HIND: 1738.00

Tiiu sild
Teaduskeskuse AHHAA juhataja

Tartus toimus hiljuti üht-
teist ebaharilikku. Kas kel-
lelgi jäi märkamata punane 
helikopter Shakespeare’i 
kohviku terrassil? Soomu-
kid, satelliit ja hiiglaslikud 
õhuväe konteinerid raama-
tukogu parklas? 
Või lehvitav Archimedes Rae-
koja platsil ja Surnumere vete 
kristalsed soolajäljed Aura 
veekeskuse treppidel?

Kui vastus on jah, siis läheb 
terve pikk aasta, kuni 2009. 
aasta septembris saab taas 
osaleda Tartu teadusfestivalil 
või teadlaste ööl.

Ka sel aastal laienes üritus 
üle kogu Eesti, Tartu Ülikoo-
li õppejõud pidasid vabaloen-
guid ning tudengid kõmmu-
tasid keemiakatseid Tallin-
nas, Narvas, Pärnus, Rakve-
res ja Valgas. 

Tartus aga juhendasid güm-
nasistid Raeplatsil töötube, 
muuseumitöötajad kostitasid 
külalisi hiliste õhtutundideni, 
Emajõe lodjal uuriti ööpime-
duseski loodust ja tähetornist 
tormati planeedirajale.

Kas te vähemalt seda mär-
kasite, kuidas Toomemäe ten-
niseväljakutel pani plehku 
üks hõbedaselt heljuv ratsu ja 
lendas üle linna? Kui ei, siis 
ei aita muu, kui tuleval sügi-
sel AHHAA kodulehel sage-
damini silma peal hoida.

Teaduskeskuse selle aasta 
üht olulisimat tegu, näitust 
«Ahhaa, kaitsemüsteerium!» 
tuleb aga uuel aastal otsida 

juba teisest riigist. 
AHHAA on aastate jooksul 

tutvustanud teadust ja teh-
noloogiat eri viisidel. Kümme 
aasta tagasi alustati remon-
diootel spordihallis Heureka 
laost laenatud asjadest koos-
tatud näitusega, mille põne-
vate eksponaatide juurest ei 
raatsinud külastajad kuidagi 
lahkuda. Mõned peitsid end 
kastidesse ja lahkusid alles 
pärast pikki öötunde, kui kat-
setamisest isu täis sai.

Tänavu võttis AHHAA kä-
sile ühe tõeliselt kaelamur-
deva triki – avalikkusele esit-
leti seni kinniste laboriuste 
taha peidetud kaitseteemalisi 
arendusi.

Näitus «Ahhaa, kaitsemüs-
teerium!» sai teoks koostöös 
Kaitseministeeriumi ja kait-
seväega. Kohale tuli üle nelja-
kümne ülikooli, instituudi või 
firma esindaja Eestist, Lätist 
ja Leedust.

Näitusele saabunud tead-
laste, sõjaväelaste ja relva-
meistrite esialgne jäik häm-
meldus oli silmaga nähtav, 
kui sajad reipad külastajad 
varmalt nende väljapanekuid 
uurisid. Ent juba esimesel õh-
tul sai asi kokku võetud: «Oo-
tamatu, üllatav ja vahva!». 
Küllap murdus jää kergemini 
tänu sellele, et meie kaitse-
minister Jaak Aaviksoo Tartu 
Ülikooli asju teadis.

Viie päeva jooksul käis Va-
nemuise kontserdimajas ligi 
üheksa tuhat külastajat. Sõ-
javäeline treenitus tuli palju-
dele eksponentidele kasuks, 
sest näitusekoormust andis 

kohati võrrelda täisvarustu-
ses rännakuga. Interaktiiv-
se ekspositsiooni kõrval toi-
musid näitusel ingliskeelsed 

erialaseminarid ning õhtuti 
arutleti kaitseteemadel tea-
duskohvikutes. 

