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Selles numbris saavad luge-
jad tutvuda ühe huvitava 
persooniga: koreograafia- 

ja tantsupedagoogi eriala lõpetava 
Henri Hütiga, kes on üks vähes-
test tantsu õppivatest meestest. 
Kuigi Henri mõistab, et ei tegele  
stereotüüpse alaga, ei heiduta see 
teda.  Tema eesmärk on tegeleda 
sellega, mida ta armastab. Ta 
tahab liikuda ja ennast liikumise 
kaudu väljendada. 

Henri Hütt ei ole TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengite 
seas erand, pigem reegel. Olen 
kultuuriakadeemias õppivate 
inimestega aastate vältel kokku 
puutunud ning mind on alati 
hämmastanud, kui teistmoodi on 

nad Tartu või Tallinna tudengi-
tega võrreldes. nendest hoomab 
mingisugust seletamatut energiat, 
mis väljendub isetegemise ja 
eneseleidmise rõõmuna. 

Terves majas valitseb hubane 
ja rahulik õhkkond. Kohe välisuk-
se juures fuajees istuvad tudengid 
aknalaudadel sülearvutid põlvede 
peal ja arutavad omavahel maail-
maasju. Paar trepiastet kõrgemal, 
esimesel korrusel väikese garde-
roobi ees saab osta tassi kohvi, 
juhul kui tööl on lahke valvuritä-
di. Veel natuke kõrgemal, teisel 
korrusel seisavad koridorinurgas 
kaks rohelist diivanit, millel 
istudes tavaliselt peetakse lõuna-
pausi. Loengutes istuvad mitmed 
tudengid sokkides, sest peavad 
ebamugavaks päev läbi rasketes ja 
umbsetes välisjalanõudes ruumist 
ruumi liikuda, ja keegi ei vaata 
nende peale viltu. Kõik tunnevad 
kõiki ja kui võõras nägu koridoris 
vastu tuleb, siis naeratab mööduja 
sulle siiski –  igaks juhuks,  äkki 
on omainimene.

TÜ Viljandi kultuuriakadee-
mias on loominguliselt ja õnnes-
tunult ühendatud uus vanaga. 
Juba koolimaja ise koosneb vanast 
ja uuest osast. Ühe osa moodus-

tab ornamentidega kaunistatud 
kivimaja, mille külge on liibunud 
moodne, klaasiga kaetud majaosa. 
Ka erialavalikus leiab nii rahva-
kultuuri traditsioone hoidvaid 
suundi kui ka ajaga kaasas käivaid, 
infoajastule omaseid ameteid.

Traditsioonide meelespidami-
ne ühelt poolt ja eneseleidmise 
innustamine teiselt poolt annavad 
tulemuseks õnnestunud koosluse, 
mida nii õppejõud kui tudengid 
hindavad ja hoiavad. Akadeemia 
kodulehelt võib leida tutvustuse, 
mis ütleb: «See on kool, mille 
sisuks on läbiva omakultuurilise 
enesetunnetuseni jõudmine üha 
muutuvas ja uuenevas ajas, seda 
kõike enam elusa ja hingava orga-
nismi, kui hämarduva näitusesaa-
lina. See on küllaltki ainulaadne ja 
samas vajalik suundumus tänases 
Eesti vaimuelus, kultuurilise 
ellujäämise võti ahnelt globali-
seeruvas maailmas, millest meil 
tuleb võtta parim reaalsuse ees 
silmi sulgemata. Selles koolis siin 
on sellele teele asutud.»

Võin julgelt öelda, et Viljandi 
akadeemilisus on midagi hoopis 
teistsugust kui Tartu akadeemilisus 
ning soovitan kõigil sellega esime-
sel võimalusel tutvuma minna.

KULTUURIAKADEEMIA VAIM

Foto: Andres Tennus
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Tartu ülikooli eesti ja üldkeele-
teaduse instituut osaleb rahvus-
vahelises mitut teadusala ühen-
davas uurimisprojektis ELDIA 
(«European language diversity 
for all»), mis uurib soome-ugri 
keelte olukorda ja elujõulisust 
ning nende kõnelejate keelteos-
kust. 

Projekt on suurim soome-ugri 
keeli sellisel määral käsitlev tea-
dusprojekt läbi aegade, teadus-
teema sai 482 taotluse seas omas 
valdkonnas kõrgeima hinde. 
Teadusprojekti rahastab Euroo-
pa Liidu 7.  raamprogramm.  

Projekti kolm aastat kestvaks 
teadustegevuseks eraldas Euroo-
pa Liit 2,7 miljonit eurot. 

Projekt keskendub valitud 
mitmekeelsete kogukondade 
uurimisele, mis katavad pea-
aegu täielikult need poliitiliste 
ja majanduslik-ühiskondlikud 

olud, milles Euroopa keelevähe-
mused elavad: on väiksemaid ja 
suuremaid, vanu ja uusi kogu-
kondi, on elujõulisi ja ohustatud, 
paremini või halvemini kaitstud 
ning standardiseeritud keeli. 

Kõik valitud vähemuskeeled 
kuuluvad soome-ugri keelkonda, 
mis on olnud rahvusvaheliselt 
tuntud vähemuskeelte uurimises 
üsnagi alaesindatud. 

Projekti eesmärk on välja töö-
tada Euroopa keelte elujõulisuse 
baromeeter (European Language 
Vitality Barometer, EuLaViBar), 
mis võimaldab mõõta, hinnata 
ja analüüsida mis tahes keelesi-
tuatsioone, keelelise tasakaalu 
muutusi ja nende mõjusid.  

ELDIA meeskond hakkab 
uurima 14 keelesituatsiooni:  
võrukestel ja setudel Eestis, 
vepslastel, karjalastel ja setudel 
Venemaal, eestlastel ja karjalastel 

Soomes, meä- ja soome keele 
kõnelejatel rootsis, kveenidel ja 
põhjasaamlastel norras, ungar-
lastel Austrias ja Sloveenias ning 
eestlastel Saksamaal. 

Keeleteadlaste kõrval osale-
vad projektis statistikud, juristid 
ja sotsioloogid.

Eestit esindavad projektis 
Tartu ülikooli eesti ja üldkeele-
teaduse instituudi professorid 
Karl Pajusalu ja Helle Metslang, 
teaduritena asuvad tööle Kadri 
Koreinik ja Kristiina Praakli, 
koostööd teevad Sulev Iva 
(TÜ), Sonja Laitinen (Helsingi 
ülikool) ja Sarah Bast (Mainzi 
ülikool), juriidiliste küsimus-
tega tegeleb Marianne Meiorg  
(TTÜ). 

Projekti nõuandvas kogus on 
prof Martin Ehala ja prof Art 
Leete, projekti ettevalmistustöö-
des osales prof Birute Klaas. 

Soome-ugri vähemuskeelte 
uurimiseks anti 2,7 miljonit eurot 

1. aprillist alustas kantsleri vastu-
tusalas tööd kinnisvaraosakond, 
mis võtab üle seniste haldusosa-
konna ning hangete ja planeerin-
gute osakonna tegevused.

Osakonna peamiseks eesmär-
giks on välja arendada hästitoimiv 
mudel, mis tagab asjatundliku, 
efektiivse, kasutajasõbraliku ja 
optimaalse teeninduse kinnisva-

rategevuses õppe- ja teadustöö 
sujuvaks toimimiseks. 

Muudatuste peamisteks märk-
sõnadeks on vastutuse viimine 
vahetu täitjani, kompetentsuse 
kasv, efektiivsuse tõus ja kulude 
täpsem arvestus. Suurimaks si-
suliseks muudatuseks on halduri  
rolli suurenemine ning senise 
talituste vahel hajutatud vastutu-

se koondumine halduri kätte.
Tänu haldusosakonna aasta-

tepikkusele süsteemsele tööle 
on hoonete tehniline seisukord 
oluliselt paranenud – seega on 
vähenenud vajadus vastava «oma 
meeste» brigaadi  järele ning 
paljudes  töölõikudes on otstar-
bekam töö teostamiseks teenuse 
sisseostmine.

kantsleri vastutusalas alustas 
tööd kinnisvaraosakond
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Sel kevadel tähistab Tartu 
akadeemiline naiskoor oma 65. 
sünnipäeva. Juubelipidustused 
toimuvad nii Tartus kui ka Tal-
linnas.

reedel, 16. aprillil toimub 
Tartus Saksa kultuuri instituudis 
(Kastani 1) vilistlaste teeõhtu. 
Laupäeval, 17. aprillil annab 
naiskoor ülikooli aulas kontsert- 
etenduse «Kallis kull´a mu sõ-
sarõni», millele järgneb peoõhtu 
EÜS-i majas. 

nädal hiljem viiakse sama 
kontsertetendus ka Tallinna 
kuulajate ja vaatajateni Tal-
linna lauluväljaku klaassaali, 
kus kontserdi lõpus järgneb ka 
pidulik vastuvõtt.

Akadeemiline naiskoor on 
kontsertkoor, mille akadeemilisus 
kajastub nende repertuaaris. 

naiskoori lauljaskonnast moo-
dustavad enamiku Tartu ülikooli 
tudengid ja vilistlased ning Tartu 

H. Elleri nimelise muusikakooli 
õpilased. Õppivate noorte rohkus 
muudab naiskoori koosseisu 
pidevalt vahelduvaks, kuid samas 
väga nooruslikuks ja ärksaks. 

Loomisest alates on koor osa-
lenud kõikidel Eesti laulupidudel 
ning olnud üks üliõpilaslaulupi-
dude Gaudeamus traditsiooni 
algatajaid ja kandjaid.

3. mail 2010 annab taasasutatud 
Tartu ülikooli sümfooniaorkester 
Tartu ülikooli aulas oma esimese 
täispika kontserdi. Tegu on tasuta 
kontserdiga, kuhu on oodatud nii 
ülikoolirahvas kui ka linnakoda-
nikud. 

Ettekandmisele tulevad A. Pär-
di «Collage teemal B-A-C-H», E. 
Tubina «Süit Eesti tantsudest» 
ja F. Schuberti «Sümfoonia nr. 

8 h-moll». Orkestrit dirigeerib 
Lauri Sirp, kontsertmeister on 
Andri Annus ja koori inspektor 
Kaarel Tamra. 

Tartu ülikooli sümfooniaor-
kester taasasutati 2009. aasta 
sügissemestri alguses. Septembris 
kuulutati välja konkurss, et leida 
orkestrandid Tartu kahe ülikooli 
tudengite, õppejõudude ja tööta-
jate seast. 

Laekus üle 80 sooviavalduse, 
orkestrisse pääses mängima 40 
kandideerinut. 

Esimene avalik ülesastumine 
leidis aset juba 1. detsembril 
2009, kui sümfooniaorkester esi-
tas rahvusülikooli akadeemilisel 
aktusel Tartu ülikooli publikule 
rené Eespere «Kaks jubilatsioo-
ni» ja Heino Elleri «Kodumaise 
viisi». 

Akadeemiline naiskoor sai 65

Tartu ülikooli sümfooniaorkester 
annab kevadkontserdi

Naiskoor esinemas ülikooli aulas, dirigendiks Triin Koch.     Foto: Andres Tennus
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Tudengiorganisatsiooni AEGEE 
suveülikoolid pakuvad võimaluse 
lõõgastuda, reisida, sõpradega 
aega veeta ja samal ajal juurde 
saada uusi kogemusi, teadmisi 
ning avardada oma silmaringi. 

