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ToimeTaja

Sigrid Sõerunurk
uT peatoimetaja

Oktoobris kogunes es-
makordselt UT ajakirja 
kolleegium. Ma ei hakka 

siin võrdlema endist, ajaleheaeg-
set, ja nüüdset kolleegiumi, see 
poleks vajalik ega kohane. Küll aga 
paari sõnaga sellest, mida kujutab 
endast praegune kolleegium, milli-
sed on vastastikused ootused. 

Lihtsustades esindab kollee-
giumi napp liikmeskond UT jaoks 
ülikooli liikmeskonda. Seetõttu 
on liikmed eri valdkondadest – 
on humaniora, realia et naturalia, 
medicina, socialia esindajad, on 
üliõpilane, õppejõud, administra-
tiivtöötaja, on doktorant, välisliige 
ja ajakirjanik. rollid põimuvad ja 

tulemus on põnev. 
Kolleegiumi kutsus UT toime-

tus kokku konkreetsel eesmärgil 
– aidata säilitada kriitiline pilk 
iseenda tööle. Konstruktiivne 
enesekriitika on esiteks edasiviiv 
jõud ja teiseks kindlasti ühe olulise 
väärtuse – avatuse − eeldus. 

Toimetus ootab kolleegiumilt 
UT-le avaramat pilku peamiselt 
sellepärast, et saada tagasisidet, kas 
UT kajastab ülikooliga seonduvat 
piisavalt mitmekesiselt ja kvali-
teetselt. Mitmekülgse tagasiside 
peaksid võimaldama need eri 
vaatenurgast UT-le saadetud 
hindavad pilgud. Peale temaatilise 
mitmekesisuse hoiavad ajakirjal 
ajakirjandusspetsiifilist pilku peal 
kaks tegevajakirjanikku.

Esimene koosolek osutus 
viljakaks. Kolleegiumil olid toime-
tusele UT paremaks muutmisel 
konkreetsed ettepanekud. Üks 
põhimõtteline ettepanek on võtta 
rohkem arvesse ümberringi toi-
muvat. See tähendab ühiskonnas 
parasjagu oluliste teemade kajas-
tamist ülikooli inimeste pädevuse 
kaudu, andes sellega oma panuse 
ülikoolilt ühiskonda. 

Teiseks panid kolleegiumi liik-
med ette olla konstruktiivselt krii-

tiline ka ülikoolisiseste teemade 
suhtes. Paljudest teemasoovitus-
test jäid enam kõlama ja tekitasid 
rohkem diskussiooni just keeruli-
sed teemad. Teemad, mis leiaksid 
kindlasti kõlapinda, sest seal, kus 
on (konstruktiivne) kriitika, on 
ka probleem, ja pole ju saladus, et 
ülikoolis kui ikkagi ka bürokraat-
likus organisatsioonis, probleeme 
jagub. Juba liigne bürokraatlikkus 
iseenesest on probleem, nagu seda 
on öelnud kantsler Andres Liinat.

Nii nagu bürokraatlikku suh-
tumist saab vähendada aegamisi, 
saab enesekriitilisus koos julgu-
sega olla avatum, kasvada samuti 
tasapisi. Ka eesmärk lahata UT 
veergudel senisest enam teadust 
laiemale publikule mõistetavas 
keeles täitub samm-sammult – see 
eesmärk nimelt võiks kolleegiumi 
liikmete hinnangul olla UT üks 
arengusuundi. 

Toimetus annab kolleegiumile 
uuel semestril aru, kas kokkulepitu 
on realiseerunud ja mil määral. 
Lugeja saab muutustest loodeta-
vasti aru aimamisi.

Kantsleri käskkirjaga kinnitatud 
UT kolleegiumi nimekiri on nüüd-
sest kinnitunud siia lehe allservas 
asuvasse impressumisse.

uT kolleeGium

Foto:  Margus Ansu/Postimees/Scanpix
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Mainekas maailma ülikoole reas-
tavas edetabelis «Times Higher 
Education-QS World University 
rankings» märgiti sel aastal viie 
protsendi maailma edukaimate 
ülikoolide seas esmakordselt ära 
ka Tartu Ülikool.

«Viie protsendi maailma juhti-
vate ülikoolide hulgas olemine 
on tunnustus meie ülikoolile,» 
rõõmustas TÜ rektor Alar Karis. 

«Usun, et see aitab kaasa ka 
noorte inimeste haridustee vali-
kule ning julgustab neid õppima 
Tartu Ülikoolis,» lisas Karis.

Edetabelit juhib jätkuvalt Har-
vardi Ülikool, teisele kohale on 
tõusnud Cambridge, möödudes 
sel aastal Yale’i Ülikoolist. Tartu 
Ülikooli lähinaabritest on esisajas 
esindatud Lundi (67. koht) ja 
Uppsala (75. koht) ülikoolid 

rootsis ning kaugele ei jää ka 
Helsingi Ülikool (108. koht) 
Soomes.

Edetabeli koostamisel on ar-
vestatud akadeemiliste juhtfiguu-
ride ja kõrgkoolide juhtide küsit-
lust, üliõpilaste ja õppejõudude 
suhtarvu, teaduspublikatsioonide 
tsiteerimist ning välisõppejõudu-
de ja -tudengite osakaalu.

eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Oktoobris proove alustanud 
taasasutatud Tartu Ülikooli süm-
fooniaorkestri (TÜSO)  avaesine-
mine toimub rahvusülikooli aka-
deemilisel aktusel 1. detsembril.

1. detsembri aktusel esitab 
orkester Heino Elleri «Kodumaist 
viisi» ning rene Eespere loomin-
gust «Kaks jubilatsiooni».

Orkestri peadirigent Lauri 
Sirp hindab sümfooniaorkestri 
esimest tegutsemiskuud töiseks. 
«Praegu harjutame orkestrina 
ühtselt mängima ja koos hingama. 
Kõigil orkestriliikmetel on hea 
muusikaline taust ning kõvasti 
vaimset potentsiaali,» lisas Sirp. 
Eriti rõõmustav on Sirbi sõnul see, 
et kõik orkestriliikmed eesotsas 
kontsertmeister Andri Annusega 
võtavad proove tõsiselt.

Orkestris on vabu kohti veel 

fagottide, vioolade ning tšellode 
pillirühmadesse. Sirp julgustab 
muusikutel orkestriga liitumise 
huvi korral ühendust võtma Tartu 
üliõpilasmajaga.

Sümfooniaorkestri taastamise 
idee algataja Kulno Kungla sõnul 
on orkester endale juba leidnud 

ka sõprusorkestri. Nimelt on 
nendega ühendust võtnud Tam-
pere Ülikooli sümfooniaorkester. 
«Tahame sõprusorkestri esin-
dajad kevadel külla kutsuda ning 
kui kõik hästi läheb, siis plaanime 
järgmisel sügisel esimest ühiskont-
serti,» rääkis Kungla.

Tartu Ülikool tõusis maailma 
juhtivate ülikoolide hulka

sümfooniaorkester võttis pillid kotist 

Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri keelpillirühmad alustasid proovi heino 
elleri «kodumaise viisiga».        Foto: Andres Tennus
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detsembris avatava uue saali 
põhiideeks on Epneri sõnul see, et 
raamatukogu külastaja astuks sin-
na sisse, saal ütleks külalisele ühe 
sooja «tere» ja inimene saaks kohe 
aru, et on nüüd kohale jõudnud. 

uus saal on korralikult valgustatud 
ruum, kus on olemas lugejakohad 
ja oma arvutiga töötamise ala. 
samuti tulevad sinna klaasseintega 
rühmatööruumid, mida ei pea ette 
broneerima.     Foto: 2x Ove Maidla

aasta alguses oli TÜ raamatukogu 
suur saal veel täis kataloogiriiu-
leid, kuid kuna tänapäeval on 
kogu kataloogisüsteem olemas ka 
elektrooniliselt, siis paberkandjal 

versioone pole lihtsalt enam vaja. 
raamatukogu tehnoloogiadirektori 
heiki epneri sõnul oli vana kata-
loogisaal juba ammu vaid ruum, 
millest lihtsalt läbi kõnniti. 

50 aastat 
esimese arvuti 
käivitamisest TÜ-s  

2. novembril möödus 50 aastat 
sellest päevast, mil dotsent Ülo 
Kaasiku ja tema kolleegide töö 
tulemusena käivitati Tartu riik-
liku Ülikooli esimene arvuti. See 
oli siis ainus arvuti Eestis. Poole 
sajandi möödumist tähistati ka 
konverentsiga «Pool sajandit 
arvutit Tartu Ülikoolis». 

«Arvuti saabumisel ülikooli 
loodi selle käigushoidmiseks ja 
seda kasutada soovijate teenin-
damiseks ülikooli arvutuskes-
kus. See oli koht, mis pakkus 
üliõpilastele, õppejõududele ja 
teaduritele pikki aastaid abi ar-
vutiga suhtlemisel ning teadus- ja 
uurimisprobleemide lahendami-
sel,» rääkis ajaloost arvutiteaduse 
instituudi juhataja Tiit roosmaa. 

roosmaa sõnul muutus 
arvutuskeskuse roll oluliselt 
kaheksakümnendatel aastatel, mil 
turule tulid ja hakkasid laialdaselt 
levima personaalarvutid. 

Praeguses Tartu Ülikoolis 
jätkavad 50 aastat tagasi alustatut 
eeskätt matemaatika-informaati-
kateaduskonna arvutiteaduse ins-
tituut ja infotehnoloogia osakond 
koos teadusarvutuste keskusega.

Foto: TÜ arvutuskeskus
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marta maamets
korporatsioon amicitia abiesinaine

Sirelililla, tumerohelise ja kuldse 
värvikolmiku alla koonduv 
korporatsioon Amicitia tähistab 
20.–22. novembrini oma 85. 
aastapäeva. 

Amicitia asutamine sai ametli-
ku kinnituse 21. novembril 1924 
TÜ valitsuse istungil. Ajal, mil 
naistudengitel tuli ülikooliperes 
oma õiglase koha kindlustami-
seks alles võitlusi pidada, polnud 
selline samm kindlasti kergemate 
killast. 

Kinnitust, et tegu oli hea alga-
tusega, näitas asjaolu, et asuta-
misele järgnenud pisut enam kui 
viisteist rõõmsat tegevusaastat 
paisutasid organisatsiooni pea 
260-liikmeliseks. 

Ei läinud kaua, kui saatus 
amicadelt oma lipukirja «Per 

aspera ad astra» («Läbi raskuste 
tähtede poole») au sees hoidmist 
tõeliste raskustega testima asus. 

Amicitia 16. tegevusaastal 
likvideeris saabunud nõukogude 
okupatsioon kõik akadeemilised 
üliõpilasorganisatsioonid, teiste 
hulgas ka korp! Amicitia. 

Konvendi uksed Eestis sul-
gusid pea viiekümneks aastaks. 
Paljud kaasõed küüditati või 
hukati, mitmed pagesid okupat-
sioonivõimu eest välismaale. 

Sellest hoolimata jätkus amica-
del julgust ja isamaalisust, et oma 
tõekspidamisi kaitsta. 

Eestist pagenud amicad 
koondusid välismaal. Väljaspool 
Eestit tegutseb jätkuvalt Toronto 
koondis.

Okupatsioonihaarde lõdve-
nemisega sai teiste seas Tartus 
uue võimaluse ka korp! Amicitia. 
Ametlikuks taasasutamispäevaks 

sai 28. aprill 1989, millest tänavu 
möödus 20 aastat. 

Praegu kuulub Amicitiasse 
pea 200 liiget, hõlmates haritud 
ja edukaid naisterahvaid, kelle 
hulgas on tuntud ajakirjanikke, 
juriste, arste, biolooge ja kunst-
nikke. 

Seoses peatselt saabuva 
juubeliaastapäevaga, kutsume 
teid 17. novembril kell 14 Eesti 
Üliõpilaste Seltsi majja (aadressil 
J. Tõnissoni 1) konverentsile 
teemal «Emakeelne ülikool ja 
akadeemilised organisatsioonid». 
Amica Tiina Metso kõneleb 
akadeemiliste organisatsiooni-
de rollist ülikooli kujunemisel 
emakeelseks ning amica Miina 
Norvik kõneleb emakeelest tea-
duskeelena eile, täna ja homme. 
Peale nende kahe räägib ka EÜSi 
liige Meelis Burget Tartu Ülikooli 
kujunemisloost. 

korp! amicitia tähistab  
85. aastapäeva 

amicad                 Foto: Alvar Sass
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Tudengid käisid Venemaal 
satelliiti tutvustamas
kadri inselberg
kadri.inselberg@ut.ee

9.–11. oktoobrini toimus Moskva 
riiklikus Ülikoolis teadusfesti-
val, millest võttis osa ka Tartu 
Ülikooli esindus, et rääkida Eesti 
Tudengisatelliidi projektist.

Kuna kaks ülikooli alustasid 
kosmosetehnoloogiaalast koos-
tööprojekti, oli üritusele kaasatud 
ka Tartu Ülikool. Eesti esinduse 
liikmed pakkusid teadusfestivali 
külastajatele võimalust juhtida 
interneti vahendusel Tartus asuva 
maapealse sidejaama tugisüstee-
mi ja kuulata satelliitidelt vastu 
võetud signaale. 

Samuti tutvustasid eestlased 
mõne aasta pärast valmiva satel-
liidi eksperimenti ja selle elulist 
tähtsust tuleviku kosmosereisidel. 

Nimelt on Eesti Tudengisatelliidi 
meeskonnaliikme Katrin Tuude 
sõnul tegemist murrangulise elekt-
rilise päikesepurje tehnoloogiaga, 
mille idee pärineb soomlastelt.

Tuude sõnul oli üks noor 
lennundustudeng projektist 
suisa nii vaimustunud, et soovis 
ka ise sellega liituda. Juba niigi 
rahvusvahelisse seltskonda on 
ta meeskonna kinnitusel vägagi 
teretulnud.   

Samuti suutsid tudengid oma 
projektiga muljet avaldada nii 
Moskva Ülikooli innovatsiooni-
prorektorile kui ka tuumafüüsika 
rektorile, kes mõlemad leidsid, 
et tegemist on tõsise ja tähtsa 
ideega.

Tartu Ülikooli esinduse jaoks 
oli oluline ka see, et sealsed 
tudengid jagasid nendega vastselt 

orbiidile saadetud tudengisatel-
liidi Tatjana 2 andmeid. Neid 
saavad eestlased nüüd kasutada 
laboratoorsete tööde tegemiseks 
loodus- ja tehnoloogiateadus-
konnas.

Tuude sõnul olid teadusfesti-
valil esindatud väga erinevad alad. 
Näiteks võis näha nii disainitu-
dengite loomingut, 3D televii-
sorit, mille vaatamiseks pole 
vaja spetsiaalseid prille, kui ka 
legorobotit, mis kogus raha uue 
ratta jaoks. 

Tegemist oli Venemaa suurima 
teaduse ja tehnoloogia popula-
riseerimise üritusega, kus olid 
esindatud kõik Moskva riikliku 
Ülikooli osakonnad ja uurimis-
suunad. Väliskülalisi oli peale 
Tartu Ülikooli esinduse veel 
Jaapanist, Hiinast ja Saksamaalt.

Tartu Ülikooli poliitikateaduste 
uurimisrühm valiti Euroopa kõrg-
koolide õppekavade edetabelisse 
CHE-Excellencerankings 2009. 

Tabeli «Excellence Group» 
koondab 100 kõrgkooli, mis 
pakuvad Euroopas magistri- ja 
doktoriõppes rahvamajandustea-
duses, psühholoogias ja poliitika-
teaduses õppekavasid, mis paista-

vad silma intensiivse uurimistöö 
ja rahvusvahelise suunitlusega.

 Tartu Ülikooli puhul tõid 
tabeli koostajad välja poliitikatea-
duste uurimisrühma paljukordse 
tsiteerituse ja Erasmus Munduse 
magistri õppekavade suure arvu.

Tunnustati TÜ 
poliitikateadlasi

uuS profeSSor, 
juhTivTeadur ja 
emeriiTprofeSSor

30. oktoobril toimunud 
istungil valis TÜ nõukogu 
meediauuringute professo-
riks Veronika Kalmuse ja 
polikliiniku juhtivteaduriks 
emeriitprofessor Heidi-Ing-
rid Maaroosi. 

Emeriitprofessoriks 
nimetati professor Peeter 
Vihalemm. 
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mart laidmets
rektorite nõukogu tegevsekretär

Eesti Ülikool on idee, mis 
kõrgharidusdebattides 
aeg-ajalt jälle esile kerkib 

ja millele eri osapooled on tihti 
andnud erineva sisu. Üks enam 
kasutatud näiteid on Iirimaalt, 
kus rohkem kui sada aastat tagasi 
loodi Iiri rahvusülikool (Natio-
nal University of Ireland, NUI). 
Täpsema ettekujutuse saamiseks 
võttis rektorite Nõukogu juhatus 
Primuse programmi toel ette 
visiidi Iirimaale.

Kohapeal selgus siiski, et NUI 
all tegutsevad ülikoolid on üldi-
selt sellest koostöövormist loo-
bumas. Iirimaal on kokku seitse 
ülikooli, millest kolm ühendusse 
ei kuulu. Peale 1997. aasta kõrg-
haridusreformi, mille käigus üli-
koolid saavutasid endisest märksa 
ulatuslikuma autonoomia, on 
NUI keskkontor jäänud pigem 
tseremoniaalseid ülesandeid 
täitvaks asutuseks ning mingeid 
pikemaajalisi plaane üheskoos 
ei tehta. Seega – eeskujuks NUI 
meile kindlasti ei ole. 

Mis ei tähenda muidugi, et 
koostöö üldse ei toimiks, kuid 
sarnaselt Eestile on see kor-
raldatud pigem kõiki ülikoole 
ühendava rektorite nõukogu 
(Irish University Association) 
kaudu. Samas on Eesti ülikooli-

del koostööd kohati rohkemgi: 
võtame kas või ühised doktori-
koolid, õppejõudude tegutsemise 
mitmes kõrgkoolis korraga (mis 
on kohati problemaatiline) ning 
ka kvaliteedileppe ning rahvusva-
helistumise heade tavade leppe 
alusel toimuvad tegevused. 

Ülikoolide juhtimis- ja ra-
hastamismudelite kujundamine 
koostööd enam soodustavaks on 
diskussioonikoht nii meil kui ka 
mujal. Iseenesest ei ole see prob-
leemiks tõeliste tippude puhul, 
kes näevad koostöös peituvaid 
positiivseid külgi. Probleeme on 
pigem keskpärasusega, mis kipub 
klammerduma oma eripärade 
külge, julgemata tunnistada, et 
koostöös teiste sarnases valdkon-
nas tegutsejatega suudetaks olla 
hoopis tulemuslikumad. Väga eri-

nevate stardipositsioonide puhul 
võib sunnitud koostöö kujuneda 
mõlemale poolele ka negatiivseks 
kogemuseks.

Iirimaa näitel on  vaja teatud 
katalüsaatorit, mis paneks ülikoo-
lid kiiremini ühiselt tegutsema. 
Trinity College’i ning University 
College Dublini strateegilise 
koostöö aluseks sai Iiri peami-
nistri tõsine märkus rektoritele 
ressursside raiskamise kohta 
omavahelises konkurentsis. Sar-
nase koostöökokkuleppe on omal 
algatusel sõlminud Tartu Ülikool 
ja Tallinna Tehnikaülikool. 

Sellised lepingud on muidugi 
vaja täita sisuga ning järgnevad 
sammud on vaja teha arvestusega, 
et igal kõrgkoolil, teaduskonnal ja 
instituudil on selgelt määratletud 
eesmärk ja ka vahendid eesmärgi 
saavutamiseks.

Sisulist koostööd nii Eesti 
ülikoolide sees, kõrgkoolide vahel 
kui ka partneritega väljaspool 
akadeemilist maailma on kindlasti 
vaja praegusest märksa enam. 
Ühtlasi oleks meil vaja ka arutelu 
ja otsuseid, mis keskenduksid 
vähem oma erihuvide kaitsmisele 
ning vaataksid ühiskonna vajadusi 
arvestades kaugemale tulevikku. 
Ja eeltingimuseks ei pea olema 
mõne uue struktuuri loomine 
või vana kaotamine, nimetused 
peaksid siinjuures mängima kõige 
väiksemat rolli.

rektorid iirimaal eesti 
Ülikooli otsimas

Foto: erakogu

UT
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eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Eestis on kõik lapsed nina-
pidi arvutis, niipea, kui 
nad arvutilauani ulatuvad 

ja klaviatuuril klahve toksida 
oskavad. Toetudes ankeetküsitluse 
«Noored ja internet 2007» tule-
mustele, nentis Siibak, et koguni 
99,9 protsenti 11−18-aastastest 
lastest kasutab Eestist internetti. 

Noorte üliaktiivne internetika-
sutus on viinud paljud juhtivad 
teoreetikud aga järelduseni, et 
kogu maailmas on peale kasvamas 
enneolematu «digitaalne põlv-
kond». «Digitaalsele põlvkonnale 
omistatakse ülivõrdes omadus-
sõnu, mida kõike nad oskavad 
ja suudavad paremini kui kõik 
vanemad generatsioonid kokku. 
Et nad on innovaatilised ja loovad, 
ambitsioonikad ja koostöövalmid 

ja teevad palju põnevaid asju inter-
netis,» rääkis Siibak. 

«Mõnes mõttes pean ennast 
ise ka n-ö digitaalse põlvkonna 
esindajaks. See oli ka üks põhjus, 
miks mind see teema väga huvitas. 
Olen vaimustuses tasuta wifist 
ega suuda oma arvutist lahkuda,» 
tunnistas igapäevaselt TÜ aja-
kirjanduse ja kommunikatsiooni 
instituudis erakorralise teadurina 
töötav Siibak. 

digitaalne põlvkond 
ei olegi pärit teiselt 
planeedilt
ANdRA SIIbAK LEIdIS OMA dOKTORITööS «EESTI «dIGITAALSE PõLVKONNA» ENESEPRESEN-
TATSIOON», ET KUIGI EESTI NOOREd ON INTERNETIKASUTUSES EUROOPAS ESIKOLME SEAS, 
EI PEA VANEM GENERATSIOON NEId KARTMA KUI TULNUKAId.

Foto: Ingo boddenberg/Scanpix
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Siibak on neli aastat süvitsi 
internetti uurinud ning tema sep-
tembri lõpus kaitstud doktoritöö 
koosneb selle aja jooksul kirjuta-
tud kaheksaks artiklist.

Peamiste küsimustena tõstatus 
töös kaks teemat − millised ten-
dentsid iseloomustavad noorte 
online-sisuloomet ning kuidas 
noored ennast veebikeskkonnas 
esitlevad ning sealjuures oma 
soolist identiteeti konstrueerivad.

Soolise identiteedi uurimisel 
veebikeskkonnas keskendus 
Siibak rate.ee kasutajate piltidele, 
analüüsides neid kontentanalüüsi 
meetodil. Soolise identiteedi uu-
rimisel toetus Siibak Erving Goff-
manile, kelle 1950. aastate keskel 
ilmavalgust näinud teos «Self 
presentation in everyday life» 
(«Enesepresentatsioon igapäeva-
elus»), on nüüdseks arvukate 
internetiuurijate kasutuses uuesti 
päevakajaliseks muutunud. 

Fotode analüüsil keskendus 
Siibak erinevatele rate.ee klubide-
le ning «Tähelepanuväärsete top 
100» edetabelile, kus on üleval 
ainult kõige populaarsemate ka-
sutajate pildid. «Seal avalduvad 
normeeritud väärtused peaksid 
rääkima nii mõndagi selle ühis-
konna kohta,» selgitas Siibak.

Analüüsi käigus hakkas Sii-
bakule silma see, et edetabelisse 
jõudnud noored neiud on hästi 
kinni stereotüüpses ideaalnaise 
kuvandis, mida võimendavad 
meedia ja reklaamid. Enamasti on 
fotodel pikkade blondide juustega 
siresäärsed tüdrukud, kes posee-
risid üpris napis riietuses. Poisid 
seevastu kombineerivad oma 
maskuliinset imagot. «Ühe pildi 
peal võivad nad unistavalt päikese-

loojangut vaadata ja suurt roosat 
elevanti kallistada ning olla üldse 
sellised moosipoisid. Teisel fotol 
võivad nad seevastu olla määr-
dunud riietega, nokitseda auto 
all, poseerida palja ülakehaga ja 
näidata musklit,» kirjeldab Siibak 
n-ö traditsioonilise macho-mehe 
kuvandit.