Balti kaitsetehnoloogia näi-

tust korraldatakse igal aas-
tal ühes Balti riigis. Otsa tegi 
lahti Tartu, järgmine korral-
daja on eeldatavasti Riia.

merilyn merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Teisipäeval valiti tudengi-
te sügispäevade raames 
järjekordne tudengibänd, 
tänavuse tiitli ja 10 000 
kroonise kinkekaardi IS 
Music Teamilt sai Tartu an-
sambel StereoChemistry.
Pärast võidu väljakuulutamist 
astus neljaliikmeline StereoC-
hemistry, mille kolm liiget 
õpivad Tartu Ülikoolis, lavale 
oma looga «Siit me tuleme», 
mille järgi valiti nad laulja ja 
kitarristi Holger Tilga sõnul 
tänavusse lõppvooru. Tilk tä-
nas kõiki nende poolt hääleta-
nuid ja lisas, et tudengibändi 
kontsert on üks viimase aja 
parimaid elamusi terve an-
sambli jaoks.

«Viimati esinesime suurel 
väljakul, aga sellel staadioni-
kontserdil oli umbes kaheksa 
inimest,» muigas Tilk üliõpi-
lasmaja saali vaadates, kuhu 

lõpulugu oli kuulama jäänud 
umbes 50 noort muusikasõp-
ra. Järgmiseks lubas võidu-
rõõmus Tilk poolnaljatades 
üles astuda Eurovisiooni kon-
kursil.

Tudengibändi tiitli võitnud 
StereoChemistry puhul hin-
dasid žüriiliikmed enim po-
tentsiaali edasi areneda. Pea-
auhinna tõi neile ühtne stiil 
ja meisterlik kitarrimänguos-
kus.

Žürii koosseisus Hardi Vol-
mer, Marko Atso, Alen Vezi-
ko, Veljo Reinik ja Arno Suis-
lepp jagas välja ka mitmeid 
eripreemiaid. Parimaks voka-
listiks tunnistati Anneli Aru-
salu bändist PimpFish, pari-
ma instrumentalisti auhinna 
sai aga Keio Münti, kes män-
gib trumme nii võidubän-
dis StereoChemistry kui ka 
Crash-dafis.

Rahva lemmiku hääletusel 
kogusid sõnumite koguhul-
gast 32% kaks tudengibändi 

konkursil osalenud ansamb-
lit. Kõigest kolme häälega 
võitis publiku lemmiku tiitli 
Sölgie Ämbör, kes kogus 132 
häält Crashdafi 129 vastu.

Tudengibändi lõppkonkur-
sil võtsid mõõtu seitse eelžü-
rii poolt välja valitud bändi, 
Tudengibändi 2008  tiitlile 
soovis kandideerida 30 an-
samblit, mis on rekordiline 
arv.

TaRTu ÜLIKooLI PsÜhhoLoogIa InsTITuuDI  
VILIsTL asPäeV 24 . oKTooBRIL 2008

Päevakava:
Kl 8.15 – 10.00 Registreerumine Tiigi 78 r 334

Avatud loengud: 
8.30 – 10.00 Juhtimispsühholoogia alused: Organisatsiooni 
muutmine ja arendamine. Õppiv organisatsioon. Liitumised ja 
ülevõtmised. Muutmisprotsess. Organisatsioonikultuur ja selle 
kujundamine, Mari Nõmm, Tiigi 78 aud 118
10.15 – 11.45 Juhtimispsühholoogia alused:  Muutmisprotsess. 
Organisatsioonikultuur ja selle kujundamine, Mari Nõmm, Tiigi 
78 aud 118
10.15 – 12.00  Etoloogia: Käitumisteaduse bioloogilised alused, 
prof  Raivo Mänd, Näituse 2 aud. 105
10.15 – 11.45 Kliiniline psühholoogia: Sissejuhatus: põhimõisted, 
normaalsuse probleem, psüühikahäirete seletuse ja ravimise aja-
lugu. Ülevaade psüühikahäiretest, Maie Kreegipuu, Tiigi 78 aud 
127
12.00 – 13.30 Kliiniline psühholoogia: Skisofreenia, Maie Kreegi-
puu, Tiigi 78 aud 127
12.00 – 13.30 Eesti keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus: 
Arengupsühholoog suulisest ja kirjalikust keelest ja arvutipõhine 
laste lugema õpetamise mäng, prof Tiia Tulviste ja Astra Schults, 
Tiigi 78 aud 125