Tegemist on projektiga, mis 
annab tudengitele võimaluse vee-
ta 2–3 nädalat oma suvest koos 
teiste välisriikide tudengitega  ja 
õppida lähemalt tundma mõne 

Euroopa riigi kultuuri.
Suveülikoolid keskenduvad 

mitmesugustele teemadele  (sport, 
keeleõpe, muusika, tants jne) ja 
üritusi korraldavad tudengid ise. 

Programmi maksumus jääb 
enamasti vahemikku 140–180 eu-
rot, mille eest garanteeritakse osa-
lejale majutus, kaks korda päevas 
toitlustus ning kõiki päevi sisustav 
elamuslik kultuuriprogramm. 

Suveülikoolide programm sai 
alguse aastal 1988 ning on seni 
olnud AEGEE kõige populaar-
sem projekt. Igal aastal leiab aset 
umbes 75 suveülikooli üle kogu 
Euroopa. 

Selle aasta suveülikoolidesse 
kandideerimise tähtaeg on 30. 
aprill. Täpsema info suveülikoo-
lide kohta leiab veebilehelt www.
projects.aegee.org/suct/su2010. 

AEGEE kutsub suveülikooli

1870. aastal üksikute eesti soost 
teadusejüngrite algatatud organi-
satsioonist on tänaseks kasva-
nud Eesti Üliõpilaste Selts, mis 
tähistab 5.–11. aprillini oma 140. 
sünnipäeva. 

Just 7. aprillil 1870 peeti seltsi 
loomise idee autori A. Kurrikoffi 
korteris esimene koosolek, kus 
otsustati hakata edaspidi ühiselt 
«Kalevipoega» lugema. Toona-
sel koosviibimisel oli osalejaid 
kaheksa, 140 aastat hiljem kuulub 
Eesti Üliõpilaste Seltsi  880 liiget 
Eestis ja mujal maailmas. 

Oma sünnipäevanädalal jätkab 
EÜS tegelemist nende valdkon-
dadega, mis on organisatsioonile 
juba aastate jooksul omaseks 
saanud. Esmakordselt tuuakse 
laiemale avalikkusele uudistami-
seks välja ka EÜS-i kunstikogu. 
Seda juba aprilli teises pooles.

Akadeemilise püüdlikkuse 
näitena pidasid EÜS-i vilistla-

sed esmaspäevast neljapäevani 
Tartu ülikooli aulas akadeemi-
lisi loenguid. EÜS-i liikmete 
poliitilist aktiivsust läbi ajaloo 
ilmestasid seltsi majas peetud 
debatid, kus arvamusi vahetasid 
vilistlased Lauri Vahtre, Marek 
Strandberg, Mart Laar, Hannes 

rumm ning Indrek Tarand. 
Sünnipäevanädala lõpp möö-

dub seltsivendadele juba vabamas 
õhkkonnas, mil sõprade seltsis 
on võimalik mekkida tudengite 
lemmikjooke ja lasta cantus’el 
kõlada. 

Vanim Eesti üliõpilas- 
organisatsioon on 140-aastane

Foto: erakogu
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Kevadel on viimane aeg jook-
sukingad välja otsida ning koos 
sõpradega uusi sportlikke kõrgusi 
vallutada. On ju jooksmine lihtne 
ja kõigile kättesaadav ala, mis aitab 
talve õlgadelt raputada ja kopsud 
saabuvat kevadet täis tõmmata. 

Et aktiivsetele eluviisidele 
ka sportlik  siht seada, tasuks 
meeles pidada, et 9. mail kutsub 
SEB-i 28. Tartu jooksumaraton 
kõiki jooksjaid ja kepikõndijaid 
üheskoos sportlikest eluviisidest 
mõnu tundma. 

Tartu jooksumaratoni rajal 
saab nautida Lõuna-Eesti vahel-
dusrikast maastikku, kus vaheldu-
vad mõnusad metsateed kaunilt 
looklevate kruusateedega. 23 km 
stardipauk antakse Otepääl Teh-
vandi spordikeskuse staadionil ja 
10 km distantsile minnakse fini 
ipaigast Elvas, Tartumaa tervises-
pordikeskuses. 

rajal ootavad näiteks 23 km 
läbijaid neli teeninduspunkti 
ja kaks vahefini it ning kõik fini 
eerujad on auga välja teeninud 

ka medali ja diplomi. 
Jooksumaratoni rajaga saab 

tutvust teha Tartu kevadpäevade 
raames peetaval ühistreeningul 
26. aprillil, mis on kõigile spordi-
sõpradele tasuta. 

Kui soovid raha kokku hoida, 
siis pane oma nimi kirja enne 16. 
aprilli. 

rohkem infot SEB-i 28. Tartu 
jooksumaratoni, raja ja regist-
reerimise kohta leiab korraldaja 
Tartu maratoni  kodulehelt www.
tartumaraton.ee. 

Sõnastiku autoriteks on Tartu 
ülikooli Pärnu kolledži turismi-
majanduse dotsent Heli Tooman,  
soome keele lektor Tiina 
Maripuu ja ülikooli inglise keele 
ja angloameerika keeleteaduse 
dotsent Enn Veldi (filoloogiakan-
didaat). 

Eesti on soomlastele ja Soome 
eestlastele üks armastatuimaid 
reisisihtkohti. Kahe naaberrahva 
üha tihenev läbikäimine oli auto-
rite sõnul ka käesoleva sõnastiku 
tegemise põhjuseks.

Soome–eesti ja eesti–soome 
turismisõnastik põhineb Heli 
Toomani ja Enn Veldi 2006. 
aastal ilmunud inglise–eesti ja 
eesti–inglise turismisõnastikul 
ning on mõeldud kõigile Eesti ja 

Soome majutusasutuste, reisi-
büroode, transpordi- ja paljude 
teiste turismiga seotud ettevõtete 
töötajatele, turismiarendajatele, 

kutse- ja kõrgkoolide õpetajatele, 
õpilastele, üliõpilastele, tõlkijatele 
ning kõigile reisihuvilistele.

Sõnaraamatus on üle 9000 
märksõna mõlemas keeles. 
Käsitlemist leiavad nii puhke- ja 
turismimajanduse üldisem termi-
noloogia (planeerimine, arendus, 
kvaliteet, juhtimine, turundus, 
klienditeenindus, turismigeograa-
fia) kui ka majutuse, toitlustuse, 
reisikorralduse, transpordi, kuu-
rordi- ja konverentsi- ja sündmus-
turismi, maa- ja seiklusturismi 
ning rekreatsiooni terminoloo-
gia, samuti teised sagedamini 
kasutatavad terminid, mis on 
olulised igale reisivale inimesele 
ja turistide vastuvõtjale. 

SEB 28. Tartu jooksumaraton 
kutsub – tudeng, tule jooksma!

ilmus uus eesti–soome–eesti 
turismisõnastik
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26. märtsil valis Tartu ülikooli 
nõukogu 11 kandidaadi seast 
rahvusvahelise turunduse pro-
fessoriks Călin Gurău ja nimetas 
emeriitprofessoriks Helgi Silma.

Călin Gurău on õppinud 
Oradéa ülikoolis rumeenias ja 
saanud seal 1998. aastal ka dok-
torikraadi. Hiljem on ta töötanud 
ja ennast täiendanud mitmes 
Suurbritannia ja Prantsusmaa 
kõrgkoolis. 

Helgi Silm lõpetas Tartu riikli-
ku Ülikooli arstiteaduskonna 1966. 
aastal. 1971. aastal kaitses ta medit-
siinikandidaadi kraadi ja on sellest 
ajast arstiteaduskonna õppejõud. 
Aastast 1991 on Helgi Silm derma-
toloogia ja veneroloogia korraline 
professor. Aastatel 1984–1994 oli 
prof Silm arstiteaduskonna õppe-
prodekaan ja aastast 1992 juhatab 
ta nahahaiguste kliinikut. Teadus-
töös on tema põhihuviks olnud 
allergodermatooside kliiniline pilt 
ja epidemioloogia.

Ülikooli 
nõukogus

TÜ majandusteaduskonna vilist-
lasühing  «HErMES» kutsub 
majandusteaduskonna tudengeid 
osalema majandusalaste esseede 
konkursil.

Konkursile oodatakse põnevaid 
ja ainulaadseid mõtteid majandu-
sest või majanduse tähendusest 

ühiskonnas, sobivad mõtted nii 
Eesti, Euroopa kui maailma majan-
dusest praeguses situatsioonis.

Teema võib vabalt valida, ain-
saks tingimuseks on, et konkursile 
esitatud kirjutised on sel aastal aval-
datud väljaannetes Postimees, Eesti 
Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, 

Maaleht või maakonnalehtedes. 
Konkursitööde esitamise 

tähtaeg on 15. mai 2010, osalejatel 
palutakse oma kirjutis saata koos il-
mumisandmetega Juta Sikule (juta.
sikk@ut.ee). Konkursi auhinda-
deks on rahalised preemiad (kokku 
8 000 krooni). 

Majandusteemaliste esseede 
konkurss majandustudengitele
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kaire maimets-volt
kultuuriteaduste ja kunstide dokto-
rikooli üldkoordinaator

Kevadsemestril alustas sisulist 
tööd kultuuriteaduste ja kunstide 
doktorikool, s.o Tartu ülikooli, 
Tallinna ülikooli, Eesti kunsti-
akadeemia ja Eesti muusika- ja 
teatriakadeemia koostöös loodud 
projekt, mida rahastab Euroopa 
Sotsiaalfond.

Kultuuriteaduste ja kunstide 
doktorikooli põhieesmärk on 
parandada kultuurianalüüsiga 
tegeleva doktoriõppe ja dokto-
ritööde juhendamise kvaliteeti 
Eestis, tugevdada ülikoolideva-
helist koostööd, luua sidemeid 
kultuuriteaduste ja kunstierialade 
ning õppe- ja uurimisasutuste (nt 
arhiivid, muuseumid) vahel, ning 
suurendada väliskompetentsuse 
osakaalu väitekirjade konsulteeri-

misel ja oponeerimisel.
Selleks korraldatakse aastail 

2010–2015 arvukalt rahvusvahe-
lisi teadusüritusi, mis on mõel-
dud nii laiemale kui ka kitsamale 
sihtrühmale – sajakonnale dokto-
randile mõeldud laiahaardelistest 
erialadevahelistest talvekoolidest 
kuni väiksemate, probleemi-
keskset uurimistööd edendavate 
intensiivseminarideni. 

Kõigil projekti raames toi-
muvatel üritustel on võimalik 
koguda ainepunkte. Samuti ra-
hastab doktorikool oma liikmete 
lähetus- ja osaluskulud. 

Doktorikooli liikmete 
nimekirja arvatakse ka liitunud 
doktorantide juhendajad, kelle 
õpetamis- ja juhendamispäde-
vuse parandamiseks korralda-
takse regulaarselt spetsiaalseid 
koolitusi-töötubasid. Plaanis on 
ka uue erialadevahelise õppeaine 

väljatöötamine ning eestikeelse 
kultuuriteoreetilise veebisõ-
nastiku loomine. Lisaks toetab 
doktorikool rahaliselt oma dokto-
rante õppetarvete (raamatud jm) 
soetamisel.

Tartu ülikoolist on oodatud 
doktorikooliga liituma eelkõige 
kirjanduse ja kultuuriteaduste, 
ajaloo, semiootika ja kultuu-
riteooria, germaani-romaani 
filoloogia ja usuteaduse õppekava 
doktorandid. Kohta doktorikoo-
lis võivad aga taotleda ka magist-
randid ning eespool nimetamata 
õppekavadel Eestis ja väljaspool 
Eestit õppivad kultuuriteaduste ja 
kunstide valdkonnaga tegelevad 
doktorandid. 