Siibak järeldas rate.ee fotode 
analüüsi põhjal, et poisid kombi-
neerisid omavahel kontrastseid 
maskuliinsuse kuvandeid, ilmselt 
eesmärgiga meeldida võimalikult 
laiale vaatajaskonnale ja pakkuda 

igaühele midagi. «Tegime an-
keetküsitluse 11−18-aastaste seas 
ja küsisime, mida on vaja, et saada 
populaarseks rate.ee-s. Esimene 
asi, mida nii tüdrukud kui ka poi-
sid vastasid, oli see, et sa pead ilus 
välja nägema,» tõi Siibak näite. 

Saadud tulemused andsid 
põhjust väita, et eakaaslaste surve 
järgi püütakse ennast muuta 
vastavalt sellele, millist tagasisidet 
saadakse. «Vastavalt sellele, kas 
tagasiside on positiivne või mitte, 
teevad noored midagi ümber 
ja proovivad uuesti, et aktsepti 

andra siibak töötab TÜ ajakirjanduse ja kommunaktsiooni instituudis 
erakorralise teadurina.              Foto: erakogu
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saavutada,» täpsustas Siibak. 
Uuringud tõid esile tõsiasja, et 

noored ei erista päris- ja virtuaal-
set elu. «Ainukesed, kes seda 
erinevust rõhutavad, on täiskas-
vanud,» leidis Siibak. «Nemad 
ei saa lihtsalt aru, mis internetis 
toimub. Ma arvan, et nad ei taha 
aru saada. «Noored kopeerivad 
paljuski meedias ja reklaamides 
nähtut. «Kõik need poosid, mida 
nad seal fotodel kasutavad, on 
niivõrd sarnased sellele, mida 
modellid kasutavad oma fotoses-
sioonidel,» põhjendas Siibak oma 
väite tagamaid.

«Täiskasvanud pigistavad 
silma kinni ja ütlevad, et see pole 
nende maailm. Seeläbi aga nad 
teevadki noortest tulnukad, kes on 
justkui teiselt planeedilt. Alati on 
aga teismeeas noortele oluline ol-
nud nende eakaaslaste ja sõprade 
arvamus. Tänapäeval kasutavad 
noored selle tagasiside saamiseks 
ainult uudsemat vahendit, seda, 
mis on hetkel popp ja noortepära-
ne,» rääkis Siibak.

Teine doktoritöös käsitle-
mist leidnud teemade valdkond 
puudutas noorte aktiivsust ja 
loomingulisust internetikeskkon-
nas. Ankeetküsitluse «Noored 
ja internet 2007» tulemused 
näitasid, et Eesti 11−18-aastane 
internetikasutaja on valdavalt 
passiivne sisulooja, kes kasu-
tab peamiselt struktureeritud 
veebikeskkondi − sotsiaalseid 
võrgustikke nagu rate või Orkut, 
eri foorumeid, või online-uudis-
te kommentaariume. Seevastu 
blogides või kodulehtedel ehk 
keskkondades, mis võimaldak-
sid, aga ka nõuaksid suuremat 
loomingulisust, Eesti noored 

looma ei kipu. Põhjus, miks nad 
nendes keskkondades sisu ei loo, 
on Siibaku sõnul motivatsiooni 
puudus. 

Sellele, miks noortel vastavat 
motivatsiooni napiks jääb, on 
raske anda üks-ühest vastust. Osa-
liselt leidis Siibak oma töös, et see 
on tingitud ühiskonna väärtustest 
ja normidest. «Me oleme tiigri-
hüppe teinud, aga väärtuste pagas 
ja kodanikuühiskond ei ole lääne-
maailmale järgi jõudnud,» nentis 
Siibak oma tulemusi vaagides.

Samas pole noorte vähene 
aktiivsus veebisisu loomisel ainult 
Eesti noorte probleem. «Kui me 
vaatame sisuloomet, siis ka ülejää-
nud Euroopas ei ole see nii aktiiv-
ne kui võiks suurest «digitaalse 
põlvkonna» ümber tõstatunud 
kärast eeldada,» tõdes Siibak.

Saadud tulemuste valguses on 
seega raske rääkida Eesti noortest 
kui digitaalse põlvkonna esindaja-
test, kes eristuvad vanemast gene-
ratsioonist selgelt oma loomingu-
lisuse ja innovaatilisuse poolest. 

Siibak leidis oma doktoritöö 
tulemusi kokku võttes, et olukorra 
parandamiseks tuleks arendada 
noorte digitaalset kirjaoskust ning 
teadvustada neile interneti võima-
lusi. «Ei piisa ainult sellest, et me 
loome tehnoloogilised võimalused 
ja keskkonnad, kus on võimalik 
sisu luua ja internetis toimida. 
Selleks, et laps midagi internetis 
teha tahaks, peab teda õpetama,» 
rääkis Siibak. Kriitilisi oskusi tuleb 
arendada, et noored mõistaksid, 
mida internetis tuleb teha ja mida 
mitte.

Siibaku uuring näitas ka seda, 
et lapsed ise on omaealistele väga 
head motivaatorid. Nad innus-

tavad üksteist internetis uusi 
keskkondi kasutusele võtma ja 
on vastastikku ka õpetaja rollis. 
«Selleks, et digitaalset kirjaos-
kust suurendada, ma soovitasin 
oma töös koolides ära kasutada 
laste omavahelist oskust üksteist 
juhendada.» See võib teinekord 
viia paremate tulemusteni, kui 
laste silmis «digitaalse immigran-
di» rolli omaks võtnud õpetajad 
arvavad.

professor Susanne v. knudsen

 Vestfoldi Ülikool, Norra

Andra Siibaku väitekirja 
teaduslikud tulemused on 
originaalsed. Eriti puudutab 
see empiirilisi tulemusi, mille 
põhjal võib väita, et noored 
eestlased on sotsiaalse orien-
tatsiooniga struktuursete on-
line-keskkondade kasutajad. 
Dissertatsiooni tulemused 
näitavad ka nii soo-neutraal-
se kui ka soo-spetsiifilise 
visuaalse enesepresentatsioo-
ni tähtust ning maskuliinsuse 
ülekandumist digitaalsetesse 
keskkondadesse.

Noorte internetikasuta-
jate iseloomustamisel esitab 
väitekiri hästi põhjendatud ja 
struktureeritud mudeli ning 
samuti loob interneti loova 
kasutamise uue kontsept-
siooni.

Andra Siibaku väitekiri 
on avardanud käsitletava 
valdkonna seniseid piire ning 
originaalse lähenemisega on 
tegu nii püstitatud eesmärki-
des kui ka empiiriliste tule-
muste esituses ja analüüsis.

UT



Foto: Andres Tennus
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kadri inselberg
kadri.inselberg@ut.ee

Kameeleonina vahetab 
Esta värvi juba ülikooli 
lõpetamisest saadik. 

Esimene ergas värv, mis vallutas 
nii tema juuksed kui ka garde-
roobi, oli lilla. Tema sõnul ei ole 
uue värvi valik teadlik otsus, vaid 
midagi, mis tuleb seestpoolt ja 
järk-järgult. Alateadvusest. 
«Keegi  ütles, et ju siis on parasja-
gu täpselt seda vaja. Näiteks 
kui mul oli punase periood, siis 
ilmselt ma tundsin ennast loiuna 
ja punase värviga tahtsin ennast 
ergutada,» räägib ka ise psühho-
loogiat õppinud Esta.

Esta õde, samuti Tartu Ülikoo-
lis töötav Lehti Pilt ütles, et Esta 
välimus ja riietumisstiil on alati 
olnud hästi isikupärased. Õde ar-
vab, et ehk püüab Esta värvidega 
silma paistes tasakaalustada oma 
teatud sisemist ebakindlust.

Erilist on aga Esta juures veel 
palju muudki. Nimelt valisid 
kolleegid endi seast kõige sport-

likumad töötajad ja spordipäeval 
septembris kuulutati võitjad välja.  
Naistest osutus võitjaks Esta, 
meestest arstiteaduskonna füsio-
loogia instituudi teadur Anton 
Terasmaa. Samuti tunnustati Es-
tat eraldi veel tervisliku toitumise 
propageerimise eest. Tähelepanu 
üle on tal väga hea meel.

TuNNuSTuSeST  
uuT iNdu TäiS
«Eriti selle üle, et ülikoolis sellist 
asja hinnatakse ja sportlikkus on 
leidnud laiemat kõlapinda. Äkki 
hakkasid inimesed tänu konkursi-
le rohkem mõtlema sellele, palju 
nad liiguvad ja mida veel võiks 
teha,» arutleb Esta. 

Auhinnasaajate valikul pöörati 
erilist tähelepanu sellele, kuidas 
regulaarselt sporti harrastavad 
töötajad on innustanud ka kollee-
ge tervisespordiga tegelema. Esta 
on kolleegide sõnul õhutanud 
neid tegema kepikõndi, osalema 
linna tervisespordi üritustel ning 
kaasanud meeskonna Elva kevad-
jooksule.

Esta sõnul pani selle tiitli saa-
mine teda mõtlema, et äkki peaks 
kolleege veel rohkem üritustesse 
kaasa tõmbama. Ja ka ise üritusi 
korraldama. Näiteks täiskasvanud 
õppijate nädala raames korral-
dasid nad hiljuti lihaspingete 
mõõtmise. «See kuluks igal töö-
kohal ära. Sundasendis istumisest 
tekivad lihaspinged samamoodi 
nagu trennistki,» selgitab ta.

Ülikooli töötajatel soovitab 
Esta vähemalt natukenegi enda 
liigutamisele mõtelda. Näiteks 
teab ta paljusid, kes isegi kõnni-
vad vähe. Samas on ta TÜ spordi-
klubis näinud üha enam ülikooli 
inimesi. Eriti oluline ongi tema 
sõnul liikumine sellepärast, et 
enamusel on arvuti taga istumise 
töö ning paljudel seljad ja kaelad 
valutavad. Selle vastu aitaksid 
tema sõnul näiteks seljatreenin-
gud, et õppida hoidma keha õiges 
asendis.

Sport on saanud Esta igapäe-
vaelu nii loomulikuks osaks, et 
ilma selleta ei kujuta elu enam et-
tegi. Alguse sai kõik kodu lähedal 

Ülikooli kõige 
sportlikum töötaja  
esta pilt paistab silma
ESTA PILT ON TõENäOLISELT KA TERVE ÜLIKOOLI ÜKS VäRVIKAMAId PERSOONE. TEATUd PERIOO-
dIdE jäREL VAhETUb TEMA VäRV VIKERKAARE jäLGEdES – IKKA PUNANE, ORANž, KOLLANE, 
ROhELINE, SININE, LILLA, jA jäLLE PUNANE.
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asuvast metsast. «Elasime maal ja 
meil oli peres palju lapsi. Siis me 
niikuinii jooksime ja mängisime 
koos. Mets oli kohe kõrval ja hak-
kasime seal omavahel igasuguseid 
võistlusi korraldama ja jooksmas 
käima,» jutustab Esta. 

TreeNiNgud ToimuSid 
kodumeTSaS
Varsti kutsuti ta rajooni kerge-
jõustiku võistlustele ja kuna seal 
läks tal hästi isegi ilma spetsiaalse 
treeninguta, otsustas ta asjaga 
tõsisemalt tegelema hakata. Tree-
nimist jätkas ta ikka sealsamas 
kodumetsas, nüüd lihtsalt juba 
treeneri saadetud plaanide järgi. 

Esta peamiseks alaks sai pika-
maajooks. Küsimusele, mis teda 
võistlusspordi juures võlus, Esta 
ühest vastust anda ei oska, aga 
väiksemaid mõjutajaid oli palju. 
Näiteks olid sportlikud ka tema 
isa ja õed. «Ja ju siis võistlustel 
käimine oli põnev... tahtsin ikka 
võita,» meenutab Esta täna.

Keskkooli lõpus aga tekkis 
intensiivsest trennist ja võistlustel 
käimisest väike tüdimus. Ta küll 
jätkas jooksmist ka ülikooli ajal, 
kuid mitte enam samas mahus. 
Pikamaajooksu trenn võistlus-
tasemel võtab ikka korraliku 
aja, aga oma elu ainult spordile 
pühendada pole Esta kunagi pla-
neerinud. Seepärast ei läinud ta 

ka ülikooli õppima kehakultuuri, 
vaid hoopis majandust. 

2002. aastal avastas Esta 
enda jaoks naisterahva kohta 
ehk veidi ebatavalise spordiala − 
kulturismi. Nimelt töötasid juba 
tollal tema mõlemad õed Tartu 
Ülikoolis ja lõid kaasa harrastaja-
te kulturismitrennis Oleg Andla 
käe all. Kulturismitrenni laagrisse 
Käärikule kutsutigi tänu vabadele 
kohtadele kaasa ka Esta. 

TäNapäeva NaiNe  
ja kulTuriSm
«Käärikul olid kohal ka Ees-
ti Kulturismi Liidu juhatuse 
liikmed, sh näiteks Ott Kiivikas. 
Mulle öeldi, et võiksin hakata 
kulturismiga tegelema ja võistle-
magi minna, sest mul on kerge-
jõustikutrenniga head eeldused 
juba loodud,» jutustab Esta. 
Alguses ta küll kahtles, aga hakkas 
siiski vaikselt jõusaalis käima. 
Kuue kuu pärast osales Esta juba 
esimesel võistlusel.

Tema sõnul oli ta näiteks käte-
kõverdusi ja kõhulihaseid teinud 
kogu aeg. «Ega naisterahval po-
legi palju vaja,» naerab Esta täna. 

Esta ei tahakski olla selline nagu 
Inna Uit oma tippajal. Samas rõ-
hutab ta, et midagi erinevat teha 
pole ta kunagi kartnud.

Seda, et lihases keha ei ole 
naiselik, Esta ei usu. Tema arvates 
võiks jõutrenni vähemalt natuke 
teha igaüks, sest sellega on kõige 
lihtsam kaalu hoida. «Minu arust 
on hoopis ilusam, kui on ikka 
natuke lihast ka, sest suurt kogust 
rasva ei taha ju endale keegi, sa-
mas on ainult luud ka koledad,» 
arutleb Esta.

Naissoost kulturisti kohta 
käivaid eelarvamusi Esta ei karda. 
«Eks ta natuke huvi tekitab, kui 
ütled, et tegeled kulturismiga. 
Aga kui on näha, et ei ole mingi 
koll, siis tegelikult ei öelda mida-
gi,» selgitab ta. Esta sõnul suh-
tuvad just noored poisid ja üldse 
mehed sellesse hästi positiivselt, 
kui ka naised jõusaalis käivad.

TaNTSida, jooSTa ja 
TeaTriS käia
Tippspordiga Esta praegu enam 
siiski ei tegele. Ta ise ütleb, et 
ilmselt jääb tal puudu auahnusest. 
Samas ei ole ta kunagi tahtnud 

Esta on 2003. ja 2004. aasta Eesti karikavõitja kulturismis.       Foto: erakogu

kameeleoNiNa vaheTab 
eSTa värvi juba 
Ülikooli lõpeTamiSeST 
Saadik. eSimeNe ergaS 
värv, miS valluTaS Nii 
Tema juukSed kui ka 
garderoobi, oli lilla.
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tegeleda vaid ühe asjaga. «Ma 
tahan natuke midagi õppida ja 
näiteks teatris käia. Tahan käia 
tantsutrennides ja jõusaalis, 
tahan joosta. Kui nüüd peaks ühe 
valima ja endale mingid tohutud 
eesmärgid püstitama, siis oleks 
see hästi ühekülgne. Tüütaks 
ilmselt ära ka.» 

Trenni teeb Esta vähemalt 
viiel-kuuel päeval nädalas. 
Tavaliselt ikka kaks tundi järjest: 
tund või poolteist jõusaalis ja 
siis tantsutrenn või aeroobika 
veel peale. Mõnikord aga hoopis 
jooksmine või jooga. Kuna ta on 
heas vormis, siis ühest trennist 
jääb talle lihtsalt väheseks. Nagu 
ei olekski midagi teinud.

«Praegu muidugi sunnib see 
ka, et mulle meeldib igasugustes 
eri stiili tantsutrennides käia. 
Tahaks nagu igalt poolt osa võtta. 
Üks päev on jazz-tants ja siis 
hiphop, siis on latino, striptants ja 
veel freestyle,» selgitab Esta, nägu 
naeru täis.

Tantsutrenni puhul hindab ta 
kõige rohkem positiivset emot-
siooni ja head tuju. Pärast jooksu 
on aga «selline mõnus väsimus». 
Jõusaalist tulles on tunda, kuidas 
keha muutub tugevamaks, läheb 
toonusesse ja «kuskilt on natuke 
valus».  

«Juba see, et vastupidavust on 
rohkem. Ükskõik kus matkamas 
või reisimas käies või trepist üles-
minekul, igapäevaasju ajades – 
jooksed ühest kohast teise ja see 
ei väsita füüsiliselt ära,» räägib ta 
spordi tähtsusest.

Spordiga lubab Esta tegeleda 
vähemalt nii kaua, kui tervist on. 
«Me just naerame siin sõbran-
nadega, et kui enam jooksmas ei 

jõua käia, siis hakkame kepikõndi 
tegema. Midagi annab alati teha.» 
Tema sõnul hoiabki just jõutrenn 
inimese noorena. Nimelt hakkab 
lihasmass vananedes vähenema ja 
siis tulebki ise lihaste tugevdami-
sega tegeleda.

Ka Tartu Ülikooli sattus ta 
tööle suuresti tänu õdedele, kes 
siin teda juba ees ootasid. Vana 
töökoht Tartumaa Hoonetere-
gistris kaotati ära ja õde soovitas 
täienduskoolituste valdkonda 
uurida. «Kuna ma olen õppinud 
psühholoogiat ja sellist enese-
arendamist hästi hindan, siis 
mõtlesin, et koolitusvaldkond on 
täpselt see õige. Saab ise kuulata 
ja teistele midagi huvitavat korral-
dada,» selgitab Esta.

fÜÜSiliSed ja vaimSed 
TegevuSed TaSakaaluS 
Spordist ja tööst vabaks jääval ajal 
meeldib Estale lugeda psühho-
loogiakirjandust, käia teatris 
balletti ja tantsuetendusi vaata-
mas. Kunagi käis ta ka laulmas, 
aga see on praegu jäänud pigem 
passiivseks hobiks. Tema õde 
Lehti toobki välja, et kuigi Estat 
teatakse eelkõige kui sportlikku 
inimest, siis on tema huvialade 
hulgas tegelikult füüsilised ja 
vaimsed tegevused tasakaalus.

Küsimusele, et mis Estale 
praegu elus oluline on, vastas ta 
lühidalt: «Headus ja enesearen-
damine, terve elurõõmus olek. 
Tasakaal ja eri asjadega tegelemi-
ne. rahulik ja tasakaalukas elu.»

Oma suurimateks saavutus-
teks peab ta ülikooli lõpetamist, 
poja sündi ja suureks kasvatamist. 
Samuti ka elukoha vahetusi ja 
järske muutusi. «Ma ei salli väga 

rutiini, kõiges peab vaheldust 
olema. Eks selline igapäevarutiin 
on mõnes mõttes jälle hea, siis 
on mingi tempo peal ja lihtsalt 
sunnib teatud asju ära tegema,» 
räägib Esta.

Esta eesmärk on olla lihtsalt 
õnnelik. Teha just selliseid asju, 
mis endale meeldivad. Tema ar-
vates ei peagi ilmtingimata paika 
panema mingeid suuri teeposte. 

«Tegelikult tuleb endaga hästi 
kõvasti tööd teha. Nagu meil ühel 
koolitusel öeldi, et see ei aita, kui 
üks kord jõululaupäeval mõelda, et 
ma uuest aastast hakkan paremaks 
inimeseks. Enda tegemisi ja mõt-
teid tuleb pidevalt analüüsida ja 
siis oma käitumist korrigeerida,» 
jagab Esta kogutud tarkusi.

eSTa pilT

• Sündinud 30. novembril 
1964.

• 1987 lõpetas Tartu Riikli-
ku Ülikooli majandustea-
duskonna kaubanduse 
erialal.

• 1992 lõpetas Tartu 
Ülikooli psühholoogia 
erialal.

• Alates 2004. aasta 
juunikuust  töötab Tartu 
Ülikooli avatud ülikooli 
keskuses täienduskoolitu-
se programmijuhina.

kulturism:
• 2003. aasta kevadel sai 

temast Eesti karikavõitja, 
sama aasta sügisel eesti 
meister.

• 2004. aasta kevadel 
eesti karikavõitja.

UT
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hILjUTI EESTI TEAdUSTE AKAdEEMIA AKAdEEMIKUKS VALITUd TARTU ÜLIKOOLI RAhVUSVAhELISE 
ETTEVõTLUSE jA INNOVATSIOONI õPPETOOLI PROFESSOR URMAS VARbLANE SELGITAb, MIKS ON 
MAjANdUSKRIIS hEA jA KUIdAS SEE TURGUTAb ETTEVõTETE MUUTUMIST INNOVAATILISEMATEKS.

Foto: Andres Tennus
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kadri inselberg
kadri.inselberg@ut.ee

Mis on innovatsioon majan-
duses?
Igasuguseid mõisteid saab erine-
valt määratleda. 

Üldiselt ollakse ühel meelel, 
et innovatsioon on millegi uue, 
kasuliku elluviimine, mis leiab 
tunnustust turu poolt ja aitab 
kaasa majanduse arengule. Väga 
laialt kasutatakse innovatsiooni 
määratlemisel J. Schumpeteri 
käsitlust, mis pärineb 1930. 
aastatest. 

Innovatsiooni ei vaadata 
kitsalt mingi uue toote ja teenuse 
loomisena. 

Innovatsioon võib tähendada 
ka uue turu või turusegmendi 
kasutuselevõttu, uusi hankijaid, 
uute protsesside käivitamist, sa-
muti uudsel moel organisatsioo-
nide tegevuse korraldamist. 

Mis on innovatsiooni ja leiutise 
vahe?
Leiutis peab innovatsiooniks 
saama. Kui on midagi leiutatud ja 
selgub, et seda leiutist mitte keegi 
kasutada ei taha, siis see ei ole 
innovatsioon. Sellisel juhul ei ole 
turg seda leiutist innovatsioonina  
tunnustanud. 

See näitab, et väga vajalikud on 
teadmised turgudest, missugus-
tes suundades liiguvad tarbijate 
vajadused ja kuidas neid on seni 
rahuldatud. 

Need teadmised võivad olla 
juba leiutajal endal. Kuid enam-
levinud on siiski selline mudel, 
mille puhul ümbritseb leiutajat 
ring inimesi, kes aitavad teha 
sellest leiutisest innovatsiooni. 

Kuivõrd on Eesti ettevõtted 
muutunud majanduskriisi tõttu 
innovaatilisemaks?
Ükski tegevus ettevõttes ei saa 
toimuda kuidagi väga äkki. Üks 
innovatsiooni olulisi tunnuseid 
on see, et tegemist on kumu-
latiivse protsessiga. See toetub 
sellele, mida sa oled varem teinud 
ja õppinud. Ei ole võimalik äkki 
üleöö maha istuda ja öelda, et 
ma hakkan nüüd innovaatiliseks 
ettevõtteks. 

Päris selge on see, et majan-
duskriisi käigus hakatakse hoopis 
enam mõtlema sellele, kuidas et-
tevõte ikkagi ellu jääks. Ellujäämi-
se soov tingib vajaduse leiutada 
uusi lahendusi, mis lõpuks saavad 
ka turu tunnustuse ja muutuvad 
innovatsioonideks. 

Ma arvan, et majanduskrii-
si esimesel etapil 2008. aasta 
novembrist selle aasta kevadeni 
toimus väga karm kohandumine, 
kus põhirõhk oli kulude alanda-
misel ja kasutusele võeti vaid sel-
liseid uuendusi, mis aitasid kaasa 
kuluefektiivsuse suurendamisele. 

Tõenäoliselt toimus selle 
käigus mõnel pool ka organi-
satsiooni ümberkorraldamine – 
näiteks kaotati ettevõtetes mõned 
osakonnad, need liideti kokku 
või neile anti teised funktsioonid. 
Seda võib nimetada organisat-
siooniliseks innovatsiooniks.

Kas praeguseks on keskendu-
tud ka järgmistele võimalus-
tele?
Meie ettevõtete käitumist iseloo-
mustas majanduskriisi esimeses 
faasis veel protsessiinnovatsioon 
– see tähendab, et vaadati üle 
kõik protsessid, mida saab teha 

paremini, kiiremini, odavamalt. 
Päris paljud tegevused protses-
siinnovatsioonis on sellised, mis 
ei tähenda, et tingimata peab 
ostma uusi seadmeid ja masinaid. 
Põhiküsimus on selles, kuidas 
olemasolevaid seadmeid pare-
mini kasutada või neid ajaliselt 
paremini sobitada. 