Erialasektsioon:
14.15 – 16.00   Kliiniliste psühholoogide erialasektsioon:  
Maie Kreegipuu (kliinilise psühholoogia lektor), Tiigi 78 aud 332

Akadeemiline loeng:
16.15 – 17.45 Laste ja noorte agressiivne käitumine,
dr Anne Kleinberg (Tallinna Lastehaigla psühhiaater) ja Kristiina 
Tropp (TÜ Õpetajate Seminari lektor, psühholoogia eriala dokto-
rant), TÜ Raamatukogu konverentsisaal, W. Struve 1
17.45 – 18.15 Lastepsühholoogi Aino Lunge 80. sünniaastapäeva-
le pühendatud näituse külastamine, TÜ raamatukogu III korrus.
18.30 – 22.00    VILISTLASÕHTU  
Tartu Ülikooli vana kohvik, Ülikooli 20.
                          
INFO JA EELREGISTREERIMINE: TÜ psühholoogia instituut, 
Tiigi 78 r. 334, tel 737 5902, departm@psych.ut.ee, http://psych.
ut.ee/psych/

TunnusTamIne 

TÜ väikese medali pälvis mate-
maatika-informaatikateaduskonna 
funktsionaalanalüüsi professor 
Eve Oja.

KaITsmIne

31. oktoobril kl 10.15 kaitseb Eve 
Eensalu Lai 40–218 ökofüsioloo-
gia eriala doktoritööd «acclimation 
of stomatal structure and function 
in tree canopy: effect of light and 
Co2 concentration». juhendaja 
vanemteadur anu Sõber. opo-
nent vanemlektor Pedro j. aphalo, 
PhD, helsingi Ülikool.
31. oktoobril kl 14 kaitseb Helena 
Rozeik Narva mnt 4–a114 ma-
jandusteaduskonna doktoritööd 
«Changes in ownership structures, 
their determinants and role in the 
restructuring of enterprises during 
transition: evidence from Estonia» 
(«omandistruktuuri muutused, 
neid mõjutavad tegurid ja nende 
roll ettevõtete restruktureerimisel 
siirdemajanduses Eesti ettevõtete 
näitel»). juhendajad prof urmas 
Varblane ja vanemteadur jaan 
Masso. oponendid prof Niels My-
gind, Kopenhaageni Majanduskool 
ja maj-knd Erik Terk, Eesti Tulevi-
ku-uuringute Instituudi direktor.
31. oktoobril kl 15.30 kaitseb Val-
ter Reedo ülikooli nõukogu saalis 
orgaanilise keemia eriala dokto-
ritööd «Elaboration of IVB group 
metal oxide structures and their 
possible applications» («IVB grupi 
metallide oksiidstruktuuride väl-
jatöötamine ja nende võimalikud 
rakendused»). juhendajad dots 
uno Mäeorg ja dr ants Lõhmus. 
oponent Dr. Chem. Donats Erts, 
Läti Ülikool.

Elavmale Toomemäel.                  erAkogu

Loodusmuuseumis.     MArge TheA LeMbInen Septembriteadus.         erAkogu

Võitjabändi solist ja kitarrist Holger Tilk lubas StereoChemistry viia Eurovisioonile. 
LIIs nIIne

Hõbedane ratsu hõljus peahoone kohal

Parim tudengibänd on StereoChemistry
s Te ReoC h e m I s TRy

Tegutseb aastast 2005 
Tartus
Koosseis:
Holger Tilk – vokaal, ki-
tarr 
Siim Kallson – kitarr 
Indrek Talpsep – bass 
Keio Münti – trummid
Muusikastiil: pop/rock
Kuula Tudengibänd 2008 
muusikat: http://www.
myspace.com/stereoche-
mistryband 
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