Täpsema info kultuuriteaduste 
ja kunstide doktorikooli tegevus-
kava ning sellega liitumise kohta 
leiab aadressil http://www.ema.
edu.ee/ktkdk/.

kultuuriteaduste ja kunstide 
doktorikool ootab liikmeid

Aprillikuu lõpuni saavad sotsiaal- 
ja haridusteaduskonna erialadele 
sisseastujad ja kõik teised huvili-
sed internetis katsetada akadee-
milise testi täitmist. Akadeemilise 
testi elektrooniliseks täitmiseks 
tuleb registreerida end kasutajaks 
keskkonda http://inditel.ee/
kaemus/. Pärast registreerumist 
saab end sisse logida ning seejärel 
on vaja sisestada uuringute lehel 

kood sisse2010.
Akadeemilisel testil on kahek-

sa alatesti. Iga testi täitmise järel 
saab infot selle kohta, kas täitja 
sooritas selle keskmisest paremini 
või halvemini. 

Internetikeskkonnas saab 
lisaks akadeemilise testi proo-
vitäitmisele vastata ka neljale 
lühikesele testile õpimotivatsioo-
ni kohta.

Akadeemiline test on üheks 
sisseastumiseksamiks mitmel 
sotsiaal- ja haridusteaduskonna 
erialal. Testitulemusega vähemalt 
80 punkti 100-st on võimalik sisse 
astuda vabalt valitud õppekava 
tasuta kohale ning tasulisele kohale, 
kui tulemus on vähemalt 70 punk-
ti 100-st. Testi täitmisega seotud 
küsimuste või probleemide korral 
saab abi aadressil karin.taht@ut.ee.

akadeemilise testi proovitäitmine
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digiTAAlSed 
Töövood

• Digitaalne töövoog on 
elektrooniliselt tehta-
vate tegevuste jada, mis 
võimaldab hoida kokku 
aega, raha ja vähendada 
bürokraatiat.

• Töövoogude arendust ju-
hib digivoogude juhtrühm, 
kuhu kuuluvad kantsler 
Andres Liinat, IT-juht 
Andres Salu ja rektoraadi 
nõunik Mihkel Pärnoja.

• 2010. aasta esimeses 
pooles on valmimas 
õigusaktide menetlemi-
se töövoog, lähetuste 
süsteem, akadeemiliste 
ametikohtade konkursside 
ning projektide menetle-
mise töövoog.

• Ülikooli nõukogu määru-
se, nõukogu otsuse, rekto-
ri käskkirja, ning rektori 
korralduse menetlemine 
alates kavandi koostami-
sest kooskõlastamiseni 
muutub digitaalseks.

Välisveeb Siseveebi juhis Kasutajatugi

Õpe ja teadusTäna ülikoolis Tugitegevused Struktuur ja inimesed

SISEVEEB
 

hannes klaas
dokumendihalduse peaspetsialist

Digitaalsete töövoogu-
dega loodetakse muuta 
ülikooli töökorraldus 

sujuvamaks, kiiremaks ja läbi-
paistvamaks. Kõikide töövoogu-
de asukohaks saab uus siseveeb, 
mille funktsioonidest oli pikemalt 
juttu juba veebruarikuu UT-s. 

Praeguseks on siseveebis 
valminud õigusaktide kooskõ-
lastamise töövoog ning lähinä-
dalatel lisandub ka uus lähetuste 
ning akadeemiliste konkursside 
algatamise ja dokumentide esita-
mise süsteem. Sügiseks loodame 
valmis jõuda ülikooli projektide 
menetlemise töövoo. 

ÕiguSAkTid 
Digitaalset töövoogu kasutatakse 
nii ülikooli nõukogu määruste 
ja rektori käskkirjade kavandite 
loomisel ja kooskõlastamisel kui 
ka teiste õigusaktide (ülikooli 
nõukogu otsused, rektori 
korraldused jne) kavandite 
menetlemisel. 

Sisuliselt tähendab õigusakti 

menetlemine protsessi kavandi 
koostamisest allkirjastamiseni. 
Selleks, et dokumendi loo-
misprotsess oleks võimalikult 
läbipaistev, on vaja kavand koos-
kõlastada erinevate osapooltega 
ülikoolis.

Lisaks aja kokkuhoiule aitab 
töövoog anda parema ülevaate 
kooskõlastamisel olevatest do-
kumentidest ning pidada meeles 
tähtaegu. 

läheTuSed 
Tõenäoliselt puudutab ülikooli 
töötajaid kõige rohkem lähetuste 
digivoog. Süsteem annab parema 
ülevaate struktuuriüksuste 
lähetuste sisust ja ülikooli 
koostööpartneritest. Ühtlasi 
võimaldab see koguda statistilist 
teavet lähetuse eesmärgi liikidest, 
tegevustest ja kulutustest ning 
töödelda neid vastavalt vajadusele 
andmebaasis. 

Tulevikus on soov siduda 
lähetuste töövoog rahvusva-
helise koostöö registriga, mille 
kaudu saaks välislähetusse sõitev 
teadlane koguda endale enne reisi 
vajalikku taustainfot.

Töövood

Lähetused

Akadeemiliste ametikohtade
konkurss

Õigusaktid

Projektide menetlemine 







Ülikool saab digitaalse töökeskkonna
UUE SISEVEEBIGA KäIVITUVAD KA DIGITAALSED TööVOOD, MILLE EESMäRK ON VähENDADA DOKUMENTIDE PABERIL VORMISTAMIST, KOOS-
KõLASTAMISELE jA ANDMEBAASIDESSE SISESTAMISELE KULUVAT TööAEGA NING ENNETADA ANDMETE KäSITSI SISESTAMISEL TEKKIVAID VIGU. 
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• Akadeemiliste ameti-
kohtade konkursside 
väljakuulutamine ning 
kooskõlastamine muutub 
digitaalseks. 

• Ülikooli akadeemilistel 
töötajatel avaneb võima-
lus esitada ametikohale 
kandideerimise avaldus ja 
dokumendid töövoogude 
keskkonnas. 

• Lähetusse minek ja seal 
toimunud tegevusest 
aruandmine muutub 
digitaalseks.

• Teadus- ja arendustöö, 
õppetöö, välissuhete ja 
muude arendusprojektide  
lepinguid saab menetleda 
kõikvõimalikes etappi-
des – eeltaotlus, taotlus, 
leping, andmete kaart, 
aruanne, muud projekti-
dokumendid;

• 2011. aastal on plaanis 
arendada välja digitaa-
lsed töövood puhkuste 
haldamiseks, töölepin-
guga seotud tegevusteks 
ning mitmesuguste tasude 
määramiseks.

• Digitaalsete töövoogude 
projektijuht on Hannes 
Klaas. Küsimusi saab 
esitada ja tagasisidet anda 
e-posti vahendusel 

   hannes.klaas@ut.ee. 

Kasutaja Logi välja x

Minu töölaud

SISEVEEB
 Otsi

Tartu Ülikooli teadusuudised

Tartu Ülikooli teadusuudised

AkAdeemiliSed 
AmeTikohTAd 
Tulenevalt ülikooliseadusest 
on akadeemiliste töötajate 
töölepingud tähtajalised ning 
ametikohad täidetakse enamasti 
konkursi korras. Selleks, et 
konkursse paremini hallata, on 
soov teha protsess digitaalseks. 

Esimeses etapis digiteeritakse 
konkursi väljakuulutamise protse-
duur. Ülikoolisisestel kandidaati-
del on võimalus siseveebi kaudu 
esitada ka kandideerimismater-
jale. 

Samas tuleb digiteerimise 
juures mõelda iga etapi otstarbe-
kusele. 

Seetõttu ei ole töövoogu 
praegu lisatud kandidaatide 
hindamist, kuna osade akadee-
miliste ametikohtade taotlejate 
hindamisel on kaasatud ülikooli-
välised eksperdid, sh professorite 
ametikohtade taotlejate hindami-
sel rahvusvahelised eksperdid.  

projekTide meneTlemine 
See on alternatiiv praegusele 
töökorraldusele, kus projekti 
dokumente liigutatakse eri 

üksuste vahel siseposti või 
tavalise postiga. 

Uus keskkond võimaldab 
projektide kiiremat ja läbipaist-
vamat menetlemist ning tagab 
sealjuures kõigile asjaosalistele 
(projektijuht, struktuuriüksuse 
juht ja dekaan/kolledži direktor, 
prorektorid ja administratiivosa-
kondade koordinaatorid) opera-
tiivse info projektide hetkeseisu 
kohta. 

Lisaks tekib digitaalse menet-
lemise tulemusel üleülikooliline 
projektide andmebaas, mis 
sisaldab ülevaatlikku infot kõiki-
de projektide kohta. Keskkond 
võimaldab projektide dokumen-
tatsiooni ülevaatamist (pro-
jektijuhi ja koordinaatori ning 
juristi/finantsspetsialisti vahel) 
ning kinnitamist (nii tava- kui ka 
digiallkirjaga allkirjaõigusliku 
isiku poolt). 

Digitaalne süsteem on ühen-
datud DHIS-i ja ETIS-ega, mis-
tõttu säästetakse oluliselt aega, 
mis kulub dubleerivate tegevuste 
jaoks, nagu andmete sisestamine 
ülikooli projektide andmebaasi, 
DHIS-i, ETIS-esse jms.

Ülikool saab digitaalse töökeskkonna
UUE SISEVEEBIGA KäIVITUVAD KA DIGITAALSED TööVOOD, MILLE EESMäRK ON VähENDADA DOKUMENTIDE PABERIL VORMISTAMIST, KOOS-
KõLASTAMISELE jA ANDMEBAASIDESSE SISESTAMISELE KULUVAT TööAEGA NING ENNETADA ANDMETE KäSITSI SISESTAMISEL TEKKIVAID VIGU. 
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Aprillist alustatakse 
professorite pidulike 
inauguratsiooniloengute 

traditsiooni, mille eesmärk on 
anda ülikooli uutele profes-
soritele võimalus tutvustada 
ennast, oma eriala ja eesmärke 
nii kolleegidele, üliõpilastele 
kui ka avalikkusele väljastpoolt 
ülikooli.

Inauguratsiooniloengud toi-
muvad aulas või ajaloomuuseumi 
valges saalis. Loengu juhatab 
sisse ja diskussiooni juhib vastava 
teaduskonna dekaan.

 Loengule järgneb ka lühike 

vastuvõtt, kuhu on oodatud kõik 
kuulajad ja kus arutelu jätkub 
vabas vormis. 

Loengutest tehakse veebiüle-
kanded, mida saab jälgida ülikooli 
välisveebi vahendusel. 

Esimese inauguratsiooni-
loengu peab meediauuringute 
professor Veronika Kalmus 21. 
aprillil kell 16 Tartu ülikooli au-
las. Järelarutelu toimub nõukogu 
saalis.

Loengu teema on «Infoajastu 
«munad ja kanad»: küsimusi 
noorte sotsialiseerumisest täna-
päeva ühiskonda».

Alustatakse inaugurat-
siooniloengutega

veronikA kAlmuS
• 1995 lõpetas Tartu üli-

kooli sotsioloogia eriala 
cum laude

• 1998 omandas Oslo 
ülikoolis meediauuringu-
te magistrikraadi

• 2003 kaitses Tartu üli-
koolis doktoritöö sotsio-
loogias

• Tartu ülikoolis töötanud 
alates 1991. aastast, 
viimased üksteist aastat 
ajakirjanduse ja kom-
munikatsiooni instituudis 
teaduri ja dotsendina.