Järgmine tüüp muutusi on 
turundusinnovatsioonid, mis 
tähendab seda, et välgukiirusel 
hakati mõtlema, millised võivad 
olla uued turud ja uued segmen-
did. Kuhu me oma kaupadega 
lähme, sest osa vanasid turgusid 
jäid kas nõrgaks või muutus meie 
pakutav kaup seal liialt kalliks.  

Kui protsessid ja turud on üle 
vaadatud, siis hakkab ettevõtetes 
tekkima võimalus pöörata tõsise-
mat tähelepanu toote ja teenuste 
innovatsioonile. Mõisteti, et 
midagi tuleb ette võtta, see toode 
või teenus, mis firmal on, ei ole 
enam piisavalt selgelt eristuv, 
uudne ja need kliendid, kellele 
firma toote või teenuse suunas, 
enam ei taha seda. Võib-olla on 
tulnud konkurendid ja teinud 
parema kauba või teenuse. 

Ma arvan ja loodan, et toote 
ja teenuse innovatsioonid on ka 
praegu Eesti ettevõtetes töös. 
Tähtis on ka see, et töötajatelt 
saab kriisi ajal rohkem nõuda ja 
pöörata uuesti tähelepanu kva-
liteedile. Ja uuesti mõelda selle 

ei ole võimalik äkki 
Üleöö maha iSTuda ja 
öelda, eT ma hakkaN 
NÜÜd iNNovaaTiliSekS 
eTTevõTTekS.
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peale, et Eesti väikeettevõtete pu-
hul ei saa me loota mastaabiefek-
tile, vaid peame rõhuma toote või 
teenuse kvaliteedile. 

Mis tuleks praeguses majan-
dusolukorras ette võtta hari-
dussüsteemiga?
Meil on ühiskonnas aeg-ajalt ikka 
ja jälle otsitud oma Nokiat. Mulle 
tundub, et me võiks püstitada 
eesmärgi, et see Nokia võiks olla 
pigem meie haridussüsteem, 
mis tõepoolest oleks efektiivne 
ja võimaldaks parimal viisil ära 
kasutada võimalikult laia ringi 
noorte võimed. 

Kui me suudaksime lasteaiast 
ja põhikooli esimestest klassi-
dest hakata pihta niimoodi, et 
suudame neile luua keskkonna, 
kus lapsed arenevad, säilitavad 
lisaks teadmistele huvi maailma 
vastu ja soovivad pidevalt ennast 
täiendada. Sellisel juhul oleme 
oma Nokia leidnud. 

See Nokia ei lõpeks ühe või 
kahe majandustsükliga, vaid 
hakkaks meile kogu aeg tootma 
sellise kvaliteediga tööjõudu, mis 
on kohandumisvõimeline. Tekik-
sid sellised põlvkonnad noori, kel 
ei ole valmis vastuseid, vaid kes 
on võimelised kahtlema ja neid 
ise otsima. 

Öeldakse, et Eestil ei ole oma 

ideed – Euroopa Liitu saime, 
NATO-sse saime ja nüüd ideed ei 
ole. Võiks olla idee, et teeme Eesti 
koolist sellise kooli, nagu kuskil 
mujal ei ole. Kui me suudaksi-
me sellise koolisüsteemi üles 
ehitada, siis ühelt poolt jooksek-
sid välisinvestorid siia tormi, et 
meie koolide lõpetanutele tööd 
leida ja teiselt poolt looksid need 
noored ise uusi ettevõtteid, milles 
rakendust leida. 

Kuidas edendada noorte ette-
võtlikkust?
Praegu on niimoodi, et ettevõt-
lus on mingisugune omaette 
distsipliin, mida «mingid eraldi 
inimesed kuskil õpivad». Ette-
võtlus on tegelikult mõtteviisi, ak-
tiivse suhtumise küsimus. Selline 
arusaam, et kui mul on idee, siis 
seda ideed võin ma proovida ka 
realiseerida. Ja seda arusaama 
tuleks levitada.

See ei tähenda kaugeltki, et 
nüüd kõik, kes õpivad näiteks 
füüsikat, hakkavad kohe tegut-
sema oma ettevõtetes. Näiteks 
on füüsikul mingi oma teaduslik 
probleem. See, et tal on aimu et-
tevõtlusest, ei tähenda seda, et ta 
peab ka ise ettevõtte üles ehitama, 
rahastajad leidma. Aga oma tea-
dusliku idee juures võib ta hakata 
märkama neid kohti, millest võib 
tulla välja mingi idee ettevõtte 
jaoks. Ta pakub need välja, teised 
juba realiseerivad edasi.

Kuidas praegune majanduslik 
seis peaks siduma või seob 
ülikoole, teadusasutusi ja ette-
võtteid?
Ma arvan, et ei ole nii lihtsat 
vastust, et majanduskriis loob 

automaatselt selle koostöö. 
Meie ülikool ajab ikkagi täiesti 
õigustatult seda rida, et tema 
on teadusülikool ja väga suur 
osa raha peaks tulema teaduse 
rea pealt. Ülikool on siiani oma 
rahastamises sõltunud väga vähe 
ettevõtlusest tulnud rahast. 

Mis tähendab, et väga palju 
uurimisrühmi on rahastatud eri 
alusuuringute rahadega Euroo-
past või Eestist. Nendel teadlastel 
ei ole väga suurt motivatsiooni 
hakata tegelema Eesti ettevõtetele 
lahenduste otsimisega. Ma ei 
usu ka, et see koostöösoov tuleb 
kuskilt üleöö.

Küll on aga osa selliseid vald-
kondi, kus ettevõtlus ise hakkab 
tasapisi aru saama, et tal on vaja 
ühtteist teha ja teada saada. Sa-
muti on meil siin päris palju teha, 
et ka ülikool ise oskaks rohkem 
välja pakkuda, mismoodi tema 
pädevus võiks ettevõtetele kasulik 
olla. Mõtleks natuke oma töö 
rakenduste peale laiemalt. 

See töö, mida ülikoolis tehak-
se, võib olla mõnele ettevõttele 
väga huvitav. Ja üldse mitte ainult 
Eestis. Meil käib pidevalt jutt Tar-
tu Ülikooli, Eesti majanduse ja 
Eesti ettevõtete ümber. Aga Tartu 
Ülikool kipub oma paljudes tea-
dusvaldkondades olema selline, 
et Eestis ei olegi selles valdkon-
nas ühtegi huvilist, partnerit või 
ettevõtet. See ei pruugi üldse 
paha olla. 

See tähendab, et siis tuleb 
vaadata kaugemale ja minna 
suurte rahvusvaheliste firmade 
juurde. Meie ülikooli ja selliste 
ettevõtete seoste kohta on meil 
õige vähe näiteid. Kuid see peaks 
olema praegu hästi tähtis suund 

meie nokia Võiks olla 
meie hariduSSÜSTeem, 
miS TõepooleST 
võimaldakS parimal 
viiSil ära kaSuTada 
võimalikulT laia riNgi 
NoorTe võimed.
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ja rahvusvaheliste ettevõtetega 
koostöö arendamine peaks olema 
tugevamalt sees ka riigi toetus-
meetmetes.  

Missugune n-ö innovatsioon 
peaks toimuma ühiskonna 
suhtumises ettevõtlusesse?
Ma arvan, et praegu kriisiolukor-
ras on see veel eriti tähtis. Neid 
ettevõtteid, kes praegu ebaõn-
nestuvad, juhivad ju inimesed. 
On oluline, et me ei paneks neid 
nüüd häbiposti ega hakkaks pa-
rastama, et näed, kui rumalad ja 
halvad, te ei oska äri teha. Pigem 
peaks mõtlema, kuidas teha nii, 
et võimalikult palju toetada neid 
inimesi, kellel on mingid ideed, 
julgustada neid, et nad hakkaksid 
tegema uusi ärisid. 

Ma ei hakka siin rääkima 
sellest, et on kindlasti ka neid ini-
mesi, kes käituvad oma pankrotis-
tumiste juures ebaausalt, aga see 
on vähemus. Enamus ei tee seda 
sihilikult. Lihtsalt said õppetunni, 
kõva õppetunni. Ja nüüd oleks 
väga hea, et see õppetund ei oleks 
niisugune, et neil kaob eluks ajaks 
isu üldse midagi proovida. 

Ma arvan, et läbiv idee võiks 
olla ikkagi see, et majanduse 
tsükliline areng on üks loogiline 
asi. See on meil ära unustatud. 
Kui vaadata maailma majanduse 
ajalugu viimase saja-kahesaja aas-
ta jooksul, siis seal on kogu aeg 
tõusud ja langused. Need jäävad 
ka edaspidi. See ei ole nii, et meie 
oleme nüüd mingi eriline valitud 
rahvas ja meil majandus kunagi 
ei lange. 

See tähendab praktikas seda, 
et headel aegadel, kui läheb hästi, 
tuleb mõelda ka selle peale, et 

tulevad halvemad ajad ja siis on 
vaja omada natukene varusid. 
Halbadel aegadel saab selle varu 
ja mingite toetustega läbi ja kui 
tuleb tõus, saab jälle hakkama. Ja 
nii on ka indiviidi tasemel võima-
lik kriisist läbi tulla. 

Majanduskriis ei tohiks olla 
selline šokk, mis inimese vaimselt 
ära tapab. Tagataskus peab olema 
kogu aeg selline mõte, et praegu 
läheb hästi, aga võib minna ka 
halvemini. Mis ma siis teen, mida 
ma oskan, mida ma võin veel 
teha? 

Meil kasvas praegu üles tõeline 
võitjate põlvkond. Nad arvasid, et 
majanduses ongi ainult head ajad. 
Siis maksimeeriti oma kohus-
tuste pool. Nüüd langesid tulud 
ja kohustuste pool osutus liiga 
suureks. Eks see õppimine nüüd 
toimubki.

Miks on majanduskriis hea?
Teatud aja järel on vaja majandu-
ses puhastumist. Ei saa olla nii-
moodi, et väliskeskkond muutub, 
aga ärid ei muutu. Teatud ärid 
muutuvad mingi aja pärast selli-
seks, kus nad ei ole enam piisavalt 
efektiivsed. Küsimus ongi tegeli-
kult selles, kuidas paigutada ühes 
ühiskonnas ressursse võimalikult 
efektiivselt. 

Need kipsist majad, mis põllu 
peale ehitati, olid juba ebamõist-
lik paigutus. Nüüd oli vaja kor-
rektsioone. See korrektsioon tuli, 
aga ta tuli meile veel niimoodi, et 
samal ajal langes kaela ka maail-
mamajanduse kriis. Kuid tasapisi 
paranevad olud maailmaturul ja 
majanduses algab jälle uus tõus. 
Loodetavasti on siis mõneks ajaks 
selle kriisi õppetunnid meeles.

Urmas Varblane

• Sündinud 20. juulil 
1961.

• 1984. lõpetas cum laude 
Tartu Ülikooli  majandus-
küberneetika eriala.

• 1989 sai Moskva Riikli-
kus Ülikoolis kandidaa-
dikraadi majandustea-
dustes.

• Tartu Ülikoolis töötanud 
alates 1984. aastast.

• Aastast 2001 rahvusva-
helise ettevõtluse profes-
sor. 

• 2003 pälvis Eesti Va-
bariigi teaduspreemia 
sotsiaalteadustes.

• 2009 valiti Eesti Teaduste 
akadeemia akadeemi-
kuks.

• Teadustöö põhisuunad: 
otseste välisinvestee-
ringute roll majanduse 
ümberstruktureerimisel, 
muutused siirderiikide 
majanduste konkurentsi-
võimes pärast ühinemist 
Euroopa Liiduga, Eesti 
ettevõtete rahvusvahelis-
tumine.
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eesti ülikool sündis 
kaks korda
VAbAdUSSõdA POLNUd VEEL LõPPENUd, KUI 90 AASTAT TAGASI 1. dETSEMbRIL 1919 PEETI 
EESTI ÜLIKOOLI ESIMENE AVAAKTUS. RAhULEPING SõLMITI jäRGMISE AASTA VEEbRUARIS. KUI 
20 AASTAT TAGASI, 1. dETSEMbRIL 1989 TähISTATI ESIMEST KORdA PäRAST TEIST MAAILMASõ-
dA EESTI ÜLIKOOLI 70. AASTAPäEVA, EI OLNUd VEEL VAbA jA UUT EESTI VAbARIIKI. ISESEISVUS-
dEKLARATSIOONI VäLjAKUULUTAMISENI jäI KAKS AASTAT. 

Ajakirjandusüliõpilased Ivo Rull, jüri Luik, Tiit Pruuli ja Ülo Veldre kandsid 1987. aasta maidemonstratsioonil fosforiiditeemalisi plakateid.   Foto: erakogu
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varje Sootak
varje.sootak@ut.ee 

Uus eesti ülikool nagu 
Eesti Vabariikki ei 
sündinud paari aastaga. 

Midagi oli ju kogu aeg olemas. 
Vaba akadeemilist vaimu kandsid 
aastakümnete jooksul tudengite 
taidluskollektiivid ja erialaringid. 
Veel õpetasid ülikoolis need, kes 
ise või kelle õppejõud olid saanud 
hariduse esimeses Eesti Vaba-

riigis. Julgemad ja alternatiivsed 
rühmitused hakkasid 1980. 
aastatel suureneva venestamisohu 
ja stagnatsiooni tõttu sikutama 
nööri alumist otsa. Üliõpilaste 
ehitusmalevas, ülikooli taidlus-
konkurssidel ja levimuusikapäe-
vadel justkui prooviti, kui kaugele 
saab nööriotsa visata. 

1980. aastate keskel lasti nööri 
ülevalt poolt pisut allapoole – dis-
kuteerige, tehke ettepanekuid, aga 
seda kõike kontrolli all. 

Pärast NLKP nn uutmiskong-
ressi 1986 küsis dotsent Marju 
Lauristin ülikoolilehes, kas ka 
akadeemiliste seinte vahel on 
kartus avalike arutelude ees, 
usutus ja küünilisus ühiskondlike 
muutuste võimalikkuse ees. 

Vaatamata ettevaatlike elu-
tarkade pessimismile soovitas ta 
märgata ja uskuda, et – «ta liigub 
siiski». 

«/.../milliseks suudame 
kujundada praeguse õhkkon-
na, sõltuvad homse Eestimaa 
vaimsust kujundavate noorte 
hoiakud. » 

«Eppur si muove» Marju 
Lauristin, «TrÜ» nr 8, 14. 
märts 1986

iseseisVUmiseelsed 
julguSepuhaNgud 
See oli aeg täis kirgi ja vastuolu-
sid, käremeelsust ja tagasihoid-
mist. Avalikkuse ette pürgisid 
ärksate mõtetega ajakirjandus-, 
ajaloo- ja teiste erialade tu-
dengid. Ägedalt diskuteeriti 
üliõpilaste omavalitsuse (OV) 
üle TrÜ lehes, üliõpilaste 
ametiühingu- ja komsomolikon-
verentsidel. 

«/.../kas arendada OV-d 
minimaalprogrammi järgi kui 
«suletud» korraldav-täitvat 
struktuuri või pidada OV 
ideaaliks demokraatlikult va-
litavat iseseisvat organit, kes 
oleks suuteline ja kannaks 
vastutust meie akadeemili-
se elu kvaliteedi eest mitte 
ainult üliõpilaste elementaar-
sete vajaduste tasandil.» 

«OV kaaludel» Veiko 
Berendsen, ajal II k, «TrÜ» 
nr 37, 19. detsember 1986 

Tudengid pakkusid oma esi-
mesel ametiühingukonverentsil 
näiteks kultuurikeskuse tarbeks 
kehakultuurlaste valduses olevat 
endist EÜS-i maja Gagarini 1. 
Eesmärk oli ükskord EÜS taasta-
da ja maja tagasi saada. 

Selles rahutus ajas sattus 
õppetöö ja teiste tudengiteproblee-
midega tegelema bioloogiadoktor 
Jüri Kärner, ei saa just öelda, et 
omatahtsi. 

Ta meenutab, et 1986. aasta 
naistepäeva peokõne, mida tuli 
pidada bioloogia-geograafiatea-
duskonna esindajana, meeldis 
rektor Arnold Koobile niivõrd, et 
too tahtis temast kohe õppepro-
rektori teha. Vastu rääkida tollal 
ei saanudki. 

«Loodusteadlased aga elavad 
teistest rohkem omas kookonis, 
tegelevad oma asjadega ja seetõt-
tu jääb ühiskonnas toimuv neist 
mõneti kõrvale,» rääkis Jüri Kärner, 
kes pendeldas noil aastail oma 
teadustöö tõttu palju Leningradi ja 
Moskva vahet. «Uutmist võeti vene 
teadlaste ringkonnis vastu üsna ja-
hedalt, arvati, et seegi on järjekord-
ne pokazuhha, ajutine periood.»Ajakirjandusüliõpilased Ivo Rull, jüri Luik, Tiit Pruuli ja Ülo Veldre kandsid 1987. aasta maidemonstratsioonil fosforiiditeemalisi plakateid.   Foto: erakogu
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Aga tudengid pidasid Tallin-
nas juba oma üliõpilasfoorumit, 
panid komsomoli «pressi alla». 
Fosforiidikoosolekul aulas 
kahtles Hando runnel ENSV 
valitsuse usaldusväärsuses, oli 
alanud muinsuskaitseliikumine, 
maidemonstratsioonil kandsid 
tudengid kollaseid särke tekstiga 
«Fosforiit – tänan, ei!» 

Nii tuli õppeprorektoril 
tegelda üliõpilaste omavalitsuse 
tugevdamise, üliõpilaste osa suu-
rendamisega nõukogudes, EÜS-i 
endise majaga, sõjalise õpetuse 
jms. Gagarini 1 maja probleemi-
de lahendamiseks moodustati 
komisjon, kes eesotsas Kärneriga 
leidis, et õppehoone muutmine 
üliõpilaste, õppejõudude, teaduri-
te, aga ka vilistlaste ühiskasutata-
vaks akadeemiliseks keskuseks on 
igati põhjendatud. 

Fosforiiditeema asjus kutsuti 
Jüri Kärner partei keskkomiteesse 
vaibale, kus tal rääkidagi ei lastud. 
«Esimene sekretär Karl Vaino 
karjus mu peale vene keeles, 
et teie vastutate selle eest, mis 
ülikoolis toimub.» 

Ühiskonnas käärinud protses-
sid viisid loominguliste liitude 
pleenumini, rahvarinde moo-
dustamiseni, üliõpilasorganisat-
sioonide taastamiseni jne. Tiia 
Toometit parafraseerides: miski 
murdumatuks arvatu murdus. 

«/.../kutsume üles looma 
uusi ja taastama augustini 
1940 tegutsenud üliõpilasor-
ganisatsioone.»

«Taastada akadeemiline 
üliõpilaselu», Jüri Luik, 
Eerik Kross, Tiit Pruuli, 
«TrÜ» nr 18, 27. mai 1988

Aprillis 1988 suri rektor Koop. 
Uus rektor oli juba võimalik 
valida mitme kandidaadi seast 
ülikoolil endal. 

TempokalT 
rahvuSÜlikooli poole
rektori kohusetäitjana töötanud 
Jüri Kärner, kes rektoriks valiti, 
ütles, et Moskvale oli selline va-
limine enneolematu, aga lõpuks 
kinnitati ta ikka ära. 

«Teadsin, mismoodi areneb 
organism, aga mismoodi ülikool 
ja kuidas seda juhtida?» Õnneks 
hakkas avanevas õhkkonnas 
Tartusse tulema ridamisi kutseid 
välismaa ülikoolidelt. 

Kärner peab heaks koolitu-
seks osavõttu Bologna Ülikooli 
900. aastapäevast, kus ka Tartu 
Ülikool kirjutas alla Euroopa 
ülikoolide suurele hartale. 

Väga oluliseks kujunesid esime-
sed kohtumised väliseestlastega 
ning tutvumine Kanada ja USA 
suuremate ülikoolidega. Toronto 
Ülikoolis asutati Tartu Ülikooli 
Fond. Sagenes koostöölepingute 
sõlmimine. Ülikooli nõukogu 
võttis vastu ülikooli põhikirja. 

«/.../me peame looma 
igaühele võimaluse oman-
dada unikaalne diplom ja 
ainulaadne haridus, mis 
ühendaks erialase pädevuse 
üldnõuded igaühe indivi-
duaalsusega.»

«Ülikool tõuseb jalule» 
Jüri Kärner «UT» nr 35, 7. 
detsember 1990

Järgnevat sündmuste jada 
võiks kirja panna sadade üksiku-
te sõnade kaupa, mille taga on 

tohutu arutamine ja ettepanekute 
tegemine. Inimesi oli vallanud 
edasimineku tung – varem polnud 
ju võimalik oma alma mater`i tu-
leviku kohta nõnda kaasa rääkida. 
Koos hakkas käima nn tuleviku 
komisjon. Hakati välja töötama 
iseseisva ülikooli eksisteerimiseks 
vajalikke seadusi, põhikirju, mää-
ruseid, valimiste kordi jmt. 

«rahvas tuli uue ülikooli 
tegemistes oivaliselt kaasa,» mee-
nutab rector emeritus Jüri Kärner. 
«Ka dekaanid, kes tavaliselt vaid 
oma teaduskonna eest seisid, 
palju abi oli tudengitest.» 

1990. aastate alguses likvi-
deeriti sõjalise kateeder, lõpetati 
nn punaste ainete õpetamine 
(NLKP ajalugu, teaduslik kom-
munism jt), kohustuslik kehaline 
kasvatus, moodustati ülikooli 
valitsus, õppetoolid, taastati 
üliõpilasedustus, usuteadus-
kond, taasavati filosoofiateadus-
kond, valiti esimesed korralised 
professorid, saabusid esimesed 
külalisõppejõud, TÜ õppejõud ja 
üliõpilased said välismaale tööle 
ja õppima minna. 

Uue ülikooli loomisega olid 
1992. aastast ühinenud filosoo-
fiateaduskonna asutajadekaan 
professor Peeter Tulviste prorek-
tori ning professor Jaak Aaviksoo 
teadusprorektorina. Hiljem 
jätkasid mõlemad rahvusülikooli 
arendamist rektoriametis. 

1993 sai Kärneri rektoriaeg 
täis. rahvusülikooli alged olid 
tema arvates juba eos ning hakka-
sid välja kujunema. 

Avalik-õigusliku ülikoolina 
edasimineku aluseks oli vaja Kär-
neri sõnul mitte ainult ülikoolis 
vastuvõetud dokumente, vaid 
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ühiskonna suuremat konsensust. 
Kärner meenutas, kuidas Eesti 
oluliste seaduste tegemisel oli 
üks esimesi teadusseadus, mis 
järgis üksnes teaduste akadeemia 
vajadusi ega arvestanud ülikoo-
lide omi. Uuesti kandideerida ta 
ei soovinud ning suundus tagasi 
teadustööle. 

eeSTi Ülikooli 
aVanemine
Järgmiseks rektoriks valitud 
Peeter Tulviste vastas küsimusele, 
kui valmis oli tema tuleku ajaks 
eesti ülikool, et Kärner oli juba 
suure töö ära teinud, kuid valmis 
ülikool veel polnud. 

Tulviste meenutab oma 
rektoriaja algust kahe kujundiga. 
«rektoraadis oli kogu aeg selline 
tunne, et kell käib, kogu aeg juh-
tub midagi ja pead jooksma ühest 
kohast teise. 

Unistuseks oli aeg, kus ülikool 
käiks nagu kell ja rektoraat võiks 
ta veel paremini käima panna, 
mitte kogu aeg edasi-tagasi 
joosta.» 

Tulviste meelest oli vahel 
niisugune tunne, et sõites paran-
dad autot, ise kehtestad endale 
liikluseeskirjad ja neid rikkudes 
peaaegu et karistad iseennast. 

Tulviste ütles, et mitmed Saksa 
professorid rääkisid Lääne-Saksa-
maal pärast sõda uue ühiskonna 
loomisel saadud õppetunnist. 

«Nad hoiatasid meid, et 
kui tunnete õiget asja tegevat, 
tehke seda kohe, sest selline vaba 
tegutsemisaeg on väga lühike.» 
Tulviste arvates oli see õige, sest 
riik hakkas samuti oma reegleid 
kehtestama, kujunesid välja eri 
huvirühmad. 

«Määratleme end oma 
taotlusi silmas pidades rah-
vusvahelise teadusülikoolina, 
millel ühtlasi on täita eriline 
kohus oma rahva ja riigi ees.»

«Eesti ülikooli 75. aas-
tapäevaks» Peeter Tulviste, 
«UT» nr 39, 9. detsember 
1994

Peagi võeti vastu oma palgaees-
kiri, teaduskraadide põhimäärus ja 
arengukava. 1995 võttis riigikogu 
vastu Tartu Ülikooli seaduse. 
Sellesse aega jääb ka ülikoolis 
õppejõudude eapiiri kehtestami-
ne. Rector emeritus Peeter Tulviste 
arvab siiani, et ilma selle radikaalse 
uuenduseta poleks olnud võimalik 
edasi minna. «Küllalt palju oli 
vanameelsust, ikka hoidis mõni 
oma toolist kümne küünega kinni, 
selle asemel, et rõõmuga avanenud 
maailma võimalusi ära kasutada.» 

Ülikooli avatus ei tähendanud 
ainult välismaiseid koostöösi-
demeid. «Ülikool avanes üha 
enam ka oma ühiskonnale ning 
tähendas uutmoodi suhteid, 
nagu kuratooriumi loomist,» 
rääkis Tulviste. Ülikool vajas oma 
tegevuses ühiskonna toetust ja 
ettepanekuid. Seda võimaldas 
süvenev regionaaltöö – maakon-

dades hakati pidama loenguid, 
maavanemad kutsuti ülikooli oma 
päevale, aga mis kõige olulisem – 
hakati looma kolledžeid. 

«Esimesena loodi kolledž 
Pärnus, sest Pärnus oli ülikool 
kunagi ka olnud. Türis hakkasime 
õpetame keskkonnaaineid, eriline 
tähtsus oma regioonile oli Narva 
kolledžil,» märkis Tulviste, kelle 
rektoriaega jäävad ka vilistlasko-
gu, sihtasutuse, raamatupoe jpm 
ülikooli normaalseks arenguks 
vajalike institutsioonide loomine. 

Tudengid olid hargnenud selt-
sidesse, korporatsioonidesse, ka 
rahvusvahelistesse organisatsioo-
nidesse, osalesid täieõiguslikena 
ülikooli otsustuskogudes. Mit-
metest värsketest vilistlastest olid 
saanud Eesti esimesed ministrid ja 
suursaadikud, nagu Tiit Matsule-
vitš, Margus Laidre, Jüri Luik jt. 

1998. aastal rektoriks valitud 
professor Jaak Aaviksoo jätkas 
ülikooli sisemist reformimist ja 
maailmakaardile viimist. 

Eesti ülikooli paarikümne 
aasta tagune ajalugu kätkeb endas 
eesmärkide eest võitlemist ja saa-
vutusi, vastuolusid ja tagasilööke. 
Lähiajalugu peaks oma üksikas-
jades  piisavalt settinud olema, et 
seda talletada ja avaldada. 

«Parem ülikooliajal praekartuleid 
süüa ja kuulata tarka õppejõudu, 
kellele peab head palka maksma, 
kui kuulata lolli õppejõudu ja eluaeg 
praekartuleid süüa.»

peeter Tulviste
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Valik 90. aastapäeva üritusi
17. novembril kell 14 algab 

Eesti Üliõpilaste Seltsi ruumi-
des Tõnissoni 1 korp! Amicitia 
konverents «Emakeelne ülikool 
ja akadeemilised organisatsioo-
nid» 

23. novembril kell 14 avatakse 
TÜ kunstimuuseumis karika-
tuurinäitus «Ülikool naerab». 
Näitus vaatab humoorikalt tagasi 
emakeelse ülikooli 90-aastasele 
ajaloole ja ülikooli inimestele. 
Näitus jääb avatuks märtsini.

24. novembril kell 16 avatakse 
ülikooli botaanikaaias näitus 
«Eestikeelse botaanika algus 
ülikoolis» 

26. novembril kell 10 algab 
TÜ aulas rahvusvaheline konve-
rents «Väikerahvaste ülikoolid 
koonduvas Euroopas». Kon-
verentsi juhatab professor Peeter 
Tulviste. Haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi ministri nõunik Heli 
Aru kõneleb Eesti kõrgharidusest 
aastal 2020. Taani ülikoolide 
peasekretär Susanne Bjerregaard 
räägib hiljutistest reformidest 
Taani ülikoolides.

Turu Ülikooli rektor Keijo 
Virtanen teeb ettekande teemal 
«Soome uus ülikooliseadus: kas 
konkurentsivõimelisema ülikooli 
poole?». Peale nende esinevad 
veel ettekannetega Kesk-Euroopa 
Ülikooli esindaja Victor Karady,  
Leideni Ülikooli rahvusvahelis-
te suhete asepresident robert 
Coelen, Uppsala Ülikooli pro-
fessor Björn Wittrock ja Trinity 
kolledži akadeemiline sekretär 
Jürgen Barkhoff .

26. novembril kell 19 toimub 
ülikooli spordihoones Ujula 4 
üliõpilaslauliku esitluskontsert 
ja pidu. Oodatud on kõik TÜ 
tudengid!

27. novembril kell 16 esitle-
takse ülikooli ajaloo muuseumis 
raamatuid «Teaduse tegijad», 
«Tartu Ülikool luules», «rektor 
Hugo Kaho» ning avatakse näi-
tus «Eesti ülikool 1919–2009». 

28. novembril, kell 12 algab 
ülikooli peahoone eest Eesti Nai-
süliõpilaste Seltsi ekskursioon. 
Marsruut läbib kohti, kus tudeng 
1919. aastal igapäevaselt liikus. 
registreeruda aadressil enys@
enys.ee.

30. novembril kell 18 toimub 
ülikooli aulas tudengite väitlus-
turniiri finaal, kuhu on jõudnud 
eelvoorudest edasi vaid parimad 
väitlusmeeskonnad. Väideldakse 
briti parlamentaarse väitluse for-
maadis ning päevakajalisel teemal 
kõrgharidust, teadusetööd või 
üliõpilasi puudutavates valdkon-
dades. Täpse teema saavad finalis-
tid teada mõnikümmend minutit 
enne finaali algust. Kohtunikena 
on peale Eesti Väitlusseltsi liik-
mete kaasatud ka Tartu Ülikooli 
professoreid. 

1. detsembril kell 12 algab 
ülikooli aulas aktus, kell 17  
Vanemuise 46 eest tõrvikrong-
käik, kell 19 algab Vanemuise 
kontserdimajas ball. Pileteid 
saab osta TÜ üliõpilasesindu-
sest, Piletimaailma ja Piletilevi 
müügipunktidest ning Vanemuise 
kontserdimaja kassast. 

Terve päeva saab von Bocki 
maja seina ette paigaldatud ekraa-
nilt vaadata videoinstallatsioo-
ni, mis annab ülevaate emakeelse 
ülikooli 90 aastast.

3. detsembril kell 11 algab 
ülikooli ajaloo muuseumis 
konverents «Eestikeelne 
ülikool». Konverentsil kõneleb 
Groningeni Ülikooli professor 
Cornelius Hasselblatt Eesti keele 
võimalustest. Keemilise füüsi-
ka professor Peeter Burk teeb 
ettekande teemal «Eestikeelne 
teadusülikool – kas ja kuidas?». 
Eesti Terminoloogia Ühingu ju-
hatuse esimees Siiri Lauk kõneleb 
oskuskeelekorraldusest tänapäeva 
Eestis. Erizooloogia professor 
Toomas Tammaru kõneleb eesti 
keelest loodusuurija pilgu läbi. 
TTÜ professor Jakob Kübarsepp 
teeb ettekande teemal «Eesti 
teaduskeele arendamine tehnika, 
tehnoloogia ja majanduse vald-
konnas». Konverentsi lõpetavad 
ettekannetega Tervise Arengu 
Instituudi teadussekretär Jaak 
Põlluste ja laineoptika professor 
Peeter Saari.

5. detsembril kell 19 algab 
korporatsioon rotalia ruumides, 
Tähe 3 akadeemiliste organisat-
sioonide teatrifestival INTRO. 
Festivali teema on «Eesti algupä-
rand», lavale tuuakse rahvusee-
pos «Kalevipoeg» 

Täpsem info emakeelse ülikooli 
90 aastapäeva ürituste kohta: 
www.ut.ee/et/ulikoolist/rahvus-
ulikool-90

UT



25   UT  November 2009 Nr 9 Teadus

Viroloogid innustuvad 
ettearvamatutest 
viirustest
AEG-AjALT RAPUTAVAd MAAILMA VähE TUNTUd VIIRUSTE PUhANGUd, NAGU SEE OLI 
näiTeks sars-i põhjusTanud corona-VIIRUSEGA VõI KõRGE PATOGEENSUSEGA LINNU- 
jA UUE h1N1 SEAGRIPIGA. VIIRUSEd ILMUSId OOTAMATULT, LEVISId KIIRESTI jA hIRMUTASId 
EELKõIGE TUNdMATUSEGA. TEAdLASEd NEId KõIKI SIISKI MINGIL MääRAL TUNNEVAd. 

Viirusinfektsiooni 
visualiseerimine 
hiire ajus. Foto: TÜ
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Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

«Sellised juhtumid 
on väga harvad, 
kus levib mingi 

viirus, millel ei ole isegi tuntud 
sugulast,» kinnitab keemilise bio-
loogia tippkeskuse rNA viiruste 
uurimisrühma juht ja rakendusvi-
roloogia professor Andres Merits. 
Näiteks oli SArS-i viirus küll uut 
tüüpi corona-viirus, mida seni ei 
tuntud, aga temaga suhteliselt 
sarnased viirused olid teada juba 
mitukümmend aastat. 

H1N1 seagrippi põhjustav 
viirus kuulub aga suhteliselt 

hästi uuritud gripiviiruste rühma 
ning suuresti tänu sellele töötati 
toimiv vaktsiin välja viie kuuga. 
Kui viirus oleks olnud tundmatu, 
oleks võinud kuluda viis või isegi 
kümme aastat. 

Üldiselt kulubki ühele viiru-
sele ravimi või vaktsiini väljatöö-
tamiseks 10–15 aastat. See on 
esimesest positiivsest katsetusest 
kuni vaktsiini turule toomiseni. 
Tõeliselt suurtel ravimifirmadel 
õnnestub aastas turule tuua heal 
juhul kaks ravimit. «Ma pean 
silmas tõelisi ravimeid, mitte 
mingeid koirohutee kolmandaid 
versioone,» täpsustab Merits. 

ravimi väljatöötamine on ka 

tõsiselt kulukas – kogu protsess 
maksab keskmiselt 1,5 miljardit 
krooni (sageli 1,5 miljardit dolla-
rit) ning selle kallal võib töötada 
mitusada inimest, teab tippkesku-
se juht Tanel Tenson. 

Just viiruste toimimise uu-
rimisega Meritsa juhitav rühm 
tegelebki. Keemilise bioloogia 
tippkeskusena tegutsevad nad 
alates möödunud sügisest, kuid 
sisulist tööd inimestele patogeen-
sete viiruste kallal, sh koostööd 
TTÜ keemikutega, alustati 2007. 
aastal. Enne seda olid peamisteks 
uurimisobjektideks mittepato-
geensed mudelviirused. Mart 
Ustavi juhitav uurimisrühm on 

Mõningaid viirusi on parem uurida makroskoopiliselt. Andres Meritsa käes on alus kuue nn katsetassiga, kuhu 
külvatud rakke on nakatatud viirusega. Seejärel on juurde pandud ühendit, mis peaks viirust mõjutama ning 
seda, kuidas viirus ühendi juuresolekul käitub, saabki hinnata tassile moodustunud siniseks värvitud rakukoloo-
niate arvu järgi.               Foto: Andres Tennus
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teinud põhimõtteliselt sama – üle 
kümne aasta töötasid nad veiste 
papilloomiviirusega ja umbes viis 
aastat tagasi hakkasid aktiivselt 
tegelema inimese papilloomivii-
rusega. 

Kogu tippkeskus tegeleb baa-
suuringutega, sh ka rakendusviro-
loogid. See tähendab, et siinsetes 
laborites ei ole eesmärk mõne 
vaktsiini või ravimi väljatööta-
mine, selleks on vaja partnereid 
mujalt riikidest, kus on rohkem 
võimalusi. Meritsa uurimisrühma 
kaugeimad koostööpartnerid on 
Singapuris ja Le reunioni saarel, 
millest tuleb kohe juttu.

ekSooTiliNe viiruS
TÜ rakendusviroloogid on alus-
tanud õige tõsiselt Chikungunya 
viiruse uurimist. Eksootilise nime 
taga peitub ka troopiline päritolu. 
Ilmselt Lääne-Aafrikast pärit vii-
rus on viimastel aastatel levinud 
hoogsalt India ookeani ääres. 
2005. aastal nakatus väikese Le 
reunioni saare 700 000 elanikust 
viirusesse ligi kolmandik – see on 
märkimisväärne viiruspuhang. 
Chikungunya on inimesele küllalt 
ebameeldiv, põhjustades pikaaja-
list artriiti (põletikulist liigesehai-
gust), sümptomid võivad kesta 
isegi aastaid ja harvad juhtumid 
lõppevad surmaga. 

Viirust levitavad Aasia tiiger-
sääsed. On vähetõenäoline, et see 
leviks lähiajal Eestis, sest neile 
sääskedele ei passi Eesti kliima. 
Ent levipiirkonnas turistina 
reisides on eestlastel teoreetiline 
võimalus see viirus üles korjata. 
Meritsa sõnul peljatakse, et Chi-
kungunya võib end sisse seada 
Lõuna-Euroopas, eelkõige Itaa-

lias, Hispaanias ja Prantsusmaal. 
Ent miks tegelevad Eesti tead-

lased sedavõrd troopilise viiruse 
uurimisega, kui võiks uurida 
hoopis Eesti kliimale tüüpilise-
maid, näiteks külmetushaigusi 
põhjustavaid viirusi? Ja kuigi 
intervjuu tegemise ajal kasvasid 
labori termoinkubaatoris tõesti 
külmetust põhjustava adenovii-
rusega nakatunud rakud, siis te-
gelikult sellised viirused Meritsa 
uurimisrühma otseselt lihtsalt ei 
huvita. Ja kõike ei jõua ka uurida. 
Viirusi on maailmas rahvusvahe-
lise viiruste nomenklatuuri büroo 
hinnangul ligi 6000 liiki ja nad 
erinevad üksteisest oluliselt. Nii 
tuleb teha valikuid. 

Chikungunya viirusest on 
TÜ teadlastele kujunemas üks 
prioriteete ka seetõttu, et tegu on 
reaalse patogeeniga. Peale selle 
uurivad nad ka Semliki metsavii-
rust, mis levib Ugandas Semliki 
metsades peamiselt väikestel 
närilistel, ja Sindbis-viirust, mida 
leiti esmakordselt Egiptusest. Vii-
mane viirus on levinud paljudes 
maades ja põhjustab haigusi ka 
Eestis ning on tuntud ka Karjala 
palavikuna. Neid kahte uuritakse 
aga eelkõige mudelitena – see 
tähendab ohutut ja mugavat 
laboritööd, kuid samas ei kajasta 
mudel Meritsa sõnutsi alati viiru-
se tegelikku käitumist. 

laboriohuTuSTaSe Nr 3
Kõik mudeli põhjal saadud 
tulemused tuleb praktikas üle 
kontrollida. «Sageli selgub, et 
need ei pea üldse paika.» 

Ent ka Chikungunyat ei saa 
tartlased paraku viirusena uurida, 
sest seda ei võimalda nende 

laborid. Kui laboritingimusi 
õnnestub infrastruktuuri meetme 
abil tõsta bioohutuse tasemele 
nr 3, tähendab see, et teadlased 
saavad uurida olulisi inimese 
patogeene (nt Chikungunya 
viirust), mis on ohtlikud uurijale, 
kuid ei ole laboriõnnetuse korral 
eriti ohtlikud ühiskonnale. HIV 
ja gripiviirus on tüüpilised nn 
kolmanda ohutustaseme viirused. 
«Kui laborant nendega apsaka 
teeb, on see tema probleem, aga 
laborist välja nad levima ei kipu,» 
selgitab Merits ja täpsustab, et 
kuna gripiviirust kultiveeritakse 
laboris vedelsöötmes, ei moodus-
ta see nakkuslikku aerosooli. HIV 
levib teatavasti vere ja verepro-
duktidega. 

Sellise labori tegemine läheks 
maksma ligikaudu 30 miljonit 
krooni. 

Seega tuleb Chikungunya 
viirusevastase vaktsiini katsed 
vähemalt esialgu teha koostöö-
partnerite juures teistes riikides. 
Pealegi läheb katseteks tarvis 
vähemalt ahve. 

Oma uurimisrühma ja laborite 
tugevuseks peab Merits viiruse 
molekulaarbioloogilist uurimist. 
«Kuna me enam-vähem teame, 
kuidas viirus töötab, siis oskame 
ka ette kujutada, kuidas saaks 
põhjustada talle ebameeldivaid 
elutingimusi.» 

Viroloogid teevad tihedat 

kui laboriTiNgimuSi 
õNNeSTub TõSTa 
bioohuTuSe TaSemele 
Nr 3, TäheNdab See, 
eT TeadlaSed Saavad 
UUrida olUlisi inimese 
paTogeeNe.
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koostööd nn disainirühmadega 
ehk TTÜ keemikutega, täpsemalt 
sama tippkeskuse alla kuuluvate 
professor Margus Lopi juhitava 
orgaanilise sünteesi ja professor 
Mati Karelsoni juhitava moleku-
laarse modelleerimise rühmaga. 

Keemikud kasutavad konk-
reetse viiruse ja tema inhibii-
torite kohta teadaolevat infot 
ja valmistavad mudelid, mille 
alusel on võimalik tuletada vii-
rust mõjutavaid uute omaduste-
ga ühendite klasse. Veebruaris 
saatsid keemikud Tartusse 
mudelite alusel valminud 50 
ühendit. TÜ teadlased valmis-
tasid ette testimissüsteemi, siis 
optimeerisid seda ning seejärel 
tegid nendega katseid. Novemb-
ri alguses saadavad nad katsete 
tulemused Tallinnasse, mille 
alusel näevad keemikud, milli-
sed ühendid viirusele toimisid 
ja millised mitte. Nad töötavad 
positiivsemaid tulemusi andnud 
ühenditega edasi ja mõne kuu 
pärast saadavad tartlastele kat-
setamiseks uued ja eeldatavasti 
paremad ühendid. 

viiruSed muuTuvad 
Tartlased on palju uurinud ka 
hepatiit C ja HIV inhibiitoreid. 
Nende tuntud viiruste uurimisel 
on kaks põhjust. 

Esiteks püüavad teadlased 
sageli uusi lähenemisviise leida 
nn majanduslikult olulistele vii-
rustele. Teiseks on nende viiruste 
kohta teada kõige rohkem. Kuna 
katsetele eelnevad arvutused 
sõltuvad sellest, kui palju on 
algandmeid, siis tuntud viiruste 
kohta on andmeid rohkem. 

Kui keemikute jaoks võib luge-

da seda, et mõni ühend viirusele 
ei toiminud,  läbikukkumiseks, 
siis viroloogidele pakub ka see 
huvi. «Kui mingi toimima pida-
nud ühend ei toiminud, on selle 
taga tavaliselt mingi bioloogiline 
põhjus. Kui ühend töötab nii 
nagu paberil ette nähtud, on see 
väga igav. Õnneks või õnnetu-
seks seda peaaegu kunagi nii ei 
juhtu.» 

Kuna uuringud võtavad kaua 
aega, siis paljudel juhtudel viirus 
selle aja jooksul muutub. raken-
dusviroloogid uurivadki seetõttu 
viiruse neid osi, mis on kõige 
stabiilsemad. Viiruse väikegi 
muutus võib tähendada näiteks 
vektorivahetust. Nii muutus Chi-
kungunya viiruse pinnavalgus üks 
aminohappe jääk, selle tagajärjel 
omandas viirus võime kanduda 
ühelt moskiitolt teisele ja hakkas 
aktiivselt ka sääse vahendusel 
inimeselt inimesele levima. 

«Kõik muutub ja me tegeli-
kult ei tea, milline viirus kus ja 
millal välja ilmub ja mis kasu või 
kahju temast võib tulla. Keegi ei 
ole seda kunagi mingilgi määral 
suutnud ette ennustada.» 

Nii jätkavad viroloogid ka 
vähe levinud viiruste uurimist, et 
genereerida pädevust ja valmis-
olekut. 

Millal uuringutes läbimurre 
võiks tulla, teadlased reeglina 
ennustada ei taha. Viiruste-
maailmaga tegelemine on aja-, 
ja rahamahukas, eeldades väga 
palju ka inimeste panustamist 
ning tuleb endale teadvustada, et 
näiteks viirusvastaste ühendite 
või vaktsiinide väljatöötamisel gi-
gantidega konkureerida enamasti 
ei õnnestu. «Nii on meil õigem 

katsetada originaalseid ideid ja 
uusi lähenemisviise. Seni on asjad 
läinud päris hästi, nii mõnigi 
idee tundub töötavat,» kinnitab 
Merits.

Chikungunya viiruse uurimi-
sega on siinsed teadlased heas 
seisus, sest suurfirmad ei ole selle 
viirusega ega ka sarnaste viiruste-
ga seni eriti tegelenud. 

keemilise bioloogia 
TippkeSkuS 

Alustas tööd 2008. aasta 
sügisel. juhi Tanel Tensoni 
sõnul on tippkeskuse ees-
märk areneda eestis oma 
valdkonna kompetent-
suskeskuseks. «keemiline 
bioloogia kui teadusharu 
tegeleb baasteadmistega 
ega ole niivõrd suunatud 
rakenduste leidmisele.»

uurimisrühmad:
• Molekulaarne model-
leerimine (TTÜ keemia 
instituut), juhib professor 
mati karelson
• Orgaaniline süntees (TTÜ 
keemia instituut), juhib 
professor margus lopp
• Antibiootikumid (TÜ 
tehnoloogiainstituut) juhib 
professor Tanel Tenson
• RNA viirused (TÜ teh-
noloogiainstituut), juhib 
professor andres merits
• dNA viirused (TÜ teh-
noloogiainstituut), juhib 
professor mart ustav
• Peptiidid (TÜ tehnoloo-
giainstituut), juhib professor 
Ülo langel
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Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Ei saa väita, et teadus 
tõsiselt huvitatud noor-
teni üldse ei jõua, sest 

tegutseb ju teadusbuss, füüsikud 
käivad koolides katseid näitamas, 
Ahhaa teaduskeskuses näeb in-
teraktiivseid näitusi, Archimedes 
korraldab Õpilaste Teadusliku 
Ühingu (ÕTÜ) tööd ning õpi-
laste teadustööde konkursse, TÜ 
on teinud lastele teaduslaagreid, 
kord aastas toimub teadlaste öö. 
Loetelu võiks jätkata, kuid ometi 
arvatakse, et teadusinfo jõudmi-
sega noorteni on probleeme.

Miks on üldse tarvis noorte 
hulgas teadust populariseerida? 
Küsimusele vastab TÜ õhusaaste 
modelleerimise vanemteadur 
Marko Kaasik loodusteadlase 
vaatenurgast: selleks, et teadmiste 
tase ka tulevikus vastaks ühiskon-
na vajadustele. 

«Kreatsionismi, kvantmüstika 
ja teiste sarnaste «lühiühendus-
te» mõju ühiskonnas tugevneb 
– nähtavasti on infouputus ja 
looduskeskkonnast kaugenemine 
tekitanud inimestes ettekujutu-
se, et objektiivseid teadmisi ei 

olegi olemas ja kõik on suvaliselt 
defineeritav,» räägib Kaasik. 
Irooniliselt on aga halveneva 
elukeskkonna ja piiratud ressurs-
sidega toimetulekuks vaja veelgi 
enam loodusteaduslikke teadmisi 
ja neil põhinevaid tehnoloogiaid. 

Praegu esineb Kaasiku hinnan-
gul noortel teadusest vildakaid 
arusaamu. «Kõige sagedamini 
kujutatakse ette, et iga teaduslik 
avastus on geniaalse üksikisiku 
mõttevälgatuse tulemus.» Ent 
vähemalt loodusteadustes on sel-
le asemel pikaajalised uuringud, 

kus teadlased teevad koostööd 
üle maailma. «Nendel noortel, 
kes oskavad ja tahavad koostööd 
teha, on head võimalused teadla-
seks saada.» 

Veel kalduvad Kaasiku hin-
nangul noored üle hindama n-ö 
ulmelise mainega teadusharude 
tähtsust: astronoomia-kosmoloo-
gia, mikroosakeste teooriad, ka 
mõned bioloogia harud, näiteks 
organismide kloonimise uurin-
gud. «Tegelikult tegutseb suurem 
osa teadlasi hulga lähemal igapäe-
vasele elule.»