• Tema peamised uurimis-
valdkonnad on seotud 
väärtushinnangute ja 
sotsialiseerumisega muu-
tuvas ühiskonnas ning 
laste ja noorte meedia-
kasutusega. 

• 2008 pälvis Vabariigi 
Presidendi kultuurirahastu 
noore teadlase preemia. 

• 2009 valiti meediauurin-
gute professoriks.

Loeng võtab vaatluse alla laste 
ja noorte kujunemisprotsessi 
info- ja tarbimisühiskonnas, 
keskendudes peamistele mõju-
tajatele (kool, vanemad, meedia, 
eakaaslased) ja nende omavahe-
listele suhetele. 

Laiema kontekstina võetakse 
arvesse ühiskonna väärtushin-
nanguid ja heaolurežiimi ning 
sotsiaalseid arusaamu ja diskursu-
si mõjutajate ja nende võimalike 
mõjude kohta. 

Tähelepanu all on ka uue mee-
dia vahendusel loodav eakaaslaste 

kultuur noorte isesotsialiseerumi-
se keskkonnana, interneti pakuta-
vad enesearendamise võimalused 
ning nende kasutamine noorte 
poolt, eelkõige online-sisuloome 
ja loovkasutamise praktikad. 

Loeng pakub teoreetilist 
raamistikku tänapäeva sotsialisat-
siooniväljal toimuvate protsesside 
mõistmiseks ja kaardistamiseks, 
esitab sissevaateid nendesse prot-
sessidesse Eestis ja mujal tehtud 
empiiriliste uurimuste tulemuste 
põhjal ning püstitab küsimusi 
edasisteks uuringuteks. 

Kalmus: Infoajastu 
«munad ja kanad» 

UT
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Meeskoreograafina 
naiselikus 
tantsumaailmas
hENRI hÜTT ON ÜKS KAhEST MEESKOREOGRAAFIST, KES LõPETAB SEL KEVADEL TÜ VILjANDI 
KULTUURIAKADEEMIA TANTSUKUNSTI ERIALA. KUIGI DIPLOMILAVASTUSE AMETLIK KAITSMINE 
TOIMUB ALLES jUUNIS, ON SEE jUBA LEIDNUD POSITIIVSET VASTUKAjA. «OLEN ALATI TAhT-
NUD ENNAST VäLjENDADA,» VõTAB TA KOKKU OMA hUVI TANTSU VASTU.

Foto: 3x erakogu
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eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Pimeduses istuva publiku 
kõrvu kriibib ebamuga-
vust tekitav heli, mida 

ei saa küll muusikaks pidada. 
Tühjal laval seinasuuruse ekraani 
ees seisavad kaks poksikinnastes 
meest, kes paariks sekundiks 
sähvatavas valguses võtavad 
kahevõitluse poose. Ekraanile 
ilmuvad poksimeeste löögitaktis 
sõnad «Kultuuri matustel käiakse 
rahvariietes – tantsu matustel 
paljajalu…».

niimoodi algab diplomilavas-
tus «The reader», mida Henri 
Hütt ise kutsub elektroonilisteks 
variatsioonideks teemal «tulevi-
kul puudub personaalsuse nägu».

  
video jA TAnTSu 
Sidumine
Henrit paeluvad seosed tantsu 
ja audiovisuaalse kunsti vahel. 
Videonarratiivi kasutas ta ka oma 
diplomilavastuses, kus lõi alterna-
tiivse virtuaalse reaalsuse, mida 
füüsiliselt ei olnud laval näha. 
Tema eesmärk on ühendada 
tants ja video nii, et see oleks üks 
kooslus, et viimane ei oleks ainult 
taustaks, vaid räägiks etenduses 
oma lugu. «Video peaks tantsu-
etenduses edasi andma midagi 
rohkemat, mida liikumisega edasi 
anda ei saa,» on ta veendunud.

Päris mängufilmi tegemiseni 
ei ole Henri jõudnud. Tegelikult 
teda ei huvitagi niivõrd klassika-
lised loo jutustamise meetodid, 
kuivõrd meeleolu edasiandmine 
ja atmosfääri loomine, mida ta 
on proovinud ülikoolis paa-
ri tantsufilmi lavastamisega. 

Eesti tantsukunstnikest on talle 
suureks eeskujuks Taavet Janseni 
tööd, kelle uusi lavastusi ta huviga 
ootab. 

Selleks, et mõista audiovi-
suaalset maailma paremini, on 
Henri õppinud mitmesugustel 
kursustel nii kaamera käsitsemist 
kui ka reklaami ja disaini ning fo-
tograafia aluseid. Märtsi viimasel 
nädalal osales Henri Eesti Kunsti-
akadeemia rahvusvahelisel tantsu 
ja uue meedia seminaril, kus eri 
riikide tantsu- ja videokunstnikud 
avastasid koos üksteise maailmu. 

Peale selle on ta veetnud aasta 
vahetustudengina Prantsusmaal 
nizzas ning osalenud eri projek-
tides Soomes, norras, Leedus, 
Austrias ja Islandil.

WAldorfkooli mÕju
Tantsu õppimiseni viinud loo-
mingulise ellusuhtumise süüks 
võib pidada fakti, et esimese hin-
de sai Henri koolis alles seitsmen-
das klassis. Kuus klassi õppis ta 
rakvere Vabas Waldorfkoolis, kus 
arvestatakse iga õpilase indivi-
duaalse arenguga ning see suunas 

henri kasutab oma diplomilavastuses poksikindaid, mis etenduses muu-
tuvad tantsijatele väljendusvahenditeks.



15   UT  Aprill 2010 nr 4 15   persoon

Henrit loominguliste lahenduste 
poole. «Sulle ei öelda, et midagi 
on õigesti või valesti, vaid et seda, 
et idee on huvitav, sest et..,» 
kirjeldab Henri waldorfkooli 
õpetamismeetodeid.

Tavakooli sissesaamiseks läks 
Henri alates seitsmendast klassist 
rakvere gümnaasiumisse, palju 
suuremasse kooli, kus ta muutus 
üheks osakeseks masinavärgis.

Õnneks oli üleminek positiiv-
ne ning kunstnikuhing jäi talle 
alles.

TAnTS, TAnTS, TAnTS…
Esimene kokkupuude tantsi-
misega oli Henril juba väikese 
poisina rahvatantsuga tegeledes. 
Valgetes põlvikutes ja pasteldes 
polka vihtumine teda küll eriti ei 
paelunud ning järgmine tantsu-
samm viis Henri tänavakultuuri 
juurde, mis ülistas rulatrikke, 
hiphop-muusikat ja breiktantsu. 
Koos nelja sõbraga breikimine oli 

sissejuhatuseks tantsumaailma, 
mis tekitas huvi tänapäevaste 
eneseväljendusvormide vastu. Ka 
tantsueriala sisseastumiskatsetel 
esitas ta breiktanstu. «Komisjo-
nile tundus see päris naljakas,» 
muigab endine hiphoppar.  

Otsus minna ülikooli tant-
sueriala katsetele sündis liht-
salt, sest liikumise kaudu enda 
väljendamine tundus põnevana. 
«Kaksteist aastat koolipingis 
on siiski pikk aeg, pärast seda 
liikumisega edasi tegeleda oli hea 
idee,» ei kahetse ta erialavalikut 
hetkekski. Samal ajal katsetega 
Viljandi kultuuriakadeemiasse 
tegi ta katsed ka Tallinna ülikooli, 
kuid otsustas hariduse omandada 
siiski provintsilinnas.

Sõbralikus ja teistmoodi mõt-
levas kultuuriakadeemias meeldib 
Henrile see, et üliõpilastele jäe-
takse suhteliselt palju vabadust. 
Seal saab realiseerida ideid, mis 
parajasti huvitavad. 

«Mulle meeldib elada hetkes, 
mitte väga mõelda tulevikule,» 
sõnastab ta oma elumoto.

mehenA 
TAnTSumAAilmAS
Henri on neli aastat koolis õppi-
nud koos oma kolmeteistkümne 
kursuseõe ja ühe kursusevennaga. 
Tantsuerialadel ongi tavaliselt 
paar poissi kursusel. Ometi ei 
tunne Henri ennast ebamuga-
valt, lausa vastupidi. Tänu koos 
veedetud ajale mõistab ta naisi 
paremini ja arvab, et saab nende 
seltskonnas hästi hakkama. 

«Tants on stereotüüpiliselt 
küllaltki naiselik tegevus,» 
põhjendab Henri, miks paljud 
poisid sellisesse ametisse tõsiselt 
ei suhtu. 

Samas tundub talle, et mee-
stantsijal või koreograafil on 
lihtsam läbi lüüa. «Kuna sooline 
konkurents on väiksem, siis 
sinu tegevust pannakse rohkem 

henri diplomilavastuse esietendus märtsi alguses Tallinnas Kanuti Gildi saalis.



16   Aprill 2010 nr 4  UT16   persoon

tähele. Samas võib see muuta ka 
laisaks.»

Henrile meeldiks, kui tantsu-
maailma meeste seas oleks roh-
kem konkurentsi, see oleks palju 
põnevam. Sedavõrd suurem on 
tema hea meel, et sügisel alustas 
kultuuriakadeemias tantsueriala 
esimesel kursusel lausa viis poissi 
korraga. 

Kas tantsija on laval ka näit-
leja? Henri arvab, et enda kui 
näitleja arendamine annab juurde 
lavalist kindlustunnet, kuid 
tantsija eneseväljendus ei tohiks 
minna näitlemiseks. «Tantsimi-
ne on rohkem väljendus mitte 
jäljendus.» Suur vahe seisneb 
selles, kas laval räägib näitleja või 
tantsija. «Tantsija kõnes puudub 
näideldud enesekindlus, ta on 
hästi naturaalne.» 

Eelmise aasta septembrist 
alustas ta ka õpetajakarjääri, 
sest lisaks koreograafi diplomile 
kaitseb ta lõputöö ka tantsupeda-
googikas. Viljandis  EVE stuudios 
tegeleb ta nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumiealiste tantsuhuvi-
liste lastega, kellele õpetab kord 
nädalas kaasaegset tantsu. 

Erilist tähelepanu pöörab ta 
põrandatehnikale, mis tähendab 
põrandal liikumise vormide 
harjutamist. Õpetajana pöörab 
Henri tähelepanu sellele, kuidas 

tantsutunnis omandatu võiks 
lastele ka igapäevaelus kasuks 
tulla ja kuidas oma rühti hoida. 
«Põrandal liikumise abil oled 
sa ka püstises asendis parem,» 
selgitab ta tantsu kasulikkust 
koolilastele.

eneSe ArendAmine
Pärast ülikooli lõpetamist plaanib 
Henri katsetada edasi tantsulavas-
tustega, osaleda projektides, olla 
produktiivne. Tema unistuseks 
on teha koostööd mitmesuguste 
kunstivaldkondade inimestega, 
nagu näiteks muusikute ja kunst-
nikega.

Kuigi tavaliselt valivad tantsu-
eriala lõpetajad tihti pedagoogi 
elu, ei ole ta veel valmis selleks, 
et aastaid õpetada, pigem tahaks 
ise rohkem kogemusi oman-
dada. Selleks, et oma ideid ellu 
rakendada ja seeläbi loominguga 
regulaarselt tegeleda, peab üks 
noor koreograaf küllaltki ettevõt-
lik olema. Tantsuga tegelejad on 
sooloartistid ja individualistid 
ning seetõttu peab igaüks enda 
eest hoolt kandma.