Teadusinfo võiks jõuda 
enamate noorteni
MITMEd TEAdLASEd KINNITAVAd, ET NOORTENI EI jõUA PIISAVALT TEAdUSINFOT. KITSASKOhTI 
ON PALjU: ON ARVATUd, ET MASSIMEEdIA ON LOONUd TEAdUSE KOhTA VääRARUSAAMU, 
MõNIKORd ON õPETAjAd KUI PUdELIKAELAd, ÜLIKOOLId ISE VõIKS AKTIIVSEMAd OLLA jNE. 

esimese kursuse füüsikatudeng riinu ots ning haridus- teadusminister 
Tõnis lukas tänavu ministeeriumi korraldatud rahvusvahelist tunnustust 
pälvinud noortele talentide vastuvõtul.              Foto: Sille Annuk / Postimees / Scanpix
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TÜ ettevõtlussuhete ja 
innovatsiooni juhi ja tehnoloo-
giainstituudi direktori Erik Puura 
hinnangul võib asi olla ka selles, 
et teadmiste hulga ja detailsuse 
vahe kooliõpiku ja teadussaavu-
tuste vahel järjest kasvab. Ühelt 
poolt arenevad paljud teadus-
harud tormiliselt, teisalt aga 
peab kooliharidus konkureerima 
tehnoloogilise infoühiskonna 
võimaluste ja vajadustega.

«Tänapäeva noorte infovälja 
on üha keerulisem tungida iga-
vate õpetussõnade ja loengutega. 
Siit aga kasvab välja üha suurenev 
vajadus õpetada ja edastada infot 
paeluvalt, kaasakiskuvalt ja loo-
giliselt – sest tuupimine tekitab 
noortes protestitunde ja kahtluse 
oma võimetes,» selgitab Puura.

Üleüldises info ülekülluses 
näeb kitsaskohta ka ÕTÜ-st 
välja kasvanud Margus Niitsoo, 
informaatika 2. aasta doktorant, 
kes lõpetas bakalaureuse- ja ma-
gistriõppe kokku kolme aastaga. 
Praegu ammutavad noored tema 
sõnutsi infot peamiselt ikka 
massimeediast, kus teadusuudiste 
kvaliteet on väga niru. 

«Uuringud, mida tsiteeritakse, 
on tihti kas täiesti ilmsed, sisutud 
või halvimal juhul selgelt kalluta-
tud, et mitte öelda suisa valed.» 
Kuna teaduskauge inimene ei 
oska aga infot sisuliselt hinnata, 
võivad ka olulised teadusavas-
tused tunduda lihtsalt sisutu 
mürana. «Või vastupidi, ka kõige 
sisutumaid «uuringuid» võetak-
se täiesti tõe pähe.»

riinu Ots on üks neist 
teadushimulistest noortest, kes 
sattus ÕTÜ-sse ja leidis selle 
kaudu endale juhendaja – Marko 

Kaasiku. Tänavu kevadel Hugo 
Treffneri gümnaasiumi lõpetanud 
neiu võitis USA-s peetud noorte 
teadusmessil oma uurimistööga 
põlevkivielektrijaamade õhusaas-
test 2. preemia keskkonnatööde 
kategoorias ja osalemise Hiina 
noorteadlaste konkursil. Seda tu-
lemust nimetati läbi aegade Eesti 
parimaks. 

Nüüd on riinu Ots Tartu 
Ülikooli füüsika eriala esmakur-
suslane ning uurib keskkooli-
aegset teadusteemat edasi. Oma 

tulevikku näeb ta teadlasena. 
Ka Ots möönab, et kooliajal 

teadusinfo temani eriti ei jõudnud. 
Minimaalselt jäi midagi silma 
massimeediast, midagi kuulis tut-
tavalt ja oli näinud ka teadusbussi 
esinemisi. Tuttav soovitas tal minna 
ÕTÜ sügiskonverentsile, pärast 
seda esitas neiu avalduse juhendaja 
leidmiseks. See oli kaheksandas 
klassis. «Ja nii see läks.»

SA Archimedese teaduse po-
pulariseerimise osakonna juhata-
ja Terje Tuisk kinnitab Otsa sõnu, 

Tänavu tegi TÜ oma uksed noortele esmakordselt lahti ka sügisesel koolivaheajal. Fotol uudistavad koolinoored, kuidas füüsika doktorant Aigar Vaigu tegi kuumast 
veeaurust ja vedelast lämmastikust kõige ehtsamat udu.         Foto: Andres Tennus; UT esikaane foto: Mark Karrass / Corbis / Scanpix
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et ÕTÜ-sse satuvad enamasti 
8.−9. klassi õpilased, kes tun-
nevad mõne teadussuuna vastu 
sügavamat huvi. Just satuvad, sest 
Tuisk märgib, et ka Archimedesel 
on probleeme noorteni jõudmi-
sel. «Kui me saadame info kooli, 
siis see sageli ei jõua lapseni.» 

Tuisu sõnul on siin tähtis roll 
õpetajal, kes võiks teadushuvilise-
maid lapsi märgata ja edasi suunata. 
Koolilaps ise võib tunda millegi 
vastu elavamat huvi, aga kui ta ei tea 
näiteks, et tal on võimalik paluda 

endale ülikoolist juhendaja, võib 
tema ind raugeda ja huvi kaduda. 

Tuisk on kindel, et teadus 
on vaja noortele lähemale tuua, 
sest tema hinnangul noored ei 
tea, mida teadlase amet endast 
täpsemalt kujutab. Küll kujutatak-
se ette teiste avalike teenistujate, 
nagu õpetajate, politseinike, koh-
tunike, tuletõrjujate jt tööd. Ent 
milline on teadlase argipäev? 

Kui avalikkuses teadusest 
räägitakse, siis eelkõige mingitest 
tulemustest. Ent sellele on eelne-

nud aastatepikkune töö. Veelgi 
olulisem võib olla hoopis see, 
kust tuli teadlasel aastatepikkuse 
uurimisteema idee. «Siit võiks 
lastel mõte liikuma minna, et 
ahhaa!» usub Tuisk. 

Seepärast tegelebki Archime-
dese teaduse populariseerimise 
osakond peamiselt noortega. 

riinu Ots pakub, et Eestis võiks 
ilmuda noorte teadusajakiri, mida 
jagataks koolides tasuta. «Mulle 
näiteks saadab mingi USA teaduse 
populariseerimise organisatsioon 
ajakirja. Mina ei maksa selle eest 
midagi.» Ots on ka mõnes teises 
riigis selliseid noortele mõeldud 
tasuta või soodsa hinnaga tea-
dusajakirju näinud. 

Otsa juhendaja Marko Kaasiku 
hinnangul nõuab aga teaduse täht-
suse ja olemuse selgitamine eriala 
poolest kaugele jäävatele inimes-
tele teatud talenti – iga teadlane 
sellega hakkama ei saakski. 

Niitsoo pakub, et siin peitubki 
probleemi iva – noores inimeses 
suudab teadusepisiku teadlasena 
tekitada särav isiksus. Tõsisem huvi 
teaduse vastu tekkis noormehel en-
dal keskkoolis TTÜ arvutiteaduse 
emeriitprofessori Leo Võhandu käe 
all õppides. «Kahtlen, kas oleksin 
siin, kus praegu olen, kui ma poleks 
teda kohanud.»

Paraku on Niitsoo hinnangul 
teaduses muutunud normiks, et 
töö on arusaadav vaid üksikutele 
ekspertidele terves maailmas. 
«Seda, miks see teema on lahe  või 
mis sellest kasu on, enam ei mõelda 
ega osata tihti ka tavainimestele 
seletada.» Siiski peaks iga teadus-
valdkond olema populariseeritav. 

Puura hinnangul on vaat et 
kõige olulisem mistahes õpetust 

Tänavu tegi TÜ oma uksed noortele esmakordselt lahti ka sügisesel koolivaheajal. Fotol uudistavad koolinoored, kuidas füüsika doktorant Aigar Vaigu tegi kuumast 
veeaurust ja vedelast lämmastikust kõige ehtsamat udu.         Foto: Andres Tennus; UT esikaane foto: Mark Karrass / Corbis / Scanpix
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edastades selgitada, milleks 
seda kõike vaja on ja millised 
on seosed tänapäeva teaduse, 
ettevõtluse ja ühiskonna vahel. 
«Selliseks teavitustööks on 
kõige suurem võimalus teadlastel 
endil.» Ühe lahendusena näeb ta 
interaktiivseid võimalusi – uusim 
teadusinfo oma ülikoolidest ja 
kogu maailmast peaks jõudma at-
raktiivsel moel gümnaasiumides-
se. «Veelgi enam, selline täiend-
materjal peaks olema sulandatud 
kooliprogrammidesse.» 

Puura sõnul suudaks ka Tartu 
Ülikool kaasa aidata teadusin-
fo noortele levitamisel. «Väga 
kvaliteetne ja väärtuslik info jõuab 
sageli liiga väikese vaatajas- ja 
kuulajaskonnani. Näiteks oletame, 
et üks professor peab kusagil güm-
naasiumis kohutavalt hea loengu. 
Tänapäeva multimeediavahendid 
võimaldavad atraktiivsed esinemi-
sed suhteliselt väikeste kuludega 
salvestada.» Samuti võiks tema 
sõnul parimaid tutvustavaid loen-

guid suunata laiemale avalikkusele. 
Näiteks iga eriala sissejuhatavad 
loengud võiksid olla avalikkusele 
kättesaadavad. 

Niitsoo sõnul tuleks leida 
moodus, kuidas õpetada ini-
mesi eristama müra tegelikust 
teadusest. «Kuni inimestel on 
arusaam, et teadus on see, kui 
tõestatakse, et üks šampoon on 
parem kui teine või et šimpansi-
tel on ka paaritumisrituaalid, ei 
saa olukord oluliselt paraneda,» 
selgitab ta. «Mis ei tähenda, et 
kvaliteetse info levitamine poleks 
oluline. Ka selles suunas on sam-
me astutud». Ta toob eeskujuks 
teadusbussi meeskonna ja nende 
veebilehe www.fyysika.ee ning 
Ahhaa teaduskeskuse tegemisi. 

Selles, et gümnaasiumiõpilane 
on võimeline lahendama hästi 
piiritletud olulist teadusproblee-
mi, on Kaasik kindel. «Noor aju 
omandab tehnilisi ja matemaatili-
si oskusi väga kiiresti.»

Kaasiku sõnul on noorteadla-

seks kasvamise juures olulisem 
huvi maailmaasjade vastu kui nn 
kaasasündinud andekus. «Ülikõr-
ged IQ-testi tulemused ei näita 
teaduslikku võimekust – see näi-
tab oskust probleeme lahendada, 
aga teaduses on vähemalt sama 
oluline probleemi püstitamine. 
Teaduslik probleem on palju 
ulatuslikum kui testi küsimus või 
isegi kogu test kokku.» Selleks 
on Kaasiku sõnul vaja süvenemis-
võimet, mis on intelligentsusest 
(maakeeli – taiplikkusest) erinev 
nähtus. 

Oletame, et ühel noorel 
inimesel on huvi teaduse vastu, 
on ka eeldused ja hea juhendaja, 
siis ometi on veel midagi, mis 
võib olla määrav, et otsustada 
teadlaskarjääri kasuks. «Kui juba 
soov ja eeldused on olemas, jääb 
vist ainult raha. Kuigi teadlase 
palk on minu arust korralik, siis 
doktorandi stipendium võiks küll 
suurem olla,» arutleb esmakur-
suslane riinu Ots. 

neli ettepanekut
Mõnede teiste 

riikide eeskujul võiks ka 
Eestis hakata välja and-
ma noortele mõeldud 
teadusajakirja, mis le-
viks koolides tasuta või 
oleks soodsa hinnaga. 
Riinu Ots

Koolides esinemas 
käinud teadlaste loen-
gud võiksid salvestiste-
na hiljem kättesaadavad 
olla kõigile huvilistele. 
Ülikooli sissejuhatavate 
ainete loengud võiksid 
samuti olla kergesti 
kättesaadavad. Uusim 
teadusinfo peaks jõud-
ma gümnaasiumidesse 
atraktiivsel moel. Erik 
Puura 

Teadlased võiksid 
rohkem tähelepanu 
pöörata õpilastele, kes 
otsivad endale ÕTÜ ja 
muude organisatsiooni-
de kaudu juhendajaid. 
Õpetajad ja koolidirek-
torid võiksid julgemalt 
kontakteeruda teadus-
asutustega, kui teadus-
huviline õpilane endast 
märku annab. 
Marko Kaasik

Õpetajal on oluline 
roll teadushuvilisemate 
laste märkamisel ja 
edasi suunamisel. Koo-
lilaps võib tunda millegi 
vastu elavamat huvi, aga 
kui ta ei tea näiteks, et 
tal on võimalik paluda 
endale ülikoolist ju-
hendaja, võib tema ind 
raugeda ja huvi kaduda. 
Terje Tuisk
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ÜLIKOOL AVAS MAAILMA- 
Tasemel keemiahoone 

23. oktoobril avati pidulike kõnede, 
tordi ja hulgaliste õnnitlustega 
520 miljonit krooni maksma 

läinud uus keemiahoone. Chemicumis hakkab 
tööle ligi 300 teadlast ja doktoranti ning see saab 
õpikeskkonnaks ligi 600 üliõpilasele.

Hoonet jagavad keemia instituut, ökoloogia ja 
maateaduste instituut, spordibioloogia ja füsiote-
raapia instituut, spordipedagoogika ja treeningu-
õpetuse instituut ning psühholoogia instituut.

Chemicum on valminud Euroopa regionaal-
arengu Fondi toel.

Fotod: Margus Ansu / Postimees / Scanpix; 3 x Andres Tennus

haridusminister Tõnis Lukas, peaminister Andrus Ansip ja 
teadusprorektor kristjan haller jutuhoos. Taamal Tartu linna-
pea urmas kruuse ja TÜ keemia instituudi direktor enn lust.

Chemicumis on neli suurt auditooriumi, tipptasemel tea-
duslaborid, õppelaborid, erialaraamatukogud, kohvik ja 
tööruumid, kokku pinda üle 12 000 m².

keemiaharidusega 
peaminister andrus 
ansip avas hoone 
korralike paukude ja 
tulevärgiga. 
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Tullio ilomets
TÜ keemik-konsultant

Tartu ülikool taasavati 
pidulikult 21. aprillil  
1802 (vkj). Mõned 

päevad hiljem, 26. aprillil 1802, 
võttis ülikooli rüütelkondliku 
kuratooriumi eestseisus vastu 
otsuse luua filosoofiateadus-
konna juurde loodusteaduste 
klassi koosseisus keemiakabinet 
ja laboratoorium. Selle loomine 
tehti ülesandeks ülikooli esime-
sele keemiaprofessorile Heinrich 

Gottlob Arztile (1766(7)–1802). 
Arzti õnnetu surma tõttu jäi 

laboratooriumi loomine katki. 
20. märtsil 1803 määras ku-

ratoorium teoreetilise ja raken-
duskeemia korraliseks profes-
soriks Jena ülikooli kasvandiku 
Alexander Nicolaus Schereri 
(1771–1824). Tartusse saabudes 
üüris ta endale korteri lesestunud 
kindraliproua Anna Kathari-
na von Brandti majas (praegu 
Jaani 20) ja laskis seal sisustada 
laboratooriumi ja auditooriumi. 
Schererit võime pidada ülikooli 

keemiakabineti ja laboratooriumi 
tegelikuks rajajaks.

Pärast Schereri lahkumist St. 
Peterburgi valiti 20. septembril 
1804 korraliseks teoreetilise ja ra-
kenduskeemia ning farmaatsiapro-
fessoriks riiast pärit Jena ülikooli 
kasvandik David Hieronymus 
Grindel (1770–1836). Grindel 
asus olemasolevat laboratooriumi 
laiendama ja täiustama. Ülikool oli 
1804 üürinud kogu Brandti maja 
ning ruumi jätkus ka looduska-
bineti jaoks. Keemiakabinet ja 
omaaja kohta korralikult sisus-

keemikute neli kolimist
TARTU ÜLIKOOLI KEEMIAOSAKONd ON OMA 207-AASTASE AjALOO VäLTEL NELI KORdA KOLI-
NUd jA VIIS KORdA ASUPAIKA VAhETANUd.

siin majas jaani tänaval asus esimene keemiakabinet.         Foto: Andres Tennus



35   UT  November 2009 Nr 9 ajaluGu

UT

tatud labortoorium tegutses seal 
kuni peahoone valmimiseni. 

Pärast kuueaastast tegutsemist 
Brandti majas koliti septembris 
1809 äsjavalminud peahoonesse. 
Keemiakabinet sai oma käsutusse 
maja fassaadi poolt vaadatuna 
parempoolses tiivas esimesel 
korrusel kolm suurt ruumi. Nur-
gapealses, võlvitud laega ruumis 
asus laboratoorium, järgmine 
oli aparaatide ja kollektsioonide 
tarbeks, kolmas, peasissekäigust 
kohe paremal, oli keemiakabi-
neti auditoorium. Nende all olid 
panipaikadena kaks keldriruumi. 
Peasissekäigust vasakul olevad 
ruumid asustas füüsikakabinet, 
mis kolis sinna von Bocki majast.

1828 farmaatsiaprofessoriks 
valitud Carl Friedemann Goe-
beli (1794–1851) eestvedamisel 
loodi 1842 iseseisev farmaatsia-
professuur ja Vene impeeriumi 
esimene farmaatsiainstituut. See 
läks arstiteaduskonna alluvusse. 
Iseseisva keemiaprofessuuri sai 
ka filosoofiateaduskond, sellele 
kohale jäi Goebel ise. Farmaatsia-
instituut alustas tööd eramajas, 
keemiakabinet jäi peahoonesse. 

27. märtsil 1850 jagunes filo-

soofiateaduskond kaheks. Loodi 
füüsika-matemaatikateaduskond. 
Selle raames moodustati iseseisev 
keemiakabinet koos laboratoo-
riumiga ja ülikool sai õiguse ette 
valmistada keemikuid ja omistada 
teaduslikke kraade keemias.

Aastate möödudes suurenes 
üliõpilaste arv ülikoolis ja ka 
keemiaõpetamise tähtsus. Hakkas 
tunda andma ruumipuudus, oli 
vaja ajakohastada ja täiustada 
laboratoorse töö võimalusi. 

C. F. Goebeli surma järel valiti 
1852 keemia korraliseks profes-
soriks ja laboratooriumi juhata-
jaks Carl Schmidt (1822–1894).

1856 alustas ülikool peahoone 
taha kolme uue hoone ehitamist. 
Peahoone parempoolse tiiva 
tagune ehitis oli ette nähtud 
keemiale ja füüsikale. Schmidt ja 
füüsikaprofessor Ludwig Kämtz 
(1801–1874) asusid energiliselt 
koos ülikooli arhitekti Karl rat-
hausiga (1805–1872) vajalikke 
projekte ja rehkendusi tegema. 

Schmidt tutvus 1857 kolme 
kuu jooksul Lääne Euroopas seal-
sete mitmete ülikoolide uuemate 
keemialaboratooriumidega, et 
saadud teadmisi kohapeal raken-

dada. 1858/1859. õppeaastaks 
olid keemiakabinet ja füüsikaka-
binet, pärast viitkümmet aastat 
tegutsemist peahoones, kolinud 
sealt kaasaegselt sisustatud 
uue maja ruumidesse – keemia 
alumisele ja füüsika ülemisele 
korrusele. 1870. aastatel ühendati 
külgehitised peahoonega.

Sajandi lõpukümnendil hakkas 
üliõpilaste arvu kasvades jälle 
kollitama ruumipuudus. Tekkis 
vajadus uue keemiahoone järele. 
Schmidti emeriteerumise järel 
1892 keemiaprofessoriks valitud 
Gustav Tammanni (1861–1938) 
sellesuunalised pingutused jäid 
tulemusteta ja ta lahkus 1902 
Göttingeni ülikooli. 

Esimese maailmasõja järel 1. 
detsembril 1919 avatud Eesti 
Vabariigi Tartu Ülikoolis lõpetati 
1936 keemikute ettevalmistami-
ne. See viidi üle äsjaavatud Tal-
linna Tehnikainstituuti. Keemia 
õpetamine ülikoolis jäi alles. 

1938 alustas ülikool arhitekt 
Paul Mielbergi (1881–1942) 
projekti järgi peahoone kõrvale 
instituutide hoone ehitamist. Far-
maatsiainstituudi hoone valmis 
1939. Seejärel asuti järgmise – 
keemiainstituudi hoone ehitami-
sele, mis jäi aga Teise maailmasõ-
ja tõttu pooleli. 

Juba NLi alluvuses olles taastati 
TrÜs keemikute õpetamine1947. 
Keemiahoone ehitus viidi lõpule 
ja sinna koliti 1949, pärast 90 
aastat oma kolmandas asupaigas 
tegutsemist. Selles majas on kee-
mikuid koolitatud ja keemiatea-
dust arendatud 60 aastat. Tänavu 
toimus neljas kolimine oma 
viiendasse, kaua aega õhulossina 
terendanud uude majja.

nüüdseks vana keemiahoone ülikooli peahoone kõrval.      Foto: Andres Tennus
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ksv! kristjan pallav, 
coetus 2005 II,  
vanamees 2008 I/II, 2009 II

Võib oletada, et UT lugeja 
ei kuule akadeemilistest 
organisatsioonidest ja 

korporatsioonidest neilt veer-
gudelt esimest korda. Erinevaid 
korporatsioone ja seltse on Tartus 
omajagu ning nad kõik mõjutavad 
nii Tartu kui ka kogu Eesti kultuu-
ri ja ühiskonda.

Oma kindlakskujunenud roll 
kogu siinsel akadeemilisel maasti-
kul on kindlasti ka korp! Sakalal. 
Kui sada aastat tagasi otsustati 
korporatsioon luua, võeti endile 
järgimiseks väga kindlad reeglid, 
mis ühe erandiga on säilinud 
tänaseni. Nimelt oli 1909. aastal 
loodud Sakala viimane peamine 
põhimõte karskus, kuid see nõue 
kaotati juba kuus aastat pärast 
asutamist. Ülejäänud põhimõtted 

on jõus tänaseni ning nende järgi 
iga sakalanus ka talitab. 

Kõige olulisemaks tulebki 
korporatsioonide puhul lugeda 
seda, et nad on rahvuslikud ja 
rahvameelsed organisatsioonid. 
Nii on ka Sakala peamine idee 
hoida eestlust ja eestimeelsust. 
Meie liikmed üle maailma peavad 
olema eesti soost ja tundma 
Eesti ajalugu. Oma riigi kaitsmise 
tahtest ja kaitsevalmidusest räägib 
tõsiasi, et koos teiste korporat-
sioonidega astusid in corpore 
Vabadussõtta ka kõik Sakala 
liikmed. Praegu kuuluvad paljud 
meie liikmed Kaitseliitu. Just paar 
nädalat tagasi loodi eraldi korp! 
Sakala Kaitseliidu rühm.

Samamoodi on läbi saja aasta 
säilinud ka Sakala kasvatuslik ees-
märk. See tähendab, et rebaseajal 
peavad uued liikmed selgeks 
saama elementaarsed käitumis-
reeglid seltskonnas, läbima tantsu-

kursused, sooritama rebaseeksa-
mi, mis kujutab endast kõikide 
Sakala reeglite ning ka Eesti ajaloo 
tundmist, ning kokkuvõttes tões-
tama, et nad on tublid ja tõsiselt 
võetavad Eesti mehed, kes valmis 
kandma korp! Sakala värviteklit. 
rebaseaeg kestab tavapäraselt 
kaks-kolm semestrit.

Meie põhimõtete, kehakaras-
tus ja eneseharimine, juures tuleb 
märkida, et Sakalas on organisee-
ritud jalgpallitreeningud, koos 
mängitakse korv- ja võrkpalli, toi-
muvad laskevõistlused, piljardi-, 
male- ja bowlingu-turniirid. Saka-
lal on ka mägimatkajatest koosnev 
alpiklubi, kes mõned aastad tagasi 
pidas Elbruse tipus maha Sakala 
ametliku õllelaua. Meie kaugpur-
jetajatel on klubi, mis on seadnud 
oma kaugemaks eesmärgiks 
purjetada Sakala lipu all ümber 
maakera. Peale selle on Sakalal 
märkimisväärne stipendiumifond, 

Korp! Sakala 100!
Foto: erakogu
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korpotsioon sakala ajalugu 

nii tihti tõuseme me kannu tagant
Kesk naeru rõkkavat ning uljast juttu,
kui kutsub kohus meid või mõni teine tee.
hõisk jääb - me süda üksi leinas vaga.
Me minek unub sõpradele ruttu,
rõõm kustutab nii kiirelt ilmas silmavee.

ja tihti tõuseb vend me keskelt lauast,
suud annab vennale ning on ju ära.
hääd teed sull’! pea istume me jälle koos.
Kruus õllega ta järgi tõuseb sauest,
Laul kõlab taas, täis kuldset noorussära.
ning kestab vende püha pidu täies hoos.
pea meie ringist ka üks-teine kaob

nii vaikselt tagaspöörmatulle teele.
Ei tule enam see, kes Styksist üle kant.
Vend pisarsilmil põlvedelle vaob
Ning tõuseb siis, vend läinud meie eele.
Rõõm elavaile, rahu surnuile on ant.

Niisama, vennad, kui mind pole enam,
Kui olete mu sängitanud hauda,
Te tehke nii, kui ikka jälle tuleks ma,
mu jaoks pange kann kesk pidulauda.
Naer süttigu, laul helisegu kenam,
kann kõrgele ning pereat tristitia.

vil! henrik visnapuu

mis sel semestril finantseerib üht 
maali- ja üht esseekonkurssi.

Korp! Sakalas kehtib vanuse-
printsiip, mis tähendab, et oluline 
on akadeemiline, mitte bioloogi-
line vanus. Akadeemilist vanust 
ehk coetust arvestatakse semestrite 
järgi, mil liige Sakalaga liitus. 
rebastel omavahel ei ole Sakalas 
akadeemiline vanus hierarhias 
oluline – kõik rebased on võrdsed. 

Värvikandjate omavahelises 
suhtlemises on aga vanuseprint-
siibi arvestamine ainus kindel ja 

lõplik viis. Vanemat liiget tuleb 
austada ja tema nõuandeid, soovi-
tusi ja käske kuulata. 

Hoolimata sellest, et Sakala 
on oma kindlate põhimõtetega, 
tugevate sisereeglitega selgelt 
hierarhiline organisatsioon, on te-
gelikult korp! Sakala näol tegemist 
ühtse suure vennaskonnaga ning 
kindlasti ka hea sõpruskonnaga. 
Üksteisest lugupidamine, ükstei-
sega arvestamine ning üksteise 
toetamine on elementaarne ning 
see loob liikmete vahel raudse jõu 

ja ühtsustunde, mis väljendub ka 
Sakala lipukirjas «üks kõigi eest, 
kõik ühe eest». Nii on meie orga-
nisatsioon toiminud 100 aastat. 

Ajad muutuvad ja koos sellega 
võivad mõned tavad ja reeglid 
vormiliselt samuti muutuda. 
Sisuliselt ei ole aga korp! Sakalas 
sajandi jooksul muutunud mitte 
midagi ning vaevalt saja järgmi-
segi aasta jooksul muutub – me 
mõtted on priid, me põhimõtted 
on ajatud. 

ksv! art johanson, 
coetus 2006 II, vanamees 2009 I

Korp! Sakala loodi ajal, mil 
Eesti oma kultuur oli kujune-
misjärgus ning haritlaskond oli 
enamuses saksa- või venekeelne. 
Vastukaaluks võõrastele kul-
tuurimõjudele oli Eesti tudeng-
konnal vaja organisatsioone, 
mille sihid oleksid võimalikud 

rahvameelsed ning Eesti kultuuri 
edasikandvad.   

20. sajandi alguseks oli suurem 
osa eestlastest tudengeid organi-
seerunud Eesti Üliõpilaste Seltsi 
(EÜS), kuid mitmete sisekonf-
liktide tõttu leidsid hilisemad 
korp! Sakala asutajad, et EÜS 
pole piisavalt ühtne ning ei täida 
enam algseid eesmärke. 1907. 
aastal asutasid EÜS-ist lahkunud 

värvikandjad korp! Fraternitas 
Estica, mis oli esimene Eesti 
korporatsioon Tartus. Sakala 
asutajaliikmed, keda EÜS-is 
kutsuti Pernavia grupeeringuks, 
ei soovinud aga tol ajal liialt 
saksameelseks peetud uue korpo-
ratsiooniga liituda, vaid taotlesid 
EÜS-i muutmist korp! Fraterni-
tas Viliensiseks värvide all sinine, 
must ja valge. 
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EÜS oli algselt loodud eelkõi-
ge seetõttu, et Eesti oma kor-
poratsiooni nimega Fraternitas 
Viliensis ei nõustunud ülikoo-
livõimud pikka aega ametlikult 
kinnitama. Muutunud poliitilistes 
oludes, kus korp! Fraternitas 
Viliensise ametlikuks asutamiseks 
ei olnud enam takistusi, leidsid 
Sakala asutajad eesotsas auvil! 
Oskar rütliga, et on viimane aeg 
oma korporatsioon asutada. 

14. novembril 1908 (vkj) 
lükkas EÜS-i koosolek tagasi 
plaani, mille järgi loodav Frater-
nitas Viliensis oleks jäänud EÜS-i 
juurde osakonnana. EÜS-i algse 
eesmärgi vastu, milleks oli oma 
korporatsiooni asutamine, oli eri-
ti EÜS-i vilistlane Jaan Tõnisson.

5. novembril 1908 toimus ühe 
peamise Jaan Tõnissoni vastase 
auvil! Oskar rütli korteris 23 vär-
vikandja koosolek, kus koostati 
ja võeti vastu uue korporatsiooni 
eesmärgid ja põhikiri. Põhimõt-
ted sõnastati lõplikult 1909. a 
kevadel väljatöötatud kodukor-
ras: rahvuslus, rahvameelsus, 
kehakarastus ja tervishoid, ene-
seharimine ning «üks kõigi eest, 
kõik ühe eest». Põhimõtteks seati 
seegi, et Sakala liikmeteks võivad 
olla ainult eesti soost üliõpilased. 
Lubatud on ka soome ja rootsi 
päritolu Tartu Ülikooli õppejõu-
dude vastuvõtmine. 

Asutajad pidid arvestama 
Eestis valitsevat Vene tsaarivõimu 
ja seega tuli esimesest ametlikust 
põhikirjast välja jätta põhimõt-
ted: natio, democratia, fraternitas 
(rahvus, demokraatia ja vendlus). 
Üles seati ka põhinõue, et korp! 
Sakala liikmed jääksid pärast 
ülikooli lõpetamist kodumaale. 

Seda tehti seepärast, et kodumaal 
kehtivate kitsaste olude tõttu 
läksid paljud koolitatud mehed 
Venemaale ja ka mujale Euroo-
passe paremat karjääri tegema. 

Korporatsiooni nimeks otsus-
tati võtta Sakala selle eestipära-
suse ja muistse Sakala maakonna 
tähtsuse pärast. Algselt sooviti 
järjepidevuse alusel kasutusele 
võtta korp! Fraternitas Viliensise 
värvid sinine, must ja valge, kuid 
vältimaks suurt avalikku vastusei-
su EÜS-iga, valiti värvideks sini-
violett-valge. Neis värvides astuti 
esimest korda üles 21. juunil 
1909 eesti muusika päevadel. 

14. novembril 1909 peeti 
pidulik ball ja avaaktus ning see-
tõttu loetakse seda kuupäeva juba 
1908 tegevust alustanud korp! 
Sakala asutamise ametlikuks 
kuupäevaks. 1910. a suvel alustati 
oma konvendihoone ehitamist, 
mis valmis järgmiseks aastaks. 
Korp! Sakala maja on projek-
teerinud Soome rahvusarhitekt 
Armas Lindgren, kes planeeris 
ka Estonia ja endise Vanemuise 
teatri, projekt valmis koostöös 
Wivi Lönniga.

Sakala lõi sõprussidemed 
Soome üliõpilastega Hämäläis-
Osakuntast juba 1908, enne 
ametlikku asutamiskuupäeva, 
kuid sõprusleping sõlmiti 1929. 
Esimesena Eesti üliõpilasorgani-
satsioonidest sõlmiti sidemed ka 
rootsi üliõpilastega, sõpruslepin-
gule Gästrike-Hälsinge Nationiga 
Uppsalast kirjutati alla 1939.

Suvel 1940 peatus korp! Saka-
la tegevus Eestis aastakümneteks. 
Tegevust jätkati aga paguluses. 
rootsis, Saksamaal, USA-s, 
Kanadas, Inglismaal ja Austraalias 
asutati Sakala koondised. Ühiseid 
kokkusaamisi peeti saladuskatte 
all pidevalt ka kodumaal, kuid 
ametlik tegevus taastati 1989. a 
alguses. 1995 tagastati korp! Sa-
kalale Veski tänava konvendihoo-
ne, mis renoveeriti oma sõjaeelsel 
kujul aastaks 1999, mil Sakala 
tähistas oma 90 aasta juubelit.

TuNTumad korp!  
sakala liikmeid

Oskar Rütli, henrik Vis-
napuu, johan Laidoner 
(lahkus 1934. a korp! 
sakalast konstantin pätsiga 
ühiselt organiseeritud 
riigipöörde tõttu), Artur 
Sirk, hendrik Sepp, juhan 
Vasar, Konstantin Ramul, 
Arno-Rafael Cederberg, 
Friedrich Puksoo, harald 
Riipalu, jüri Remmelgas, 
jaan Soots, Aleksander 
Tõnisson, jorma Korpela, 
Rein Sepp, johannes Kert, 
Tarmo Kulmar, Mart Kull, 
Ando Kiviberg, Rein helme

sakala rebased kangro-pool 
(tuntud kirjanik), Põder, Peet ja 
kaasvõitleja Michelmann (langes 
Vabadussõjas) 1916. aastal.

KORP! SAKALA 100
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korp! sakala eesti 
kirjandus- ja teadusloos
ksv! peeter espak, 
coetus 1998 II, vanamees 2003 I, 
2005 I/II, 2007 I, senior 2000 II

Läbi aegade on korp! 
Sakalas peale sõjaväelaste, 
poliitikute ja majanduste-

gelaste domineerinud ka teadla-
sed ja kirjandustegelased. Kuna 
just Sakala kirjanikud ja teadlased 
on olnud need, kes armastavad 
tihti koos rebastega hommikuni 
õllelauas istuda või teistel kon-
ventidel külas käia, on ka Sakalale 
külge jäänud teatav kirjanduslik ja 
teaduslik õhkkond. 

Tuntuimaks eesti kirjani-
kuks korp! Sakalas tuleb pidada 
«poeeside kuninga» hüüdnime 
kandnud suurt poeeti vil! Hen-
rik Visnapuud (1890–1951), kes 
on kirjutanud luulet nii korp! 
Sakala majas kui ka luuletu-
si, mis pühendatud Sakalale. 
Teistest vanema põlvkonna 
kirjandustegelastest peab veel 
mainima 1929. a «Looduse» 
romaanivõistluse võitnud ksv! 
August Kirsimäge (1905–1933), 
kelle romaan «Puhastustuli» on 
kirjeldus korp! Sakala siseelust. 

Üks Sakala taasasutaja, vil! 
rein Sepp (1921–1995), keda 
okupatsiooniaastatel tunti peami-
selt muinasgermaani eeposte tõl-
kijana, on üks 20. saj teise poole 
mõjukaim Eesti luuletaja. 

Hiljuti lahkus manalateele 

väliseesti kirjanik vil! Einar 
Sanden (1932–2007). Praegu on 
Sakalas samuti rohkelt noorema 
põlvkonna kirjanikke, kes on juba 
saavutanud laialdase tuntuse, 
näiteks vil! Tiit Aleksejev, vil! 
Peeter Helme ja vil! Toomas Ver-
rev. Kuna juba aastal 1908, enne 
korp! Sakala ametlikku asutamis-
kuupäeva, sõlmiti sõprussidemed 
Helsingi ülikooli juures tegutseva 
tudengiorganisatsiooniga Hä-
mäläis Osakunta, sattusid Sakala 
liikmeskonda ka mitmed Tartus 
õppivad soome päritolu vahe-
tusüliõpilased, kellest paljud olid 
hiljem Soomes tuntud teadlased 
ja kirjanikud. Kuulsaim neist on 
Soome kirjandusklassik vil! Jor-
ma Korpela (1910–1963), nelja 
psühholoogilise romaani autor 

ja Soome riigi kirjandusauhinna 
laureaat aastal 1949.

Hiljuti lahkus meie hulgast TÜ 
otorinolarüngoloogia professor 
ja endine prorektor vil! Mart 
Kull (1956–2008). 2003 hukkus 
traagiliselt sõjaajaloolane prof 
vil! rein Helme (1954–2003). 
Praegu löövad korp! Sakala Tartu 
konvendi elus ja rebasekasvatuses 
igapäevaselt kaasa psühhiaat-
ria emeriitprofessor vil! Märt 
Saarma ja võrdleva usundiloo 
professor vil! Tarmo Kulmar.

Vanema põlvkonna teadlas-
test kuulus korp! Sakalasse Eesti 
mikrobioloogiateaduse rajaja, 
bakterioloogiaprofessor ning hili-
sem arstiteaduskonna dekaan vil! 
Karl Schlossmann (1885–1969), 
kes oli ka 1938 asutatud Eesti 
Teaduste Akadeemia esimene 
president. Vil! Konstantin ramul 
(1879–1975) oli eestikeelse 
psühholoogiateaduse rajaja. Ta 
organiseeris Tartu ülikooli juurde 
psühholoogia laboratooriumi, 
oli üks Akadeemilise Filosoofia 
Seltsi asutajaid ja esimehi. 

Sõjaajaloolane vil! Hendrik 
Sepp (1888–1943) oli Eesti ja 
Põhjamaade ajaloo professor 
Tartu ülikoolis ning tema kaa-
lukaimad uurimused käsitlevad 
Põhjasõda. Eesti raamatukogun-
duse rajaja vil! Friedrich Puksoo 
(1890–1969) oli ülikooli raa-
matukogu juhataja ja õppejõud. henrik Visnapuu
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Tuntud ühiskonnategelane vil! 
Juhan Vasar (1905–1972) oli ala-
tes 1931 TÜ üldajaloo dotsent, 
1938–1944 oli ta majandusajaloo 
korraline professor.

Mitmed enne II maailmasõda 
Tartu Ülikoolis tegutsenud soo-
me ja rootsi päritolu professorid 
liitusid just korp! Sakalaga ning 

jäid aktiivseteks Sakala vilistlas-
teks eksiilis kuni oma surmani. 
Vil! Sten Karling (1906–1987) 
oli 1933–1941 TÜ-s kunstiajaloo 
professor ning üleeuroopalise 
tuntusega teadlast võib nimetada 
suurimaks kunstiajaloolaseks, kes 
Eestis läbi aegade tegutsenud. 
Vil! Per Wieselgren (1900–1989) 

tegutses 1930–1941 TÜ-s 
rootsi keele professorina ja 
pani aluse skandinavistikale 
Eestis. Vil! Arno rafael Ceder-
berg (1885–1948) oli Eesti ja 
Põhjamaade õppetooli korraline 
professor 1919–1928 ning samal 
ajal üldajaloo õppetooli hoidja. 
Vil! Cederberg oli ka üks 1920 

vil! ando kiviberg, 
coetus 1998 I

Sakala korpo-
ratsioon on 
minu jaoks 
üks oluline 
dominant 
tervikus, 
mida nime-
tan «oma 
Eestiks». Sakala on inimesed, 
keda võin muhedalt ja mõnuga 
kutsuda oma vendadeks; on 
ühised tõekspidamised, tavad 
ja märksõnad, rituaalid ja neist 
omakorda omavahelisse jutu-
ajamisse siginenud märgisüstee-
mid ning tähendusväljad. 

Sakala on minu jaoks orgaa-
niline ja elusalt tukslev side 
akadeemilise ilmaga, mis on 
nõnda vajalik igale haritud ning 
teadmishimulisele inimesele 
pärast ülikooliõpinguid. Sakala 
on põnevad arutelud kannu taga 
selle üle, kuivõrd mõni tänapäe-
vane epideemiline tõbi on müüt 
ning osav turundusnipp, kui 
inimkonda ohustav haigus; või 
selle üle, kui palju peaks meie 

riigil olema relvastuses tõhusaid 
lahingumasinaid; või hoopis 
selle üle, et kumb on ikkagi kõ-
vem mees, kas Pärt või Glass. 

Sakala on minu varukodu 
ja varjupaik Tartus. Ta oma 
meeste kõlavad lauluhääled nii 
konvendisaalis, kui ka laulukaa-
re all. Sakala on põhjus lugeda 
listist ahne huviga uudiseid 
meie alpivendade järjekordse-
test ilmamägede tipuvallutus-
test, kaugel teeniva kaaslase 
vaimukaid lahinguteateid või 
teise haaravaid ning harivaid 
reisikirju. 

Sakala on olnud ka ühte-
hoidmine purjede all tormisel 
Läänemerel ning kaugetel teedel 
Saksamaal, Gruusias, Ukrainas, 
Kanadas ja mitmel pool mujal. 

Sakala on uhkus endast vane-
mate vendade üle ning vastutus 
endast nooremate vendade eest. 
See on püsiväärtus, mille üle on 
sügavalt põhjust uhke olla igal 
eesti mehel. See on puhas eesti 
asi. Vivat, crescat, floreat corpora-
tio Sakala in aeternum!

vil! Tarmo kulmar, 
coetus 1992 II

Liitusin korp! 
Sakalaga 
1992. aastal 
sõprade 
kutsel, aga 
kütkestas ka 
Sakala rah-
vuslik vaim. 
Kuigi lihtvilistlane, käisin ikka 
rebasetundides ja võimalikult 
paljudel üritustel, et kiiresti sisse 
elada. Oluline oli seegi, et sõjaeel-
ne sakalanus oli ka muinaspõhja 
kultuuri tundja vil! rein Sepp, 
kellele tegin isegi ühe doktori-
eksami. 

Tavaliselt õppejõud oma 
üliõpilastega lähemalt tuttavaks ei 
saa. Korporatsioonis saad parata-
matult tundma eri tudengipõlv-
kondade mõttemaailma, meel-
sust, hoiakuid ja huvisid. Noortelt 
õpib alati palju uut ja vajalikku, 
loomulikult on hea meel ka omalt 
poolt ühtteist vastu anda. Kor-
poratsioonivendade lävimine on 
vaimselt rikastav ja pakub rohkesti 
rõõmu. Siit leiab hulga uusi sõpru 

mida tähendab minu jaoks korp! sakala?
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asutatud Akadeemiline Ajaloo 
Seltsi peaorganisaator ja selle 
esimene esimees. Suures osas 
tema teeneks tuleb lugeda ka eesti 
arhiivinduse korraldamist noores 
Eesti vabariigis. 

Tartus ja Turu ülikoolis töö-
tanud matemaatik prof vil! Kalle 
Väisälä (1893–1968) on tuntud 

selle poolest, et Soome Teaduste 
Akadeemia juures tegutseb ven-
dade Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälä 
Fond, mis on oma kapitalimahult 
ja väljamaksetelt üks suurimaid 
teadust toetavaid fonde Soomes. 
Prof vil! Antti Sovijärvi (1912–
1995) oli tuntud foneetikatead-
lane ja hiljem ka Soome Teaduste 

Akadeemia liige. Vil! Sovijärvi oli 
1936 tegevust alustanud korp! 
Sakala Soome koondise peamine 
organiseerija.

Kõik mainitud teadlased ja kir-
janikud on olnud ühed peamised 
Sakala vaimsuse kujundajad ning 
nende mitmed õpilased ja õpilaste 
õpilased on seda tööd jätkanud. 

kogu eluks.
Õnnekombel elan oma kaunile 

konvendihoonele üsna lähedal 
ja käin seal seetõttu väga tihti. 
Korp! Sakala on minu teine kodu 
ja kannan meie värve uhkusega.

vil! riho Terras
coetus 1989 I

Astusin 
korporat-
siooni Sakala 
ajal, mil kogu 
Eestis loodi 
ja taastati 
kommunist-
likul ajastul 
keelatud ajaloolise traditsiooniga 
organisatsioone. Sakala silma-
paistev ajalugu ja traditsioonid 
ilmutasid ennast alles rebaseks 
olemise ajal peetud sügavasisulis-
tes vestlustes eestiaegsete vanade 
vilistlastega. Need tulest, veest ja 
vasktorudest läbi käinud mehed 
panid tugeva põhja organisatsioo-
ni tänasele näole ja kujundasid 
oluliselt ka minu maailmapilti. 

On kahju, et vilistlased nagu 

Nikolai Kultas, rein Sepp, Ernst 
Kirs ja paljud teised ei ole enam 
meie hulgas, et jagada oma rik-
kalikku elukogemust ja korporat-
siooni tähendust ka praegustele 
rebastele. Seega tuleb seda olulist 
põlvkondadevahelist sidet pidada 
meil, eelkõige taasasutamisaegseil 
rebastel ja värvikandjatel.

Minu jaoks on korporatsiooni 
üks olulisem väärtus põlvkon-
dadevaheline side läbi kogu elu. 
Pea sama tähtis on laiapõhjaline 
akadeemiline seotus kõrghari-
dusmaastikul ja ülemaailmne side 
välismaal organisatsiooni elus 
hoidnud vendadega. Eluaegsed 
sõprussidemed ning sekka tutvu-
sed uute noorte vendadega ongi 
kokku «Sakala roll minu elus».

reb! mattias jõesaar
coetus 2008 II

Minu 
jaoks on 
korp!Sakala 
ridadesse 
kuulumine 
juba osa pe-

retraditsioonist, kuna isa astus 
sellesse korporatsiooni minu 
sünniaastal. Juba lapsepõlves 
käisin Sakala suvepäevadel ja isa 
käekõrval ülikooli aastapäeval 
marssimas. 

Vanemaks saades oli mul 
juba selge, et selle organisat-
siooniga ühinen ka mina. Nüüd 
ei kujutaks ma tudengielu ilma 
Sakalata ette. Ma arvan, et õige 
üliõpilaselu aura seisnebki 
üliõpilasorganisatsioonides. 
Ilma Sakalata oleks minu jaoks 
tudengielu nagu supp ilma liha 
ja soolata. 

Sakala hoiab isamaalisi väär-
tusi, mis aitavad säilitada põhi-
mõtteid, mis kipuvad praegusel 
ajal paljudel ununema. 

Tänu Sakalale ongi minu 
tudengielu selline, nagu seda on 
kirjeldatud kirjanduses ning alal 
hoitud rahvajuttudes. 

Ma usun, et need seiklused, 
mis on läbi elatud korporandina 
tudengiajal, ei unune eal. 

Ma olen veendunud, et 
väärtused, mida pakub korp! 
Sakala, ei jookse iial mööda 
külge maha.

mida tähendab minu jaoks korp! sakala?
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brit peensoo
2009. aastal lõpetas Tartu Üli-
kooli geograafia erialal, õppis Turu 
Ülikoolis ainekaval «baltic sea 
regional studies»

«Miks sa Soome 
lähed? See on 
ju nii lähedal 

ja igav ja tavaline!» See oli enami-
ke tuttavate reaktsioon, kuuldes 
minu plaanist Erasmusega Turu 
Ülikooli minna. Põhiküsimus oli, 
miks ma kaugemale ei lähe? 

Aga ei tahtnud! Soome kutsus. 
2008. aasta augusti lõpus leid-

singi end korraga Emajõe asemel 
Aurajõe kaldalt. 

Ühikad asuvad Turus igal pool 
ja välisüliõpilastel on vähe lootust 
saada paigutatud päris ülikooli 
hoonete lähedusse. Enamik 
ühikaid asub linna servas, 4–7 km 
kaugusel koolist. Minu koduühi-
ka nimi oli Kuunsilta (Kuusild). 
See kompleks koosnes kahe- kuni 
kolmekordsetest korterite blok-
kidest, hoonete keskel oli kuur 
rataste jaoks ja teisal mänguväljak 
lastele. Tuli vaid kleepida oma 
nimi vanadest kleepsudest plekili-
sele uksele ja oligi korras. 

Korter oli kolme peale, toad 
lagedad ja valged. Kõik oli valge 
– seinad, lagi, kapp, riiul, laud ja 
voodi. Selle pehmendamiseks 
üritasin kapi- ja riiulipindadele 
värvi mõttes pilte riputada. Aitas 
küll, aga lagedaks jäi ikka. 

Meie ühisköögis-söögitoas 
oli suur puidust piknikulaud 
pikkade pinkidega, mis ei olnud 
eriti mugavad. Selle tegid tasa 
toredad naabrid, kellega köögis 
juttu ajada, õppida mõne tudengi 
käest killukesi prantsuse keelest ja 
teiselt laenata DVD-sid või häid 
raamatuid.

neli kuud aurajõe kaldal

Turu äärealade rattateede ühendus ülikoolihoonetega on suurepärane, nii et tudengid liiklevad enamasti ratta-
ga. fotol Turu Ülikooli ees olev peamine rattaparkla.     Foto: Kirsi-Kaisa Oesch
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Tassi, supitaldriku, teki, padja ja 
teesõela kõrval ostsin endale kohe-
maid taaskasutuskeskusest rohelise 
Helkama linnaratta – veidi kulunud 
ja roostes küll, aga sõbraliku välja-
nägemisega ja mugav. 