Henrile kui ühele ülikooli 
lõpetavale noorele koreograafile 
teeb kõige rohkem Eesti ühiskon-
nas muret see,  et me tahame olla 
teiste moodi. «Eesti puhul meel-
dib mulle väga meile iseloomulik 
inimkaugus ja emotsioonitus.» 
Eestlaste paljukirutud emotsio-
naalse külmus ei tähenda tema 
jaoks midagi negatiivset, vaid 
pigem leiab sealt hoopis minima-
listlikku ja karget ellusuhtumist. 
«Ma kardan, et me hakkame 
kaotama oma eripärast iseloomu, 
muutume liiga globaalseks,» mu-
retseb Henri. «Mind puudutab 

külmus rohkem kui ülepakutus.»
Henri on 24-aastane ja loodab, 

et ei ole kümne aasta pärast 
pidanud loobuma sellest, millega 
praegu tegeleb. Ta soovib, et 
saaks töötada koos kõigi nende 
kunstnikega, kellele ta ei ole 
praegu oma plaanidest isegi veel 
rääkinud. 

Kuna tema huvi keerleb ümber 
elektroonilise kunsti, siis tahaks 
ta lahendada oma loomingus 
tehnoloogiaga seotud küsimused. 
«Liikuda võiks edasi, seda ei 
tahaks unustada.»

henri hÜTi diplomilA-
vASTuSe «The reA-
der» eTenduSed

• 25. aprillil kell 19:00 TÜ 
viljandi kultuuriakadee-
mia Black Boxis

• 12-17 juulil Viljandis 
noore Tantsu Festivalil 
noTaFe.

• juuni alguses Teater Tref-
fis Von Krahli teatris.

• 14-28 august  Augusti 
Tantsufestivalil. Kanuti 
gildi saalis

«The reAder»:
Idee ja lavastus:  
henri hütt
Laval: 
Mihkel Ilus, henri hütt
heli: Roland Karlson
Kunstnik : Mihkel Ilus
Valgus: Villu Konrad
juhendaja: Raido Mägi
Tehnoloogiline tugi ja 
kostüüm: Kaie Olmre-hütt
Kestus: 25 minutit

TAnTSu ÕppimiSeni 
viinud loominguliSe 
elluSuhTumiSe SÜÜkS 
vÕib pidAdA fAkTi, 
eT eSimeSe hinde SAi 
henri kooliS AlleS 
SeiTSmendAS klASSiS.

UT
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Kõik on 
kunagi 

ajalugu, 
ka e-kiri

Foto: Bryce Newell / Scanpix / PantherMedia
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varje Sootak 
varje.sootak@ut.ee

Kuidas säilitada tähtsaid e-
kirju? Kas teha eraldi fail, 
printida ja paberil alles 

hoida, CD-le ümber kirjutada? 
Kuidas neid isikuarhiivi anda? 
Kas e-kirju on tänapäeval ajaloo 
tarbeks üldse vaja? Muuseumi- ja 
arhiivitöötajatelt pärides selgub, 
et probleem muutub aina päeva-
kohasemaks.

kui kirju kirjuTATi 
pAberile 
Vanasti paberile kirjutatud kirju 
talletatakse isikuarhiivides. Kirja-
vahetusi avaldatakse raamatutena, 

neid uurivad teadlased. näiteks 
Jakob Hurda perekonna kaheköi-
teline kirjavahetus on kui rahvuse 
kultuurilugu isikute portreejoon-
te ja olustikudetailidega. 

Kirjandusmuuseumi Eesti 
Kultuuriloolise Arhiivi juhataja 
Vilve Asmer mainib, et kirja 
juures hoitakse ka ümbrikut, mis 
on pitseri ja margiga samuti oma 
ajastu dokument. «On kirju, 
mille vahele oli pandud kuivata-
tud lilleõis või leheke. Ajaloost on 
teada vereplekkidega kirju. See 
kõik on väga kõnekas ja annab 
uurimisel nagu mingi lisaboonu-
se.» 

Kirjandusmuuseumi teadur, 
elulugude uurija rutt Hinrikus 

märgib, et iga ajastu loob ka 
erineva kirjastiili: kui 18. sajandil 
kirjutati hanesulega ning 20. 
sajandil täitesulepea ja pastakaga, 
siis sajandi lõpul arvutiklahvi-
dega. «Kirjastiili mõjutas aga 
rohkem elulaadi muutumine kui 
hanesule väljavahetamine.» rutt 
Hinrikus lisab, et 20. sajandi teise 
poole kirjad on võrreldes 19. või 
18. sajandi omadega asjalikumad 
ja ilma nn vanaaegse viisakuse 
juurde kuuluvate stiililiste liiasus-
teta.

kAS e-kiri on vähem 
väärTuSlikum?
Kirjanik ja professor Jüri Talvet 
nendib, et arvutiga genereeritud 
kirjadel kunagiste käsikirjaliste 
kirjade väärtust enam ei ole. 
«Tõenäoliselt koosneb e-kirja- 
vahetus ka lühematest ja prakti-
lisematest kirjadest kui varem.» 
rutt Hinkrikuse arvates on 
arvutil kui kirjutusvahendil ilm-
selt suurem mõju just kirja sisule. 
«Kirjutusmasinal kirjutatud kirja 
ei peetud niisama viisakaks kui 
käsitsi kirjutatud kirja, sama on 
ilmselt arvutiga, kuid valitsema 
on hakanud mentaliteet, et peaasi 
on kiirus ja mugavus, seega ka 
lühendamine, väljajätted.»

Teadusloolase Erki Tammik-
saare sõnul pole probleem mitte 
ainult e-meilides, vaid selles, et 
suhtluskeskkond on tänapäeval 
hoopis mitmekesisem. «Enamas-
ti suheldakse telefoniga ja e-kiri 
kajastab vaid murdosa infost, 

Härra kolleegiumiassessor Lehrbergile

«Teie teravmeelne kriitika (uurimuse «Vene riigi pärit-
olust» kohta – Lea Leppik) õpetas mulle palju, kuid ei 
suutnud mind peamises pöörata. Tahaksin nüüd meel-
sasti kuulda, kas minu kangekaelsus Teile juurdelisa-
tud lehtedel õigustatud tundub. Me mõlemad võtame 
teadust liiga tõsiselt, et meie uuringute tulemused alati 
võiksid teineteisele vastu käia. Kui see peaks aga saatu-
se tahtmine olema, siis ühise jumaluse kummardamine 
hoiab ikka alles sõpruse, mille see meie vahel on sõlmi-
nud. Minu omaga võite te kindlasti arvestada.»

Täiesti Teie Gustav Ewers
Väimela, 11. mai 1808

lea leppiku monograafia «rektor ewers»

SELLE ARTIKLI jAOKS KOGUS AUTOR 12 LEhEKÜLGE hUVITAVAT MATERjALI, SAI KA SISUKAID 
E-KIRjU. KUI TA OLEKS VAjUTANUD KLAhVILE «DELETE», SIIS KIRjAD OLEKSID KADUNUD. AGA KAS 
SEE OLEKS AjALOO hUVIDES KõIGE õIGEM?
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mille põhjal on hiljem võimalik 
otsustada mingi arengu üle tea-
duses. Maailm on muutunud ka 
väiksemaks – inimesed reisivad 
pea iga päev, et kohtuda töörüh-
mades või konverentsidel. Varem 
oli intervall palju suurem. Kõik 
see on mõjunud e-kirju sisaldava 
info kvaliteedile.» 

mikS ov vAjA SäiliTAdA 
e-kirju?
Muuseumi- ja arhiivitöötajaid on 
siiski murelikuks teinud teadlaste 
võib-olla väga oluliste e-kirjade 
haihtumine n-ö taevalaotusse. 
Mis jääb nende isikuarhiividesse, 
kui paberil kirju enam ei kirjutata, 
aga e-kirju ka alles ei hoita?

Kui dokumendihaldussüsteem 
säilitab ametlikud dokumendid, 
siis teadlaste omavahelist kirja-
vahetust ametlikult ei registree-
rita. Ülikooli ajaloo muuseumi 
teadusdirektoril Lea Leppikul, 
kes on kaua töötanud 19. sajandi 
teadlaste sisuka kirjavahetusega, 
on sellest väga kahju. «Kõik 
sõltub inimesest endast, mida 
alles jätta, mida mitte. Huvitavam 
e-kirjavahetus tuleks säilitada ja 
muuseumi või arhiivi anda.» 

Jüri Talveti arvates võib 
e-kirjavahetus siiski sisaldada 
tõepoolest avalikustamist väärivat 
(kui mitte varem, siis pärast 
kirjutaja surma). Lõplik sõna jääb 
isikule endale tema eluajal: kui ta 
vähegi soovib, siis peaks kindlasti 
meilikirjavahetuse muuseumis 
säilitama. 

TÜ raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakonna 
juhataja Malle Ermeli poole on 
pöördunud mitmed oma käsikir-
ju toonud õppejõud küsimusega, 

kuidas elektroonilist kirjavahetust 
arhiivi anda.  Malle Ermel on 
soovitanud teha väljatrükid pabe-
rile. «Me oleme väga huvitatud 
õppejõudude käsikirjapärandist, 
sealhulgas olulistest e-kirjadest.» 
Ta toonitab, et isikuarhiivis püü-
takse säilitada isegi käsikirjade eri 
variante. «Selles on näha kogu 
loominguline köögipool.» 

raamatukogus on käsil 
ulatuslik projekt «TÜ raamatu-
kogu käsikirjakogud – Eesti ja 
Euroopa kultuuriloo allikabaas», 
mille eesmärk on teha uurijatele 
veebikeskkonnas kättesaadavaks 
16.–19. saj õpetlaste ligi 10 000 
kirja, mis on tallel  raamatukogu 
esimese direktori Karl Morgens-
terni ja riia toomkiriku ülempas-
tori Immanuel Justus von Esseni 
käsikirjakogudes. «Professor 
Morgensterni kirjavahetus on 
tõeline Euroopa kultuuriloo 
allikabaas. Tal oli laialdane kirja-
vahetus üle Euroopa ning ta oli 
ka väga seltskondlik. Päevikutest 
ja kirjavahetusest ilmneb hästi 
tollane kultuuri- ja hariduselu,» 
jutustas Malle Ermel.

Vilve Asmer rääkis, et hiljuti 

tõi kirjandusmuuseumisse mahu-
ka korralikult süstematiseeritud 
kirjavahetuse akadeemik Erast 
Parmasto, milles on ka e-kir-
ju. «Kui mingi kiri on oluline 
informatsiooni ja hinnangute 
poolest, ka seetõttu, et saatjaga 
tuleb tulevikuski suhelda, kui on 
aimata, et korrespondendist võib 
saada maailmanimega teadlane, 
siis väärib see säilitamist sõltu-
mata vormistamise viisist (e-kiri, 
piltpostkaart, aegamööda kustuva 
pastakaga kirjutatu),» leiab aka-
deemik Parmasto. 

kuidAS e-kirju AlleS 
hoidA?
Tema arvates loodavad paljud, et 
elektroonselt salvestatud tekst või 
pilt on kaua säiliv. Parmasto seda 
eriti ei usu, sest see on paljude 
kandjate puhul korralikult tõesta-
mata. Tal on ka kogemusi, et kuigi 
ühel infokandjal ja ühe program-
mi abil salvestatut on võimalik 
uutele üle kanda, ei tähenda see 
veel probleemi kerget lahendust. 

Akadeemikul on nalja pärast 
alles, nagu ta ise märgib, prog-
rammiga dBASE II koostatud 

Akadeemik Erast Parmasto 
meenutab 1990. aastate alguse 
sidepidamist, kui eestlasi 
(küllap ka lätlasi ja  leedulasi) 
aitasid peamiselt rootsi elekt-
ronposti entusiastid-teadlased. 