Turu äärealade rattateede 
ühendus ülikoolihoonetega on 
suurepärane, kesklinna aga naljalt 
rattaga ei tüki. Lihtsalt pole 
ruumi, tänavatevõrk on nii tihe. 
Koolihoonete ees on loengute 
ajal rattaid väga palju; need par-
gitakse lihtsalt teineteise kõrvale 
ega vaevuta üldiselt puude või 
postide külge lukustama. ratta-
poe härra rääkis küll, et iga nädal 
läheb rattaid kaotsi, rahvast ei 
tundunud see aga heidutavat.

Hoolimata sellest, et õppisin 
TÜ-s geograafiat, võtsin Turus 
enamiku aineid hoopis Läänemere 
regiooni ainekavast (Baltic Sea re-
gional Studies), mis olid mõnusalt 
teistsugused ja laiendasid silmaringi. 

Eksamite süsteem meeldis 
mulle väga, sest tegu oli essee-tüü-
pi, mitte faktiküsimustel põhineva 
teadmiste kontrollimisega. Õppe-
jõud ja ülikooli töötajad tundusid 
üliõpilastele palju lähemal asuvat 
kui Eestis; end tutvustati ikka 
eesnime pidi ja kõigi poole võis 
küsimustega vabalt pöörduda, 
ilma et tunneksid ennast liiga ru-
malana, et suurte tähtsate meeste-
ga rääkida. Loengud ja seminarid 
olid muidu Eestile väga sarnased ja 
erilisi üllatusi ei tulnud.

Lõunatamas käiakse Soomes 
loengute vahel üliõpilassööklates, 
mida on Turus valida kuue-seits-
me vahel. 2.20–2.60 euro eest 
saab ühe pakutavatest pearoo-
gadest, salati, leiva, klaasi vett ja 
teise klaasi jooki. Siiamaani igat-

sen vahel sealsete peedikotlettide 
(ilma naljata!) või maasikamoosi-
ga ahjupannkookide järele.

Kohapealses paberimajanduses 
oli üllatuslikult kõige keerukamaks 
asjaks saada enda ühikatuppa in-
ternet. Selleks tuli võtta IT-osakon-
nast avaldus ja täita see müstiliste 
andmetega – selleks tuli välja veeri-
da kodus pistikupesal olev kulunud 
number ja enda arvuti kohta käiv 
veelgi salapärasem number ja viia 
see tagasi osakonda. 

Kuskil nädala pärast tuli arve. 
Kui see kord makstud, oli aeg 
jälle ootama jääda. Paari nädala 
pärast oligi internet ühendatud! 
Õppeinfosüsteem ajas mind 
suurde segadusse, kui tahtsin oma 
hindeid vaadata, sest need polnud 
seotud minu kui kasutajaga, vaid 
neid pidi otsima osakonna, aine-
kava ja tont teab mille alt. Alati ei 
olnud loogikaga võimalik ainet 
üles leida ja siis osutus lihtsamaks 
minna ja vaadata stendilt. 

Erinevalt Eestist tuli end 
ainetele kirja panna enamasti 
esimeses loengus kohapeal. Ühes 
loengus ei pidanud me kordagi 
oma nime kuhugi kirjutama; ilm-
selt pandi osavõtjad kirja eksami 
esitanute põhjal.

Sügisene Turu pani endasse 
hetkega armuma. Minu kodukan-
dis punas tänavate ääres kõikjal 
pihlakaid ja mõnel pool kasvas õu-
napuid. Ühe tänava kaugusel algas 
kivine männimets ilusa sambla, 
kivide ja vaikusega ning kust hea 
õnne korral leidis seenigi. Õhtuti 
võis koduteel näha üle muruväl-
jaku hüppamas mõnd jänest või 
akna taga kuuse otsas faasanit. 

Õhtul ootas tartlaste Genklubi 
meenutav Dynamo ja sõprade-
ga võis kokku saada muhedas 
raamatukohvikus, kus müüakse 
käsitööd ja korraldatakse muu-
sikaõhtuid. Kui hakkas igav, võis 
sõita föriga (inimesi ja rattaid 
ühelt jõekaldalt teisele toimetav 
alus) edasi-tagasi üle jõe või 
kihutada rattaga lähedalasuvale 
ruissalo saarele tammikuid ja 
linnuparvesid imetlema.

Novembris korra Eestis käi-
mise järel rongist kerges lume-
sajus maha tulla ja läbi tuisuste 
tänavate ühika poole astuda oli 
suur rõõm. Ikkagi kodu. Selle 
suve algul sealsele sõbrale külla 
minnes oli tunne endine. 

On siis Turu lähedal ja igav ja 
tavaline? Lähedal küll, aga mõnus 
ja eriline.

loo autor ühika lähedal koduses männimetsas.           Foto: erakogu
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leeni uba
ettevõtluskeskuse nõustaja

Majanduslangusest tingituna on viimase 
aasta jooksul tunduvalt kasvanud ülikoo-
liga koostööd teha soovivate ettevõ-

tete hulk, on öelnud TÜ ettevõtluse arendamise 
peaspetsialist Vahur Valdna. Ettevõtted tahavad 
tekkinud probleemide lahendamisel kaasata ülikooli 
pädevust. Nüüd peaks ülikoolil endal olema ettevõ-
tetega suhtlemiseks suurem valmisolek. 

Tellimus on olemas, kuid samas selgub, et 
ülikoolis leidub liiga vähe praktikuid, kes aitaksid 
ja suudaksid teadlaste ideid ellu viia. Ülikool vajab 
inimesi, kel on teadmised ja oskused teadus- ja ette-

võtluspädevuse liitmiseks, et sünniks arvestatav tu-
lemus. Siit kerkib ettevõtlusõppe vajadus ja vajadus 
omandada peale põhieriala ka ettevõtlusega seotud 
teadmisi-oskusi. Haridus- ja teadusministeerium  
tahab viia ettevõtlusõppe mittemajanduserialade 
üliõpilaste õppekavadesse. 

Peamine küsimus on selles, kas ülikool tahab toi-
mida traditsioonilisel moel monodistsiplinaarsena, 
valmistades ette kitsa eriala spetsialiste. Alternatiiv 
on olla valmis andma laiemapõhjalist haridust, nii 
et ülikooli lõpetanu oleks valmis ülikoolis loodud 
teadmisi ellu viima. 

Pole mingit alust arvata, et patentimise ja ettevõt-
lusideedega tegelemine lahjendaks Tartu ülikooli 
kui teadusülikooli mainet. Nimelt on meie ülikooli 
patentide ja teaduspublikatsioonide suhe täiesti võr-
reldav nii Uppsala kui ka Helsingi ülikooli vastavate 
näitajatega. Seevastu viimasel ajal kiirelt edenenud 
Linköpingi ülikooli nimetatud suhtarv on tunduvalt 
kõrgem patentide kasuks. 

Uuemad uuringud on näidanud, et paremaid 
tulemusi on saavutanud ülikoolid, kus teaduskon-
dade vahel ranged barjäärid puuduvad, kus teemad 
lahendatakse eri teaduskondade inimesi kaasates. 
Just valdkonnaülesuses (transdistsiplinaarsuses) 
peitub Linköpingi ülikooli edu saladus. 

Ettevõtlus on üks alustala, mis toetab valdkon-
naülese ülikooli kujunemist. Seda kinnitasid hiljuti 
Tartus nn Uppsala ümarlaual osalenud ülikoolide 
(peale nimetatute ka Helsingi, Linköpingi, Gronin-
geni) esindajad. Ettevõtluse professori Tõnis Metsa 
sõnul näitab rahvusvaheline praktika, et ainult üks 
osa ideedest on ülekantavad olemasolevatesse ette-
võtetesse. Teadmussiirdes tuleb sellel teel võrdväär-
sena käsitada uute ettevõtete loomist näiteks spin-

Ülikoolis 
ETTEVõTLIKUKS

Foto: Andres Tennus
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off-firmade kaudu. On välja arvutatud, et ettevõtete 
tellimuste rahuldamine on rahaliselt samaväärne 
uute ideede põhjal spin-off-firmade käivitamisega. 

Võrreldes teiste ümarlaual osalenutega, on meie 
ülikool seni käsitlenud spin-off-firmade teemat tõe-
näoliselt liiga kitsalt.

Hiljuti lõppes Tartu ülikooli esimene ettevõt-
lusideede konkurss «Ülikoolis ettevõtlikuks!», 
kuhu laekus 23 ideed. Võistkondadesse kuulus nii 
üliõpilasi kui ka õppejõude peaaegu kõigist teadus-
kondadest ning kolledžitest. Võistlema oli kaasatud 
õpilasi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid. Kon-
kursi tulemuste põhjal on ülikoolis kõige ettevõtli-
kum Viljandi kultuuriakadeemia kaheksa taotlusega. 

Ettevõtlusideed puudutasid ühel või teisel viisil 
ülikooli nelja põhivaldkonda (realia, medicina, socia-
lia ja humaniora). Palju oli sotsiaalse taustaga, samu-
ti loomemajanduse valda kuuluvaid ideid. rohkelt 
oli valdkondadeüleseid ideid − alates sotsiaal- või 
humanitaarvaldkonda kuuluvast sisust ja uuest 
tehnoloogiast ning ulatudes meditsiini, kulinaaria, 
disaini või kaunite kunstideni. 

Hindamiskomisjon oodanuks rohkem loodustea-
dustel põhinevaid ideid. Samas on ülikoolis nende 
valdkondade rakendusideedega tegeldud varase-
matel aastatel teadus- ja arendusosakonna ning 
tehnoloogiainstituudi toel. 

Konkursi juhend andis esmakordselt võimaluse 
esitada tehnoloogiliste ideede kõrval sotsiaalse 
ettevõtluse ning loomemajanduse ideid. 

Laekunud töid hindasid ettevõtluse arendamise 
peaspetsialist Vahur Valdna, ettevõtluse professor 
Tõnis Mets, farmakognoosia dotsent Ain raal, sot-
siaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauris-
tin ja ettevõtluskeskuse nõustaja Leeni Uba. 

Komisjon hindas ideede uudsust ja teostatavust, 
võimalikku majanduslikku efektiivsust ja ärilist 
atraktiivsust, sotsiaalset mõju ja kandepinda ning 
olulisust Eesti, Tartu ja ülikooli arengu seisukohalt. 
Otsustati mitte koostada ideede paremusjärjestust, 
vaid teha kõigile autoritele ettepanek jätkata kon-
kursi teises voorus n-ö eelinkubatsioonis ettevõtlus-
õppega. Kuigi osa ideedest olid tunduvalt rohkem 
läbi töötatud kui teised, on kõigi ideede arendami-
seks ja elluviimiseks tarvis koguda uusi teadmisi 
ning koostada pädevad äriplaanid. Asjaosaliste 

esimene kokkusaamine oligi 22. oktoobril.
Hindamiskomisjonil ei ole voli kirjeldada 

laekunud ettevõtlusideid lähemalt, kuid tõstame 
esile küpsemate ideede tugevusi. Näiteks märgu-
sõna all «kuldvillane» esitatud Eesti rahvapärandi 
baasil uudsete loodustoodete väljatöötamise ideed 
kommenteeris Marju Lauristin: «rahvapärandi ja 
kaasaegse teadusliku lähenemise süntees, läbimõel-
dud ja ekspordivõimeline toode, positiivne mõju 
tervisele, loob töökohti.» 

Märgusõna «BUTA. DEKO. EU. FOOrIA» tä-
histas Lauristini sõnul uudset ja produktiivset ideed 
«sidumaks õppetööd sotsiaalse innovatsiooniga ja 
arendamaks loomemajandust». 

Parimal professionaalsel tasemel kavandab 
ülikooli teadustulemuste juurutamist humanitaar-
teaduste ja sotsiaalteaduste piirialal märgusõna 
«märgivabrik» all esitatud semiootikalabori idee. 
rahvusliku ehituse idee («unkaauk») rakendusvõi-
malusi pidas eriti heaks Valdur Valdna. 

Simulatsioone käsitleva ettevõtlusidee (mär-
gusõna «simu») laia kasutusvaldkonda hindas 
kõrgelt Tõnis Mets. Muusikaõpetuse ühendamist 
robootikaga («musabot») pidas enamik komisjoni 
liikmeid innovaatiliseks ja huvitavaks. 

Kavandati ka ettevõtetele ja tarbijatele mõeldud 
teenuseid, millele majandussurutises on piisavalt 
nõudlust. Mitme idee sihtrühm olid üliõpilased, 
kuid oli ka mitu üle Eesti piiride ulatuvat, veebikesk-
konnaga seotut, Eestis uudseid sotsiaalteenuseid 
pakkuvat ja hea ärimudeliga ideed. Ideid ei saa 
lihtsalt ellu viia, sest mõnigi neist vajab teostamiseks 
suuri investeeringuid ning spetsiifilist pädevust.

Hulga loominguliste ja innovaatiliste ideede 
laekumine näitab aga, et ülikoolis leidub ettevõtlik-
ke tudengeid ja töötajaid ning ideedepuudust pole 
karta. Muidugi ei oodata kõigilt ülikooli liikmetelt 
ettevõtjaks hakkamist, kuid ettevõtlikku mõtlemist 
tuleb siiski ergutada. 

majaNduSlaNguSeST TiNgiTuNa oN 
viimaSe aaSTa jookSul TuNduvalT 
kaSvaNud Ülikooliga kooSTööd 
Teha SoovivaTe eTTevõTeTe hulk. 

UT



46   November 2009 Nr 9  UTVILISTLANE

eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Enne Hiinasse minekut oli 
Tõhk juba mitu aastat vai-
mustunud selle eksootili-

se maailmajao riikidest. Pikemad 

reisid olid teda viinud Jaapanisse 
ning Kagu-Aasiasse – Kam-
bodžasse, Vietnami, Laosesse. 
«Alguses oli ähmane soov elada 
mõnda aega Aasias. Alles aega-
mööda võimalusi uurides jõudsin 
Hiinani,» selgitas Tõhk. 

Tõhk sai teada, et välismaa-
lastel on võimalik taotleda Hiina 
valitsuse stipendiumi, et jätkata 
ülikooliõpinguid Hiinas. 

Kaugel maal tööotsimist 
Tõhk tõsiselt ei kaalunud, kuna 
töö leidmine on ilma kohalikku 

eestlase aasia-vaimustus 
viis hiinasse elama
VILISTLANE TAUNO TõhKILE EI PAKU TAVALISE TööINIMESE ELUSTIIL PINGET. AASTA EEST 
VAhETAS TA SELLE hIINA KEELE õPPIMISE jA TäNAVANURGAL SOOjALT AURAVATE NUUdLIKä-
RUdE VASTU. TA ELAb jA õPIb TEIST AASTAT KESK-hIINAS WUhANI LINNAS.

Tauno Tõhk (vasakult teine) koos klassikaaslaste – kahe Korea tüdruku ja Vietnami poisiga grillvardaid müüvas 
Wuhani vabaõhu söögiurkas.                Foto: 2x erakogu
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keelt oskamata keeruline.
Wuhani sattus Tõhk tegelikult 

juhuslikult: «Stipendiumitaotluses 
sai märkida kolm koolieelistust. 
Minu eelistustest kaks olid Pekin-
gis ja üks Hangzhous. Wuhan tuli 
mulle täieliku üllatusena kui sti-
pendiumipaberite ümbriku avasin 
ja sealt mulle määratud kooli nime 
lugesin,» meenutas Tõhk.

pikad koNToripäevad
Kuid Aasia vaimustust see ei ka-
handanud ja nii võttis Tõhk vastu 
koha Kesk-Hiina pedagoogilises 
ülikoolis Wuhani linnas ning 
sealses kolme-aastases sotsioloo-
gia magistriprogrammis. Üheks 
vahepealseks takistuseks oli veel 
lõpetamata ülikool, kuid 2007. 
aastal lõpetas Tõhk Tartu Ülikoo-
lis suhtekorralduse eriala ning siis 
oli tee Hiina minekuks vaba. 

Enne Euroopale selja keeramist 
töötas Tõhk üle nelja aasta ühek-
sast viieni korraliku kontoriini-
mesena. «Kuid päevad kippusid 
pikemaks minema kui üheksast 
viieni,»rääkis Tõhk, kuidas igapäe-
vaelu stress maad võttis. Vahetult 
enne Hiina minekut töötas Tõhk 
konsultandina suhtekorraldusfir-
mas Hill & Knowlton ning enne 
seda Nordea Pangas meediasuhete 
ja veebi valdkonnas.

«Mulle tundus, et on liiga 
vara ennast lõplikult sisse seada, 
pigem on õige aeg teha elustiilis 
teatav muutus,» selgitas Tõhk. 
«Ühest küljest oli tegemist kind-
lasti eksootikaihalusega. Et  tege-
mist on ühe piirkonnaga, millest 
enamik eestlasi suurt midagi ei 
tea või teab ainult stereotüüpide 
tasemel.»

Kuna Tõhk oli juba mõned 

aastad põdenud Aasia-vaimus-
tust, siis luges ta aktiivselt Hiinat 
ja teisi Aasia riike puudutavaid 
artikleid. «Mõttes valmistusin 
sattuma hoopis teistesse oludes-
se kui kodus,» rääkis ta meedia 
kaudu saadud muljetest selle 
piirkonna kohta.

Wuhani linn on Kesk-Hiinas 
asuva Hubei provintsi keskus. 
Linnas elab peaaegu kümme 
miljonit elanikku, kuid ikkagi 
jääb Wuhan elanike arvu poolest 
Hiina linnade esikümne seas selle 
alumisse otsa. 

Olles elanud aasta kohapeal, 
leidis Tõhk, et põhimõtteliselt 
on Hiina suurlinnas võimalik 
elada lääne inimesele suhteliselt 
harjunud viisil. «Poed on samad, 
suur osa kaupu on samad. Hiina 
keskklassi kuuluvad inimesed 
tunduvad elavat lääne inimeste-
ga võrreldes üsna sarnast elu.» 
Noormehe sõnul oleneb eluolu 
muidugi ka sellest, kuhu piirkon-
da Hiinas sattuda, sest elukva-
liteet on väikelinnades oluliselt 
madalam.

iNTeNSiivNe keeleõpe
Terve eelmise aasta õppis Tõhk 
hiina keelt ning alates sellest 
sügisest käib juba koos Hiina 
tudengitega sotsioloogialoengu-
tes. Enda sõnul saab ta loengutest 
aru minimaalselt, sest aastaga on 
ta õppinud hiina keelt ainult nii 
palju, et igapäevases elus hak-
kama saada ja klassikaaslastega 
vestelda. 

Sellest hoolimata oli esimesel 
aastal keeleõpe päris intensiivne. 
Iga päev tuli käia vähemalt kahes 
loengus. «See iseenesest pole 
väga suur koormus, kuid lisaks 

loengutele oli ka hulgaliselt ko-
duseid ülesandeid, nagu sõnade 
õppimist, lausete kirjutamist 
ja harjutuste lahendamist,» 
rääkis Tõhk. «Mul läks koduste 
ülesannete peale tavaliselt päevas 
vähemalt kolm tundi.» Lehtede 
ja raamatute lugemine on eestlase 
jaoks tõsine töö sõnaraamatuga 
ning rohkem keeleõppimise kui 
infohankimise viis. «Kuigi olen 
Hiinas elanud üle aasta, siis infot 
Hiina sündmuste kohta hangin 
ikkagi välismeediast,» nentis ta.

Hiina ja Eesti ülikoole võrrel-
des leiab Tõhk suurima erinevuse 
selles, et kui näiteks Tartus on 
ülikooli ja linna vahele keeruli-
ne joont tõmmata, siis seal on 
ülikoolid koondunud kampus-
tesse. «Meie ülikoolilinnak asub 
ühe linnaosa põhitänava ääres 
– rohkelt poode, inimesi, autosid 
ja müra. Kui aga astun kampuse 
väravatest sisse, siis on keskkond 
hoopis teine – rohkelt rohelust ja 
vähe liiklust.» Kiiremal ajal pole 
vajadust ülikoolilinnakust üldse 
väljuda, sest poed ja söögikohad 
on lähedal ja kõik vajalikud toi-
metused saab aetud.

Ülikoolist vabal ajal käib Tõhk 
fotokaga linnaelu pildistamas 
ning üritab Hiina ja maailma 
asjadega kursis püsida. Kuna 
väliskirjanduse valik Hiina 
raamatupoodides on imeväike 
ja ajakirjadest jõuab kohale vaid 

«mulle TuNduS, eT 
oN liiga vara eNNaST 
lõplikulT SiSSe Seada, 
pigem oN õige aeg 
Teha eluSTiiliS TeaTav 
muuTuS.»
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National Geographic, siis on 
see kohati üsna tülikas. Pekingis 
asuva väliskirjanduse kaupluse 
valik jäi noormehe arvates alla 
Viru Keskuse rahva raamatu 
omale ja Wuhani poes on ainult 
kolm riiulit kriminaalromaane ja 
klassikalist kirjandust.

«Maailmast äralõigatuse 
tunne ongi asi, mis mind Hiina 
puhul kõige rohkem häirib,» 
rääkis Tõhk.

Üks suur erinevus, mis annab 
märku, et ta elab lääne maailmale 
vastanduvas sotsialistlikus impee-
riumis, seisneb piiratud interneti-
kasutuses. Hiinast ei ole võimalik 
ligi pääseda Facebooki, Twitteri ja 
Youtube´i lehtedele ning samuti 
Blogspoti ja Word-pressi blogi-
dele. Eestlase enda blogi, mida ta 
pidas juba enne Hiina minekut, 
pandi samuti kinni. Tõhki sõnul 
on interneti lehekülgede lahti-
häkkimine kõikide välistudengite 

ühine mure ja arutlusallikas. 
«Päris lahtimurdmatult pole 
ükski leht kinni aga keskmise 
arvutikasutaja jaoks on ligipääs 
piisavalt ebamugavaks tehtud, et 
poleks isu vaeva näha.»

Tõhk igatseb Eestit aeg-ajalt, 
sest peale oluliste inimeste on siin 
loodust ning rahu ja vaikust, mida 
Hiinas naljalt ei leia. «Isegi Viru 
tänav turismihooaja tipp-punk-
tis tundub suhteliselt rahulik. 
Sest lisaks tihedalt inimeste ja 
autodega täidetud tänavatele, on 
ka müratase siin oluliselt kõrgem 
– iga pood mängib muusikat ja 
kutsub valjuhääldajate abil inime-
si poodidesse,» kirjeldas Tõhk 
igapäevast tänavapilti. Aga kõik 
halvad asjad pole seni piisavalt tu-
gevad, et teda Hiinast ära viia. Nii 
proovib ta suvisel vaheajal kodu 
külastades kõigist Eesti headest 
asjadest viimast võtta.

Mis saab pärast ülikooli 

lõpetamist, ei oska Tõhk veel 
öelda. «Minu suur plaan lõppes 
Hiinasse tulekuga ning uus 
eesmärk on alles tekkimas. 
Kui tekib selline võimalus, siis 
tahaksin võib-olla veel mõnes 
siinse piirkonna riigis elada – 
Korea oleks huvitav,» mõlgutas 
ta tulevikuplaane.

Millalgi pöördub ta kindlasti 
ka Eestisse tagasi, kuid tahab ka 
sealse piirkonna ja muu maa-
ilmaga tihedalt seotuks jääda. 
«Euroopa ja Hiina suhted on 
usutavasti tulevikus aina tiheda-
mad, seetõttu võiks Euroopas olla 
võimalikult palju Hiina koge-
musega inimesi. Eemalt meedia 
kaudu saab Hiinast ainult osalise 
pildi,» rääkis Tõhk. Ta usub, et 
hiina keele ja kultuuri tundjaid 
hakkab tulevikus Euroopas vaja 
minema ning järjest rohkem ini-
mesi hakkab selle piirkonna vastu 
huvi tundma.

Vaade Wuhani linnas asuva Kesk-hiina pedagoogilise ülikooli linnaku peaväravale.

UT
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TÜ raamatupood soovitab:
Setomaa 2. vanem 
ajalugu muinasajast kuni 
1920. aastani
Toimetajad Mare Aun, heiki 
Valk, Anti Selart, Anti Lillak
Eesti Rahva Muuseum, 2009
Kõva köide, 480 lk
ISbN: 9789949417537

hind: 621 kr

Tuhat keelt. elavad, 
ohustatud ja hääbunud
Toim. peter k. austin
Kirjastus Koolibri, 2009
Kõva köide, 288 lk
ISbN: 9789985022634

hind: 308 kr

estonian life Stories
Koost. Rutt hinrikus; toim. 
ja tõlk. Tiina kirss
Central European Univer-
sity Press, 2009
Kõva köide, 539 lk
ISbN: 9789639776395

hind: 739 kr

oxford Collocations 
dictionary for students 
of english with Cd-
rom, 2nd ed
Toim. Colin McIntosh
Oxford University Press, 
2009
Pehme köide, 963 lk
ISbN: 9780194325387

hind: 434 kr

a biographical dictionary 
of Women’s movements 
and feminisms Central, 
eastern, and South east-
ern europe, 19th and 
20th Centuries 
Toim. Francisca de haan, 
Krassimira daskalova, 
Anna Loutfi. Central Euro-
pean University Press, 2006
Kõva köide, 678 lk
ISbN: 9789637326394

hind: 1189 kr

väike arhitektuurilek-
sikon
Toim. Emily Cole; tõlk. 
marja liidja
Kirjastus Tänapäev, 2009
Pehme köide, 352 lk, 
ISbN: 9789985628089

hind: 245 kr

Võõrkeelse kirjanduse tellimine 
TÜ liikmeskonnale kehtib soodustus 10% 
veebipood – www.ut.ee/raamatupood

Ülikooli 11
E–R 10 –18 
L 10 –16 
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21. oktoobril lahkus meie hulgast 
kauaaegne silmapaistev mate-
maatika ja mehaanika õppejõud 
Elmar-Oskar Sakkov. 

Elmar-Oskar Sakkov lõpetas 
1959 Mõisaküla keskkooli ja 
1964 kiitusega Tartu riikliku 
Ülikooli füüsika-matemaatikatea-
duskonna teoreetilise mehaanika 
alal. 

Ta töötas Tartu Ülikoolis 
alates 1968. aastast, dotsendi 
ametikohal aastast 1973. 

Füüsika-matemaatikakan-
didaadi kraadi kaitses ta 1970. 
aastal. Töötas õppejõuna Alžiiri 
Ülikoolis ja Madagaskari Üli-
koolis, täiendas ennast Poolas, 
Moskvas ja Tbilisis. 

Peamiselt pidas Sakkov 
loenguid teoreetilisest mehaani-
kast, rakendusmehaanikast ning 
kõrgemast matemaatikast. 

Sakkovi loengud olid alati 
elegantselt esitatud, loengu 
elavdamiseks pikkis ta kuivana 
näiva materjali vahele oskuslikult 
elavaid näiteid, naljakaid lugusid 
ja mõnikord ka anekdoote. 

Sellega suutis ta köita üliõpi-
laste tähelepanu kogu loengu 
vältel. Paljude TÜ matemaatika-
teaduskonna, majandusteadus-
konna ja Eesti Lennuakadeemia 
üliõpilaste mällu jääb ta särava 
suurepärase õppejõuna. 

Tema peamised uurimisvald-
konnad olid elastsete-plastsete 
plaatide ja koorikute pärast-

kriitilise staadiumi analüüs, 
armeeritud talade ja koorikute 
optimaalne projekteerimine ja 
komposiitide optimeerimine. 
Sakkov on üllitanud rohkem kui 
40 teaduslikku publikatsiooni 
ning koostanud kõrgema mate-
maatika õpikuid.

Elmar-Oskar Sakkov on ka 
Eesti Matemaatika Seltsi asuta-
jaliige, TÜ rakendusmatemaa-
tika instituudi kolleegiumi liige 
ning teda on tänatud Gerhard 
rägo mälestusmedali (2001) ja 
Tartu Ülikooli väikese medaliga 
(2006).

Viimastel aastakümnetel 
pühendas Elmar Sakkov palju 
energiat Eesti Lions-liikumise 
käivitamisele ja Lions-klubide 
töö organiseerimisele. Ta on ol-
nud Lions-klubi Tartu president, 
samuti Eesti piirkonna kuberner. 

Tänu oma väga heale võõr-
keeleoskusele (ta valdas vabalt 
inglise, prantsuse ja vene keelt) ja 
suurepärasele suhtlemisoskusele 
oli ta täpselt õige mees, et korral-
dada Lions-klubide rahvusvahe-
list koostööd. 

Tema juhtimisel toodi Tartus-
se ja ka teistesse piirkondadesse 
hulgaliselt abivahendeid puuete-
ga inimeste toetamiseks. 

Ta on pälvinud puuetega laste 
toetamise eest Eesti Punase risti 
V klassi teenetemärgi (2004).

Tema hobideks olid male, 
mälumäng ja bridž. Meistersport-

lase kandidaadina on ta korduvalt 
esindanud Tartu Ülikooli male-
meeskonna koosseisus.

Kolleegide jaoks oli Sakkov 
särav isiksus ja karismaatiline 
inimene, kellega suheldi mee-
leldi ka väljaspool tööd. Tema 
mõnusas stiilis räägitud naljad ja 
mõistujutud aitasid kolleegidel 
vaadata paljudele asjadele hoopis 
uue nurga alt.

Elmar-Oskar Sakkovi abikaasa 
töötab arhitektina, nende peres 
on kaks poega ja kaks lapselast.

Elmar-Oskar Sakkov oli 
sügavalt haritud ja suure hingega 
karismaatiline inimene, kellest 
jääb ere mälestus.

Tartu Ülikooli matemaatika- 
informaatikateaduskond
Tartu Ülikooli majandustea-
duskond
Eesti Lennuakadeemia

in memoriam

09.06.1941–21.10.2009

elmar-oskar sakkov
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27. lõikuskuu päeval lahkus meie 
hulgast üks teenekamaid zooloo-
ge, fütonematoloog, bioloogia-
doktor ja emeriitprofessor Eino 
Krall. Enam ei oota varaseid tööle 
tulijaid tema juba avatud töötoa 
uks, enam ei kosta sealt tema 
asjalikke selgitusi ega tõtlikku 
askeldamist.

Eino Krall sündis 9. oktoobril 
1931. aastal Tartus. Pärast Tartu 
6. keskkooli lõpetamist asus ta 
õppima Tartu Ülikooli ja lõpetas 
1955. aastal diplomeeritud 
bioloogina. Seejärel asus ta tööle 
ENSV TA zooloogia ja botaanika 
instituuti. 

Teadustöös keskendus Eino 
Krall taimedes elavatele para-
siitsetele ümarussidele, uurides 
nende süstemaatikat, fülogeneeti-
lisi suhteid, ökoloogiat ning tõrje 
bioloogilisi aluseid. 

Kiiresti kujunes temast arves-
tatav spetsialist ja ekspert, kelle 
juurde tuldi õppima kogu Nõu-

kogude Liidust ja isegi välismaalt. 
Eino Krall tegeles mitmete en-

dise NSV Liidu piirkondade, eriti 
Kesk-Aasia taimeparasiitidest 
nematoodide uurimisega. 

Tema sulest on ilmunud 
arvukalt teaduslikke töid ning 
õpikuid. Nõukogude ajal kuulus 
ta nende väheste teadlaste hulka, 
kelle õpikud tõlgiti inglise keelde 
ja said tuntuks ka nn raudse 
eesriide taga. Doktoritöö kaitses 
ta 1980. aastal Moskvas. 

Võimeka teadlasena on ta 
töötanud vanem- ja peateadurina 
ning aastatel 1992–1996 erizoo-
loogia osakonna juhatajana. 

Tema mitmekülgsed võimed 
said rakendust ka üliõpilaste 
õpetamisel ja teadustöö juhtimi-
sel Tartu Ülikoolis. 1992–1996 
töötas ta TÜ ZHI erizooloogia 
õppetooli korralise professorina, 
kust ka emeriteerus. Tunnustu-
sena tema tööle on Eino Krall 
valitud Florida nematoloogide 

foorumi (1992) ja Venemaa 
Nematoloogide Seltsi (1996) 
auliikmeks. Lahkunu on pälvinud 
ka Karl Ernst von Baeri preemia 
(1984). 

Pingelise teadustöö kõrval 
leidis Eino Krall aega ka hobi-
deks. Ta oli fanaatiline filatelist 
ning ühena vähestest eestlastest 
oskas hiina keelt nii palju, et luges 
teadustöid originaalkeeles.

Eino Kralli lahkumisega oleme 
kaotanud suurepärase õpetaja 
ja kolleegi, aga ka maailmas 
tunnustatud bioloogi – taimekait-
sespetsialisti.

Kolleegid ÖMI zooloogia 
osakonnast

in memoriam

9.10.1931–27.08.2009

eino krall

85 Vilma Trummal, filosoofia-
teaduskonna emeriitdotsent –  
21. november

70 Tiit Nilson, atmosfäärifüüsi-
ka labor, külalisprofessor –  
16. november
Kiira Allikmets, filosoofiatea-
duskonna emeriitdotsent −  

27. november

65 Richard Villems, arheoge-
neetika erakorraline professor – 
28. november

60 Sirje Kaur, dermatoloogia ja 
veneroloogia dotsent –  
3. november
Mare Toom, botaanika osakon-
na vanemlaborant – 7. november 

Väino Sammelselg, anorgaani-
lise keemia professor, anorgaa-
nilise keemia õppetooli juhataja, 
materjaliteaduse osakonna 
asejuhataja − 13. november

55 Anu Aluoja, kliinilise psüh-
holoogia dotsent – 21. novem-
ber 

50 Tiit Vaasna, üldkirurgia 

õnnitleme
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assistent – 7. november
Marju Rosenthal, keemia 
instituudi  vastutav sekretär – 13. 
november
Marika Kullamaa, vanemtoime-
taja – 13. november

45 Toomas Anepaio, õiguse 
ajaloo lektor – 12. november
Aive Liigant, neuroloogia vane-
massistent – 18. november
Auni Vardja, raamatupidaja – 
26. november
Esta Pilt, täienduskoolituse 
programmijuht – 30. november

Anu Rjabinin, raamatukogu-
hoidja – 30. november 

40 Meelis Pärtel, botaanika 
professor, botaanika õppetooli 
juhataja – 3. november
Elica Mateo Krikk, õppekorral-
duse spetsialist – 30. november
Arnold Kristjuhan, rakubioloo-
gia õppetool, vanemteadur – 28. 
november

30 Margus Kõomägi, ärirahan-
duse lektor, majandusteaduse 
programmijuht

ettevõtluse ja projektijuhtimise 
programmijuht – 20. november
Olga Tšubrik, orgaanilise kee-
mia teadur – 25. november

25 Mart Tšernjuk, õppemeister 
– 9. november
Heiki Int, infotehnoloogia spet-
sialist – 16. november
Kersti Vaarmets, füüsikalise 
keemia õppetool, laborant – 24. 
november
Evelin Lehtoja, sekretär-raama-
tupidaja – 28. november 

TeaTed

juri loTmaNi STipeNdium

MTÜ Juri Lotmani fond kuulutab välja stipendiu-
mikonkursi TÜ magistrantidele ja doktorantidele, 
kes jätkavad oma uurimistöös Juri Lotmani ja tema 
koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas. 

2010. aastal antakse välja kaks 4000-kroonst sti-
pendiumi vastavalt vene filoloogia ning semiootika ja 
kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. 
Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks 28.02.2010.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalse 
uurimistöö (trükis ilmunud või trükki antud) – 
teadusliku artikli või artiklite seeria, kaitstud baka-
laureuse- või magistritöö ja spetsiaalselt stipendiumi-
konkursile kirjutatud tööd, mis on valminud viimase 

kahe aasta jooksul konkursile esitamise kuupäevast 
arvates. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või ingli-
se keeles ning varustatud muukeelse resümeega. Tööd 
tuleb esitada ühes eksemplaris paberil ja elektroonili-
selt k.a 7. detsembriks Näituse 2–218 (filoloogiaala-
sed tööd) ja Tiigi 78–307 (semiootikaalased tööd).

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada ka akadeemili-
ne CV; teadusliku juhendaja soovitus; akadeemiline 
õiend jooksvate õpitulemuste kohta (1. aasta magist-
rantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või 
magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).

Lisainfo: A. Tšekada, germaani, romaani ja slaavi 
filoloogia instituut, tel 737 6352, alisija.tsekada@
ut.ee; U. Urm, filosoofia ja semiootika instituut, tel. 
737 5933, ulvi.urm@ut.ee. 

TudeNgiTe TeaduSarTikliTe 
koNkurSS «Talveakadeemia 2010»

Esita Sinagi kokkuvõtlik artikkel oma kursuse-, 
bakalaureuse, magistri- või doktoritööst või mõne 
õppekursuse raames valminud uurimustööst, mis 
käsitleb säästvat arengut või on sellega seotud. Ar-
tikkel ei pea keskenduma looduskeskkonnale, vaid 
võib käsitleda majandus-, tehnoloogia- või sotsiaal-
valdkonna säästvat arengut. Parimaid kirjutajaid 
ootavad auhinnad, sh 5000-kroonine peaauhind. 

Teadusartiklid on oodatud kõikidelt bakalau-

reuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastelt. 
Artikleid saab esitada neljas valdkonnas: bio- ja 
keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, 
terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika. 

Tänavu broneeritakse artikli autoritele auto-
maatselt koht konverentsile. Kaheksa parimat tööd 
tulevad konverentsil ettekandmisele, teised saavad 
võimaluse tulla konverentsile stendiettekandega. 

Lisainfo: www.talveakadeemia.ee; konkurss@
talveakadeemia.ee. 

Artiklite esitamine tähtaeg: 31.12.2009.
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6. novembril kell 10.15 kaitseb Anne Reino majan-
dusteaduskonnas (Narva mnt 4−B306) doktoritööd 
teemal «Manifestations of Organizational Culture 
Based on the Example of Estonian Organizations» 
(«Organisatsioonikultuuri avaldumine Eesti organi-
satsioonide näitel»). Juhendaja prof Maaja Vadi. Opo-
nendid prof Kari Lilja (Helsinki School of Economics) 
ja prof Milvi Tepp (Tallinna Tehnikaülikool).

6. novembril kell 12.15 kaitseb Peeter Some-
lar loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (ravila 
14A-1019) doktoritööd teemal «Illitization of 
K-bentonites in Baltic Basin» («Ordoviitsiumi ja 
Siluri bentoniitide varadiageneetiline areng Balti 
Basseinis»). Juhendaja prof Kalle Kirsimäe. Opo-
nent Holger Lindgreen, PhD (Taani ja Gröönimaa 
geoloogiateenistus). 

9. novembril kell 16.15 kaitseb Roland Karo 
TÜ nõukogu saalis doktoritööd teemal «Eros & 
Mysticism. Are Mystical States of Consciousness 
Evolutionary Byproducts of Sexual response?» 
(«Eros ja müstika. Kas müstilised teadvusseisundid 
on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõr-
valproduktid?») doctor theologiae kraadi saamiseks. 
Juhendaja prof Anne Kull. Oponent prof Anne L. C. 
runehov (Kopenhaageni Ülikool).

11. novembril kell 16.15 kaitseb Olga Schihale-
jev TÜ nõukogu saalis doktoritööd teemal «Esto-
nian Young People, religion and religious Diver-
sity: Personal Views and the role of the School» 
(«Eesti noored, religioon ja religioosne mitmeke-
sisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll») doctor 
theologiae kraadi saamiseks. Juhendajad dots Pille 
Valk, dr theol ja prof robert Jackson (Warwicki Üli-
kool, Suurbritannia). Oponent prof Hans-Günter 
Heimbrock ( Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main).

12. novembril kell 14.15 kaitseb Krista Jaak-
son majandusteaduskonnas (Narva mnt 4−A114) 
doktoritööd teemal «Management by Values: the 
Analysis of Influencing Aspects and Its Theore-

tical and Practical Implications» («Väärtuspõhist 
juhtimist mõjutavate aspektide analüüs ning selle 
teoreetilised ja praktilised järeldused»). Juhendaja 
prof Maaja Vadi. Oponendid Paul Griseri, PhD 
(Middlesex University, London) ja prof Mare Pork, 
PhD (Tallinna Ülikool).

20. novembril kell 10.15 kaitseb Riinu Rannap 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (Vanemuise 
46–301) doktoritööd teemal «Impacts of Habitat 
Loss and restoration on Amphibian Popula-
tions» («Elupaikade hävimise ja taastamise mõju 
kahepaiksetele»). Juhendaja vanemteadur Asko 
Lõhmus. Oponent prof Trevor J. C. Beebee (Sussexi 
Ülikool).

20. novembril kell 12 kaitseb Mariliis Tark 
loodus-ja tehnoloogiateaduskonnas (riia 23−217) 
doktoritööd teemal «Mutagenic Potential of DNA 
Damage repair and Tolerance Mechanisms Under 
Starvation Stress» («DNA kahjustuste parandamis- 
ja talumismehhanismide osalus nälgivates bakteri-
rakkudes toimuvates mutatsiooniprotsessides»). Ju-
hendaja prof Maia Kivisaar. Oponent prof Caroline 
Kisker (rudolf Virchowi Keskus, Würzburg).

20. novembril kell 12.15 kaitseb Ulla Pree-
den loodus-ja tehnoloogiateaduskonnas (ravi-
la 14a−1019) doktoritööd teemal «remagne-
tizations in Sedimentary rocks of Estonia and 
Shear and Fault Zone rocks of Southern Finland» 
(«Sekundaarsed magnetiseeritused Eesti settekivi-
mites ja Lõuna-Soome kristalsete kivimite murran-
guvööndites»). Juhendajad vanemteadur Jüri Plado, 
PhD ja Satu Mertanen, PhD (Soome geoloogia-
keskus). Oponent vanemteadur Jacek Grabowski 
(Poola geoloogiainstituut).

23. novembril kell 16.15 kaitseb Indrek Paavle 
TÜ nõukogu saalis doktoritööd teemal «Koha-
liku halduse sovetiseerimine Eestis 1940–1950» 
(«Sovietisation of Local Administration in Estonia 
1940–1950») doctor philosophiae kraadi saamiseks. 
Juhendaja prof Aadu Must. Oponendid prof Anu 
Mai Kõll (Centre for Baltic and East European 
Studies, Södertörn University College) ja prof Enn 
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TuNNuSTamiSed

TÜ suure medali ja tänukirjaga tunnustati arsti-
teaduskonna emeriitprofessorit Arvo Tikku. 

TÜ suure medali pälvis 80. sünnipäeval filosoo-
fiateaduskonna emeriitprofessor Leonid Stolovit .

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 65. 
sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 
füüsika instituudi optika ja gaaslahenduse lektorit 
Hans Korget ja molekulaar- ja rakubioloogia insti-
tuudi juhiabi Tiiu Rootslast.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 65. sünnipäeval 
arstiteaduskonna farmaatsia instituudi farmatseutili-
se keemia dotsent Toivo Hinrikus, 80. sünnipäeval 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika insti-
tuudi emeriitdotsent Ivar Piir ning 60. sünnipäeval 
keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia  

lektor Karin Hellat.

TÜ aumärgiga tunnustati 50. sünnipäeval hal-
dusosakonna arvestustalituse peaspetsialisti Tiia 
Kreeki.

TÜ tänukirja pälvisid järgmised haridusteadus-
konna töötajad: emeriitprofessor Jaan Mikk, eme-
riitdotsent Larissa Vassiltšenko, arvutispetsialist 
Heino Heinla ning pedagoogika osakonna juhataja, 
haridustehnoloogia dotsent Piret Luik.

VabandUs

Ajakirja UT eelmisesse numbrisse sattus eksitav 
viga. Õige on: TÜ aumärgiga tunnustati 50. sünni-
päeval loodus- ja tehnologiateaduskonna füüsika 
instituudi vanemteadurit Margus Rätseppa (mitte 
robert Apsi).

TeaTed

Novembris TÜ aulas:
7. novembril kl 17 Uno Arro 75. sünnipäevale 

pühendatud akordionikontsert. 12. novembril kl 
16.15 Hillar Palametsa aulaloeng. 14. novembril 
kl 19 barokkmuusika kontsert, mille peaesinejaks 
on varajase muusika stuudio Cantores Vagantes. 
17. novembril kl 19 Tanel Joametsa klaverikontsert 
«Virmaliste sonata. Põhjamaa tulised pildid». Esi-
tusele tulevad Grieg, Tubin, rahmaniov, Skrjabin. 

19. novembril kl 18 Mati Palm (bass) – 40 aastat 
kontserttegevust. Klaveril saadab koostöös EMA-ga 
Peep Lassmann. 21. novembril kl 17 Tarmeko kam-
merkoori 20. sünnipäeva kontsert. 26. novembril 
kl 9.30–17.15 rahvusvaheline konverents «Small 
Nations’ Universities in the Unifying Europe». 27. 
novembril kl 20 Jää-ääre kontsert.

«ringjoon» − tudengiühenduse rahvusva-
heliste Suhete ring välispoliitikasaade. Kuula 
esmaspäeviti kella viiest kuueni Noorteraadios 

Tarvel (Stockholmi Ülikool).

26. novembril kell 14.15 kaitseb Ants Kaasik 
matemaatika-informaatika teaduskonnas ( J. Liivi 
2–404) doktoritööd teemal «Estimating ruin 
Probabilities in the Cramér-Lundberg Model with 
Heavy-tailed Claims» («Laostumistõenäosuste 
hindamine raske sabaga kahjunõuetega Cramer-
Lundbergi riskiprotsessi korral») filosoofiadoktori 
kraadi taotlemiseks. Juhendaja prof Kalev Pärna. 
Oponendid prof Göran Högnas (Åbo Akademi, 

Soome) ja prof Tomá  Cipra (Charles University of 
Prague, TŠehhi Vabariik).

27. novembril kell 14.15 kaitseb Ave Tupits filo-
soofiateaduskonnas doktoritööd teemal «Käsitlusi 
rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja 
uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil.» doktorikraadi 
(PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. 
Juhendaja prof Ülo Valk. Oponendid dr Mall Hiie-
mäe (Eesti Kirjandusmuuseum) ja dots Ain raal 
(TÜ arstiteaduskond).
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(www.noorteraadio.ee)!

10. novembril kl 22 toimub klubis Illusioon 
arstiteaduskonna rebaste ristimispidu.

TÜ kunstimuuseum tuletab meelde, et käimas on 
karikatuurivõistlus. Võistlusele on oodatud karika-
tuurid ja šaržid, mille teemaks on Tartu Ülikool, 
akadeemiline pere või tudengielu üldisemalt. 
Tööde esitamise tähtaeg on 13. november ning võit-
jad kuulutatakse välja 23. novembril näituse «Üli-
kool naerab. Emakeelne ülikool 90» avamisel. Pa-
rimaid ootavad väärilised preemiad. Tööd palutakse 
tuua TÜ kunstimuuseumisse, saata postiga aadressil 
Ülikooli 18, Tartu või esitada digitaalselt.

12. novembril kl 10.15 peab õigusteaduskonnas 
(Näituse 20–103) esmakordselt dotsendi ametiko-
hale kandideeriv dr. iur. Villu Kõve /venia legendi/ 
teemal «Hüpoteeklaenuvõtja vastutuse tagatud 
kinnisasja väärtusega piiramise võimalikkus». 

TÜ pensionäride ühingus Vitae:
2. novembril kl 16 käsitööklubi; 4. novembril kell 

9 sõidame Vanemuise alumisest parklast tervisepäe-
vale Käärikule; 5. novembril kell12 arstide klubi; 17. 
novembril kell 13 elulooring; 21. novembril kell 11 
exliibrise klubi; 23. novembril kell 16 põltsamaa-
laste klubi; 24. novembril kell 16 matemaatikute 
klubi; 26. novembril kell 15 keemikute klubi; 3. 
detsembril kell 12 arstide klubi; 7. detsembril kell 
16 käsitööklubi. 

11. novembril kl 16.15 ÕES-is (Lossi 3-427) 
Tarmo Piiri ettekanne: «Villem reimani ja Jakob 
Hurda kirjavahetus aastatel 1884–1904».

25. novembril kl 16.15 ÕES-is (Lossi 3–427) 
Anu raudsepa ettekanne «TÜ usuteaduskonna 
dekaani Siegfried Aaslava saatusest Siberis 1946-
1955».

2. detsembril kl 16.15 ÕES-is (Lossi 3–427) 
prof. emer. Helmut Piirimäe ettekanne «Variandid 
eesti ülikooli loomisel».

TeaTed

Eesti Akadeemiline Spordi-
liit otsib suhtlemisaltide ja keele-
oskajate üliõpilaste seast vaba-
tahtlikke abilisi, kelle jaoks oleks 
väljakutse olla SELLi üliõpilas-
mängudel 2010. aastal mõne 
külalisdelegatsiooni atašeeks. 

Sobiv kandidaat peab oskama 
suhtlustasemel vähemalt üht 
võõrkeelt peale eesti keele, tal 
on piisavalt vaba aega, et abista-
da külalisi 21.–23. maini 2010 
toimuvatel mängudel ja viia end 
eelnevalt kurssi mängude üldinfo-
ga. Omalt poolt pakume atašeede 
koolitust ning võimalust kaasa 
aidata ühe hea ürituse õnnestu-
misele.

Kui arvad, et just Sina oled 
sobiv kandidaat, kirjuta mängu-
de atašeede toimkonna juhile 
Herjele Aibastile (herje.aibast@
mail.ee).



Tartu Ülikool
Ülikooli 18, 50090 TarTu

Tel: 737 5100   
e-post: info@ut.ee

www.ut.ee
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