«Et sidepidamine Eesti ja 
Läänemaade vahel oli takistus-

tega (kirjad läksid kuu-kaks, 
faksiaparaat oli üsna suur 
haruldus ja faksipaber ülim 
defitsiit), soovitasid nad, et kui 
neile saata e-kiri, siis prindi-
vad nad selle välja ja saadavad 
adressaadile edasi faksina. Mui-
dugi tasuta.»

Kirjavahetusest 20 
aastat tagasi



20   Aprill 2010 nr 4  UTAjALUGU

E-kirju võib varsti hakata säilitama 
TÜ raamatukogu uues digitaalsüs-
teemis. Direktor Martin Halliku 
sõnul on uus DSpace`i täien-
dusprojekt nn halli kirjanduse 
repositoorium, mis hakkab sisal-
dama mitmesuguseid avaldamata 
materjale, nagu näiteks artiklite 
erinevad versioonid, märkmed, 
memod, video- ja audiomaterjal, 
ka e-kirjad, Facebooki ja Twitteri 
sõnumid, blogid jmt. 

«Materjali andjale teeme 
süsteemi võimalikult lihtsaks: ta 
laeb oma failid repositooriumi 

kindlasse kohta ning seejärel 
automaatselt materjal sorteeritak-
se, varustatakse metaandmetega 
ning hakatakse looma semantilisi 
seoseid,» selgitab Hallik. Vasta-
valt teadlase soovile jaotatakse 
materjal automaatselt ka avalikult 
kättesaadavaks või  mitte. 

Hallik lisab, et kõik toimub va-
batahtlikult  – kui inimene soovib 
oma materjale «halli kirjanduse» 
repositooriumis hoidma hakata, 
siis see võimalus tal on. «Tulevi-
kus võib ju seni n-ö varjul olnud 
materjalist uurijail palju kasu 

olla,» ütles direktor. 
Hallik on tutvustanud projekti 

ka Euroopa Teadusraamatuko-
gude Assotsiatsioonis, kus seda 
peeti uudseks ja huvitavaks. Sel-
list sorti materjali koondamisest 
ja süstematiseerimisest ei oldud 
veel kuuldud. 

Praegu on projekti elluviimine  
algusjärgus. Seni saab aga e-kirju 
anda raamatukokku säilitamiseks 
nii digitaalselt kui ka paberil, kuid 
mingit automaatset süstemati-
seerimist ega semantiliste seoste 
loomist nendega veel ei toimu.

«halli kirjanduse» repositoorium

andmebaas. «See on 360-kilo-
baidisel disketil koos programmi 
enesega!!! Kahe disketiga taskus 
võis maailma läbi sõita ja igal 
pool sai hakkama. Praegu kipub 
4-gigasest mälupulgast väheks 
jääma.»

Olulisi kirju on Parmasto säi-
litanud prindituna. «Paraku on 
mitmed (maatriks)printeri tollal 
kehva tumedusega lintide jäljen-
did kustumas või kustunud. Enne 
arhiivi andmist taastasin mitmed 
kirjad-faksid nende kserokopee-
rimise teel, mitmed ajaloolise 
huviga kirjad olid paberilt täiesti 
haihtunud. 1980. aastate faksidest 
pole kümne aasta pärast enam 
midagi järel.»

Parmasto soovitab tähelepanu 
pöörata ka sellele, missugused 
tindid, tušid,  tahmad peavad 
vastu ajahambale. Abi leiab 
kindlasti Google’ist  või muu-
seumitöötajailt. «Ennustan, et 
laserprinteriga printides püsib 

tekstipilt mõnel juhul 200 aastat 
või isegi igavesti, tindiprinteri 
puhul  hea kui 20 aastat. Kuni 
selles selgust pole, on printimine 
kehv soovitus.»

Probleemi on maailmas 
uuritud ning Parmasto arvates 
teavad sellest kindlasti rohkem 
Briti Muuseum, Pariisi kuulsad 
muuseumid jt. 

«Missugune osa kellegi kir-
javahetusest arhiivi üle antakse, 
sõltub inimesest endast või tema 
pärandi haldajatest. Loodame, 
et siiski osatakse väärtustada ka 
e-kirjade ajaloolisust ning need 
jõuavad arhiividesse,» ütles 
Malle Ermel. 

Sama loodab kultuuriloolise 
arhviivi juhataja Vilve Asmer ning 
paneb teadlastele ja kultuuriini-
mestele südamele oma e-kirjade 
saatuse üle mõelda. Ka ülikooli 
ajaloo muuseumi isikuarhiivid 
ootavad e-kirju. 

«Kindlasti vajaks säilitamist 

isegi teatud osa meie igapäeva-
sest töisest kirjavahetusest,» on 
Lea Leppik veendunud. «Kuigi 
aruanded, määrused, otsused, 
käskkirjad ja muu säilitatakse, 
jääb tulevastel põlvedel siiski 
näiteks teadmata, kuidas mingi 
lahenduseni jõuti jne.» 

Ja kuigi teadusloolane Ken 
Kalling, kes ise on samuti huvi-
tavaid kirju printinud või failina 
säilitanud, võtab probleemi üsna 
stoiliselt: «Kui kõik säiliks, et 
mine ja võta, polekski muidu 
ajaloolasel tööd», siis tasuks 
mõnele kirjale siiski küsivamalt 
peale vaadata. 

Ja ma ei tee seda otsustavat nä-
puliigutust ega kustuta ära e-kirju, 
mille saatsid Jüri Talvet, Erast 
Parmasto jt. Võib-olla on nende 
mõtetest abi veel mõne loo kirju-
tamisel. Võib-olla kunagi mõnel 
teiselgi. Teen ühe eraldi kausta ja 
prindin ka välja. 

UT

UT
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eestlaste 
toitumistavad 

ei muutu kergelt

Foto: Elena Elisseeva / Scanpix / PantherMedia



22   Aprill 2010 nr 4  UTväiTekiri

eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Südame- ja veresoonkonna-
haigused (SVH) on maa-
ilmas ja ka Eestis üheks 

peamiseks surmapõhjuseks.
Ülekaalulisus on üks oluline 

riskitegur ning juba 1998. aastal 
kuulutas Maailma Terviseorgani-
satsioon (WHO) ülekaalulisuse 
epideemiaks. Kuna südame- ja ve-
resoonkonnahaigused saavad algu-
se juba lapsepõlves, siis on koolieas 
tervislik eluviis eriti vajalik.

Märtsi viimasel päeval kaitses 
arstiteaduskonnas meditsiinidok-
tori kraadi Inga Villa tööga «Kar-
diovaskulaarset tervist mõjutav 
toitumine, kehaline aktiivsus ja 
kehaline võimekus Eestis». 

Doktoritöö põhineb Euroopa 
noore Südameuuringu raames 
1998/99. aastal kogutud andmetel.

Uuringus, kus ühtse me-
toodikaga uuriti 9- ja 15-aasta-
seid koolilapsi, osalesid lisaks 
Eestile ka rootsi, Taani, norra 
ja Portugal. Inga Villa kasutas 
doktoritöös andmeid Eesti ja 
rootsi laste kohta, et hinnata ja 
võrrelda nende toitumist, kehalist 
võimekust ning nende seoseid 
teiste teguritega.

liigA rASvArikAS 
ToidulAud
Üks Inga Villa uurimisteeemasid 
oli see, kuidas on kooliõpilaste 
toitumine aastakümnete jooksul 
muutunud. Võrdlevaks aluseks 

võttis autor  alates 1984. aastast 
Eestis tehtud 13–15-aastaste laste 
uuringud. Autor leidis, et kuigi 
alates 1980. aastatest on laste 
toitumine pisut tervislikumaks 
muutunud, siis väga suuri muutu-
si ei ole toimunud.

«Positiivne oli see, et aastate 
lõikes vähenes lipiidide ja küllas-
tunud rasvhapete tarbimine,» tõi 
autor välja muutuse. Samas tooni-
tas Villa, et kui võrrelda tulemusi 
riiklike toitumissoovitustega, siis 
oli kõigil uuringuaastatel rasva 
sisaldus laste toidus ikkagi liiga 
kõrge. 

Kõige problemaatilisemad olid 
Eesti laste toidulaual vitamiinide 
D ja B2, kaltsiumi, magneesiumi, 
tsingi ja kiudainete tarbimine. 

eeSTi jA rooTSi lASTe 
erinevAd kehAkAAlud

Eesti ja rootsi koolilaste 
kehakaaluga seotud olulisemad 
erinevused ilmnesid nii 9- kui 
ka 15-aastaste tütarlaste puhul. 
9-aastasi alakaalulisi tütarlapsi on 
Eestis oluliselt rohkem kui root-
sis ehk 8%  Eestis ja 3,5% rootsis. 
Samas ülekaalulisi ja rasvunuid 
on oluliselt vähem, vastavalt 9%  
Eestis ja 17% rootsis. 

Sarnane muster kordub ka 
15-aastaste tütarlaste puhul. 
Eestis on alakaalulisi 15-aastasi 
tütarlapsi oluliselt rohkem kui 
rootsis, vastavalt 10,5% Eestis ja 
5% rootsis. 

Ülekaalulisuste poiste puhul 
olulisi erinevusi välja ei tulnud, 

Eestis on neid 10% ja rootsis 
12%.

Villa oletas, et Eesti tütarlaste 
alakaalulisus võis olla tingitud 
moetrendidest ning meedia mõ-
just, mis sunnib kaalu jälgima.

ToiTumiSe mÕju 
kehAkAAlule
Kuna rootsi ja Eesti on klimaati-
liselt sarnased, siis võiks eeldada, 
et sarnasusi on ka teatud toiduai-
netes, mis mõjutavad koolilaste 
ülekaalulisust. Seepärast hinnati 
samade laste toitumist, et teada 
saada, kas nad söövad teistmoodi 
ja kas see võiks mõjutada keha-
kaalu.

 Villa sõnul ei saa uuringutu-
lemuste põhjal öelda, et oleks 
kindlaid toiduaineid, mida nii 
Eesti kui rootsi ülekaalulised 
koolilapsed eriliselt teistmoodi 
tarbivad. 

Ülekaaluliste Eesti laste toit 
sisaldas küll rohkem lipiide 
võrreldes ala- ja normkaalulistega 
ehk 37% päevasest toiduener-
giast, samas kui soovitatav piir 
jääb 25–30% vahele. rootsi laste 
puhul samasugust tulemust ei 
ilmnenud.

 Küll aga tarbisid ülekaalulised 
rootsi noorukid rohkem valke 
ja piimatooteid võrreldes teiste 
kaalugruppidega.
rootsi lapsed tarbisid Eesti laste-
ga võrreldes üldse ligi poole võrra 
rohkem piima-ja kalatooteid.

Ülekaalulisuse probleem on 
süvenenud aastakümnete vältel 

EESTI jA ROOTSI LAPSI UURIDES LEIDIS INGA VILLA OMA DOKTORITööS, ET KUIGI EESTIS ON 
VähEM ÜLEKAALULISI LAPSI, ON RASVASTE TOITUDE LIIGTARBIMINE OLNUD MEIL AASTAKÜM-
neid pÜsiv TradiTsioon.



23   UT  Aprill 2010 nr 4 väiTekiri

UT

mitte ainult täiskasvanute vaid ka 
laste seas. Eri uuringutes on näi-
datud, et ülekaalulistel ja rasvu-
nud lastel on kaks korda suurem 
tõenäosus olla ka täiskasvanuna 
ülekaalus. 

Laste ja nende vanemate 
kehamassiindeksi omavaheline 
seos osutus tugevamaks kui seos 
toitumisega nii Eesti kui rootsi 
laste puhul. Kui vanemad on 
ülekaalulised, siis on suure tõe-
näosusega seda ka lapsed. «raske 
on öelda, kas see on põhjustatud 
perekondlikest toitumistavadest, 
et kui vanemad sõid ebatervisli-
kult ja liikusid vähe, siis andsid 
oma rollimudeli lastele üle, või 
tuli siin mingil määral ka geneeti-
line tegur arvesse,» arutles Villa.

Samuti leidis kinnitust väide, 
et ülekaaluliste laste sugulise küp-
suse aste on kõrgem kui ala- või 
normaalkaalus lastel.

Eesti ja rootsi koolilaste 
toitumisuuringu tulemuste põhjal 
järeldas autor, et igas riigis valitse-
vad eripärased toitumistavad ning 
neid peaks kindlasti arvestama, 
kui riigid planeerivad tegevusi 
ülekaalulisusega võitlemiseks. 
Villa sõnul on tähtis laste ülakaa-
lulisusega varakult tegeleda. «See 
on eaperiood, kus me saame suu-
nata ja mõjutada lapsi selleks, et 
täiskasvanueas oleks südame- ja 
veresoonkonnahaiguste riskitegu-
reid vähem,»  sõnas Villa. 

geen mÕjuTAb 
mAguSAiSu
Ühe huvitava tulemusena 
kajastub Inga Villa doktoritöös 
ka a2A-adrenoretseptori geno-
tüübi mõju magusate toiduainete 
tarbimisele. 

«GG genotüüp mõjutas magusa-
te toiduainete, näiteks kommi ja 
šokolaadi ning magusate piima-
toodete nagu jogurti ja kohupii-
ma tarbimist,» selgitas Villa. 
Teiste toiduainete tarbimise osas 
erinevusi genotüüpide vahel ei 
ilmnenud.

GG genotüübiga lastel oli ka 
vere glükoositase madalam kui 
teisel kahel CC ja CG genotüübil. 
Inga Villa näeb siin seost magusa-
ma toiduvaliku eelistamisega.

Varasemates uuringutes on-
leitud, et geen ADRA2A ehk nn 
maiustamisgeen võiks mõjutada 
ülekaalulisust ja keha rasvasisal-
duse jaotust. 

Täiendavad uuringud peaksid 
välja selgitama, kas see genotüü-
bist sõltuv toidueelistus püsib 
täiskasvanuikka jõudmiseni ning 

kas see võib avaldada mõju keha-
kaalule ja tervisele.

ToiTumiSkäiTumiSe        
longiTuuduuring
Erinevalt teistest Euroopa noore 
Südameuuringus osalenud 
riikidest on meil uuringutega 
jätkatud Eesti Laste Isiksuse, 
Käitumise ja Tervise Uuringu 
raames. 

Samu lapsi on  küsitletud 
erinevate uuringulainete jooksul 
aastatel 2001, 2004 ning 2007–
2008. 

Selline longituuduuring 
annab Inga Villa sõnul hea 
ülevaate sellest, kuidas noorte 
eestlaste elustiil ja harjumused 
mõjutavad hilisemat eluiga ning 
kuidas need kajastuvad südame- 
ja veresoonkonnahaigustes.

jaanus harro 
Psühholoogia instituut; psühhofü-
sioloogia osakonna juhataja; 
doktoritöö juhendaja

Üks osa dr Inga Villa 
tööst annab ülevaate 
sellest, mida on Eesti 

rahvastiku toitumisest paar-
ikümnel viimasel aastal teada ja 
kuidas see näeb välja võrreldes 
regiooni teiste riikidega. Töö 
empiiriline osa käsitles vasta-
mata küsimusi sügavuti. Sellest 
ilmnevad riskid, mis vähese lii-
kumisharrastusega ja ebatervis-
liku toitumisega juba lapseeas 
kaasnevad. Dr Villa töö näitab 
ka seda, kuidas toitumiseelis-
tused võivad olla mõjustatud 
pärilikest teguritest.

Arvestades inimese elu 
tavalist kestust ning seda, et 
tänapäeval tuleb suurem osa 
haiguskoormusest kroonilistest 
degeneratiivsetest haigustest, 
mille alusprotsessid saavad 
alguse juba noores eas, on pika-
ajalised uuringud just nimelt see 
viis, kuidas põhjuslikke seoseid 
eluviisi ja tervisliku seisundi 
vahel välja selgitada. Kuna toitu-
mise pikaajalist mõju inimestele 
eksperimentaalselt uurida ei 
saa, tuleb jälgida tegelike mõõ-
detavate näitajate trende pika 
aja jooksul ja analüüsida neid 
muude näitajate dünaamikaga 
koos. Siis saame teada, mida ja 
kui palju süüa on hea ja mida 
ei ole.
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Täiendusõpe 
on üks Tartu ülikooli 
põhitegevusi

Täiendusõppena võib läbida ka tasemeõppe kursusi, kusjuures täiendusõppes omandatut on võimalik varase-
mate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VõTA) korras tasemeõppesse üle kanda. Rahvusvaheliste suhete 
lektor Viljar Veebel õppetööd läbi viimas.                    Foto: Anfres Tennus
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Ülle kesli
avatud ülikooli keskuse täiendus-
koolitustalituse juhataja

Täiendusõppest on 
saanud tasemeõppe ja 
teadustegevuse kõrval 

ülikooli kolmas oluline tegevus-
suund. 2009. aasta aprillis vastu 
võetud Tartu ülikooli elukestva 
õppe põhimõtetes seati eesmär-
giks laiendada täiendusõppe 
pakkumist ning luua kõikide 
õppekavade juurde täiendus-
õppe programmid, suurendada 
täiendusõppes osalejate arvu 
ning parandada täiendusõppe kui 
teenuse kvaliteeti. 

2009. aastal osales Tartu 
ülikooli struktuuriüksuste 
korraldatud 1149 täienduskur-
susel üle 20 000 õppija. Oleme 
suurim täiendusõppe pakkuja 
Eesti kõrgkoolide hulgas. Meie 
täiendusõppijad moodustavad ca 
50% kõikide avalik-õiguslike üli-
koolide täiendusõppes osalejate 
koguarvust. 

Täiendusõppe pakkumine on 
laienenud: kursuste arv kasvas 
17% ja ületas esmakordselt 
tuhande piiri. Enim kursusi 
toimus haridus- ja arstiteadus-
konnas. Kuigi keskmiselt osales 
igal kursusel 2-3 õppijat vähem, 
jäi õppijate arv võrreldes 2008. 
aastaga samale tasemele.

Kui 2009. aastal prognoo-
siti ettevõtete koolituseelarve 
vähenemist keskmiselt 30–40% 
ja ka erakoolitusfirmad arvestasid 

keskmiseks koolituskäibe mahu 
languseks 20–30%, siis Tartu 
ülikooli täiendusõppe laekumi-
ne suurenes 13%, mis on  Eesti 
sotsiaalmajanduslikku olukorda 
arvestades väga hea tulemus ja 
näitab, et ühiskonnas hinnatakse 
ülikooli pakutavat täiendusõpet 
kõrgelt.

2008. ja 2009. aasta statistilisi 
andmeid põhjalikumalt analüüsi-
des võib öelda, et täiendusõppes 
langes avatud registreerimisega 
koolituste ning suurenes mit-
mesuguste koolitusprojektide 
ja -hangete raames toimunud 
kursuste maht.  

Lisaks ministeeriumide ja 
struktuurifondide rahastusele 
kasvas märgatavalt organisat-
sioonide ja asutuste tellimuskoo-
lituste ja hangete osakaal, mis 
näitab, et esimene samm ülikooli 
elukestva õppe põhimõtetes 
seatud eesmärgi saavutamiseks 
on astutud. 

Tähtsaks on saanud otsekon-
taktid ja läbirääkimised tellijate-
ga. nt korraldati kursusi riigi-
kantselei, riigikohtu, Eestimaa 
talupidajate keskliidu, kohalike 
omavalitsuste jt tellimusel ning 
haridus- ja teadusministeerium 
rahastas eesti keele ja kirjanduse 
õpetajate täiendusõpet.

Eelmise aasta novembris-det-
sembris toimusid täiendusõppe 
valdkondlikud ümarlauad, et 
teaduskondade ja kolledžitega 
üheskoos arutada, kuidas saavu-
tada ülikooli arengukavas aastani 
2015 püstitatud täiendusõppe 
eesmärke. 

Konstruktiivsete kohtumiste 
järel kaardistas avatud ülikooli 
keskus ümarlaudadel tõstatunud 
täiendusõppega seotud ettepane-
kud ja probleemid ning koostas 
nendest lähtuvalt 2010. aastaks 
TÜ täiendusõppe tegevuskava. 

Arendusülesannete eesmärk 
on täiendõppe pakkumise laien-

Minu arvates on täiendusõpe 
eelkõige oluline sisend taseme-
õppe õppekavade arendamiseks. 
See on kiireim võimalus vastata 
ühiskonna ootustele ja testida 
kursuste vajalikkust. Õppejõud 
toovad välja, et täiendusõpe  on 
hea võimalus ennast oma vald-
konna praktiliste suundadega 
kursis hoida, rääkimata sotsiaalse 
võrgustiku arendamisest. 

Tiiu männiste, 
viljandi kultuuriaka-
deemia täiendusõppe 
osakonna juhataja

ÜLIKOOLI ELUKESTEV õPE ON TASEME- jA TäIENDUSõPET (Sh EEL- jA ÜMBERõPET) SIDUV EESMäR-
GISTATUD õPPE-, LOOME-, TEADUS- jA ARENDUSTEGEVUS. ELUKESTEV õPE LOOB VõIMALUSED 
jA KUjUNDAB VALMISOLEKU ÜKSIKISIKU jäRjEPIDEVAKS jA IGAKÜLGSEKS ARENGUKS.
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damine ja parem turundamine. 
Samuti on oluline õppejõudude, 
programmijuhtide ja koordinaa-
torite motiveerimine, tunnusta-
mine ning toetamine. Täiendus-
õppe tegevuskava on leitav uues 
siseveebis õppe ja teaduse lehelt 
täiendusõppe rubriigist doku-
mentide ja juhendite alt.

Elukestva õppe põhimõte-
tes kokku leppides võttis üli-
kool endale ülesande pakkuda 
paindlikke elukestvas õppes 
osalemise võimalusi, suurendada 
seejuures regionaalset hõlmatust, 
mitmekesistada elukestva õppe 
vorme ning võtta kasutusele uusi, 
aktiivset õppimist edendavaid 
metoodikaid. 

Olulised algatused täiendus-
õppe pakkumise ja sihtrühmade 
laiendamiseks on juba tehtud. 
Selles osas on head eeskuju ja 
aktiivsust üles näidanud ülikooli 
kolledžid, kus on käivitatud 
mitmeid tegevusi elukestva õppe 
propageerimiseks:  narva kaks-
keelne lasteülikool, Pärnu noorte 
teaduskeskus, Talveakadeemia 
Viljandis ja Väärikate ülikool Pär-
nus. nendele algatustele tugine-

des on Teaduskool kavandanud 
arendustegevusi alates teadus-
laagritest ja lõpetades õpilaste 
teadustööde juhendamisega. 

Avatud ülikooli keskuse 
eestvedamisel toimub praegu 
Väärikate ülikooli kontseptsiooni 
väljatöötamine, et pakkuda eaka-
tele loenguid, seminare ja kooli-
tusi ning Talveülikooli projekti 
koostamine, et pakkuda koolitusi 
ennekõike nendele sihtrühma-
dele, kellel on keeruline osaleda 
Suveülikoolis (näiteks turismi-
töötajad ja põllumehed).  Samuti 
on koostamisel täiendusõppe 
kursuste loetelu, mida ülikool on 
valmis pakkuma venekeelsetele 
õppijatele. 

Lisaks kolledžitele toetab 
regionaalset hõlmatust e-õppe 
võimaluste laiendamine täiendus-
õppes. Tartu ülikool on e-õpet 
korraldanud alates 1998. aastast 
ja on üks vähestest koolitajatest, 
kes pakub ametialast täiendus-
õpet ka e-õppe vormis. 

näiteks mitmed keele- ja ma-
jandusalaseid kursused ning eri 
valdkondade õpetajate täiendus-
koolitused toimuvad interneti või 

kaugõppe teel. 
Möödunud aastal osales 

osaliselt või täielikult veebipõhis-
tel ja kaugkoolituskursustel üle 
4000 õppija, mis moodustab ligi 
20% täienduskoolituses osalejate 
üldarvust.

Ülikoolil on suur potentsiaal 
pakkuda laia valikut ühiskonna 
ootustele vastavaid koolitusi. 
Peamiselt korraldatakse tööalast 
täiendusõpet, et omandada 
erialaseid teadmisi, oskusi ja 
vilumusi või neid täiendada, ning 
ümberõpet lisaeriala omandami-
seks olemasoleval haridustase-
mel. 

Kui ümberõppeprogramm toi-
mub sessiooniti ja kestab reeglina 
1–2 aastat, siis tööalane täiendus-
õpe võib toimuda väga erinevas 
mahus ja vormis: avatud koolitus 
(kursus, seminar, õppepäev jms, 
kuhu on vaba registreerumine, sh 
suveülikool, e-õpe jne), tellimus-
koolitus (konkreetsele rühmale 
tellitud kursus), aga ka osalemine 
täiendusõppijana üksikul taseme-
õppe õppeainel. 

Samuti pakutakse täiendus-
õppe raames eelõpet ehk kursusi, 
mis toetavad sisenemist järgmi-
sele haridustasemele, sh on ka 
õpilastele suunatud teaduskooli 
õppetöö. 

Üha rohkem toimub vabaha-
riduslikke koolitusi, et toetada 
isiksuse ja loovuse arengut ning 
elus vajalike teadmiste, oskuste 
ja võimete lisandumist. Mitmed 
kliendid on rõhutanud, et huvi-
alakoolitused on suurepärased 
töötajate motivatsiooni suuren-
damisel, kuid veelgi olulisemad  
innovaatiliste lahenduste saavu-
tamisel. UT

Isiklikult leian, et elu on liiga lühi-
ke, et teha igavaid asju. Seetõttu 
loodan, et kursused on põnevad ja 
õpetlikud ning tulevikus saab minu 
loeng seeläbi põnevam ja õpetli-
kum nii mulle kui ka tudengitele. 
Senine õpetamiskogemus piirdub 
doktorantuuri kohustusliku audi-
toorse õppetööga ning, mis seal 
salata, eksamitulemused osutusid 
tookord paremaks nendel, kes 
loengutel ei käinud.

Antti Tamm,
algaja õppejõud
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mart noorma
õppimise ja õpetamise aren-
duskeskuse juhataja

Õpetamisteoreetikud 
John Biggs ja Catherine 
Tang on oma õpikus 

«Õppimist väärtustav õpetamine 
ülikoolis» öelnud: «Õpetamine 
ei ole tänapäeval enam teadustöö 
vaene sugulane. Üha rohkem 
saadakse aru, et hea õpetamine 
ei ole mõne õnneliku õppejõu 
kaasasündinud anne, vaid kogu 
ülikooli hõlmava infrastruktuuri 
funktsioon.» Õppimine toimub 
õppija aktiivse tegevuse abil: ta 
õpib sellest, mida tema teeb, mit-
te sellest, mida teeb õppejõud.

Oma õpetamis- ja juhenda-
misoskusi saab arendada iga 
õppejõud ise, selleks kolleegidega 
koostööd tehes ning õpetamis- ja 
juhendamisalases täiendusõppes  
osaledes. Tuge pakub selleks aas-
tatel 2008–2013 Euroopa Liidu 
Sotsiaalfondist rahastatav kõrg-
hariduse arendamise programm 
Primus, mis rahastab muu hulgas 
õppejõudude täiendusõpet. Tartu 
ülikoolis on üks Eesti kahest õp-
pejõudude koolituskeskusest. 

Mitmesuguste õpetamis- ja 
juhendamisoskuste täiendusõp-
pekursuste pakkumisega saab tut-
vuda veebis www.ut.ee/primus. 

Koolituspakkumine on valmi-
nud teaduskondade ja struktuu-

riüksuste koostöös ning täieneb 
ja areneb pidevalt. Õppimis- ja 
õpetamisoskuste täiendusõppe-
kursusi pakutakse kõigi program-
mi Primus partnerkõrgkoolide 
õppejõududele, samuti arenda-
takse välja spetsiaalselt Tartu 
ülikoolile vajalikke kursusi. Kur-
sused on ülikooli õppejõududele 
täiesti tasuta.

Tartu ülikooli õppejõud on 
seda hinnanud ja kasutanud: iga 
kolmas õppejõud ja teadustöötaja 
osales 2009. aastal õppejõudude-
le mõeldud koolitustel. Õppejõu-
dude õpetamis- ja juhendamisos-
kuste arendamiseks toimus 2009. 
aastal programmi Primus raames 
53 täiendusõppekursust, millest 
17 olid e-kursused. Olulisemad 
teemad õpetamisoskuste koolitu-
ses olid ainedidaktika, aktiivsed 
õppemeetodid ja juhendamine. 

Töötati välja mitmeid aine- 
spetsiifilisi täiendusõppeprog-
ramme. Jätkuvalt  on populaarne 
kursus «Õppimine ja õpetamine 
kõrgkoolis». Õppejõudude õpe-
tamis- ja juhendamiskoolitustel 
osales kokku 657 Tartu ülikooli 
õppejõudu, neist 119 e-kursustel. 

Uusi kursusi lisandub pidevalt. 
Oma aine- ja valdkonnadidak-
tika kursuste väljatöötamist on 
alustanud füsioterapeudid ja  
võõrfiloloogid, juhendajakoo-
litust täiustavad pidevalt arstid. 
Alanud on töö 2011. aasta kooli-

tuspakkumise väljatöötamiseks. 
Et õpetamisoskuste arendamine 
on tähtis ja koolitused selleks hea 
võimalus, kajastub ka koolitusel 
osalenute tagasisides. 

Miks täiendusõppes osaletak-
se? Koolitus annab enesekindlust, 
uusi ideid ja õpetamisvõtteid, 
võimaldab teoreetilist tõlgen-
dust senisele tegevusele ning  
loob võimalusi enda õppejõuks 
olemist mõtestada, õpetamise üle 
mõtteid vahetada. 

Koolitustel saab suhelda 
õpetamisest huvitatud inimes-
tega. Tekib julgus, harjumus ja 
vajadus edaspidigi õpetamise üle 
arutleda. 

Programmi Primus raames 
valiti Eesti 2009. aasta õppejõu-
dude koolitaja ja õppiv õppejõud.  
need kaks tehtud tööd tunnus-
tavat tiitlit pälvisid kaks Tartu 
ülikooli õppejõudu. 2009. aasta 
õppejõudude koolitajaks valiti 
sotsiaal- ja haridusteaduskonna 
kõrgkoolipedagoogika lektor 
Mari Karm. 2009. aasta õppivaks 
õppejõuks sai arstiteaduskonna 
stomatoloogia kliiniku õppejõud 
riina runnel.

õpetamist õpitakse 
kogu elu

UT
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ene voolaid, 
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duskeskuse koordinaator

Aasta õppejõudude 
koolitajaks valitud 
haridusteaduskonna 

kõrgkoolipedagoogika lektori 
Mari Karmi koolitused on ins-
pireerivad ja uusi ideid andvad, 

teoreetilist konteksti loovad ja 
selge eesmärgiga. 

Mari Karm rakendab oma 
õppetöös just neid õppemeeto-
deid, mille kasutamist kolleegi-
dele õpetab, innustab koolitusel 
osalejaid neid oma õppetöös 
kasutama ja tagasisidet andma 
ning saadud kogemusi analüü-
sima.

Kuidas said õppejõudude koo-
litajaks?
Mitmesugustes õpetamisprog-
rammides osalemise kaudu. 
Kõigepealt õppisin ise, siis 
rakendasin saadud teadmisi oma 
õppetöös. nägin, et see töötas, 
mis julgustas edasi õppima ja 
uurima. Alustasin doktorantidele 
mõeldud kõrgkoolididaktika kur-

Mari Karm ei 
ütle iial kõrg-
koolididaktikale 
«ei»

Foto: Andres Tennus
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sustega Tallinna ülikoolis.  Pärast 
haridusteaduskonna loomist tulin 
Tartu ülikooli kõrgkoolididaktika 
õppetooli. 

Siin olid juba toimunud 
Oslo ülikooli professori Gunnar  
Handali õpetamisoskuste suve-
koolid. Professor Handal kaasas 
mind õppejõudude õpetamisse, 
jälgis minu õppetööd ja andis 
lõpuks kinnituse, et olen valmis 
õppejõude koolitama. Uurisin 
oma doktoritöös õpetamis- ja 
juhendamisoskuste arendamist, 
täpsemalt täiskasvanukoolitaja 
professionaalset kujunemist. 

Olen kogu aeg ka ise üliõpilasi 
õpetanud, seega võin kinnitada, 
et õppetöös eri meetodite kasuta-
mine õigustab ennast. 

Kas kõik õppejõud peaksid 
õpetamiskursustel osalema?
Ma arvan, et koolitusi ei pea üle 
tähtsustama, enesearenguks on 
väga erinevaid võimalusi. Õppe-
jõud võivad saada ideid konverent-
sidelt, koostööst kolleegidega. 

Mõni õppejõud eelistab 
individuaalseid konsultatsioone, 
mõned soovivad külastada kol-
leegide õppetööd, mõnele sobib 
eksperimenteerimine, mõnele 
klubilaadne kooskäimine, mõned 
tahaks häid veebikursusi. 

Oluline on, et õppejõud 
tegeleb enese õpetamisoskuste 
arendamisega, mõtestab õppe-
jõuks olemist. Ja muidugi raken-
dab ning analüüsib koolitustel 
õpitut. Koolitused annavad ideid, 
kuidas arendada endale sobivaid 
õpetamisviise. 

Mõtted selginevad, kui 
koolitustel kogetu igapäevases 
õpetamistöös käiku läheb.

Kas mõned õppejõud on 
õpetamises juba loomu poolest 
andekamad? 
Õpetamises nagu igas valdkon-
nas on olemas omad eeldused. 
Kindlasti on õppejõude, kelle 
jaoks õpetamise äraõppimine on 
lihtsam. Ennast arendades saab 
seda annet tõhusamalt ja sihipä-
rasemalt rakendada. Tihtipeale 
samastatakse head õpetamist 
esinemisoskusega. 

Pakutakse kujundit õppe-
jõust kui näitlejast. Tegelikult 
on õppejõud pigem lavastaja. 
Üliõpilase õppimise juures võib 
olla olulisem situatsioon, kus õp-
pejõud polegi tähelepandav, aga 
õppimise sündmus leiab aset. 
Mäletan oma ülikooliõpingutest 
õppejõudu, kelle iga loeng oli 
suurepärane vaatemäng, aga ma 
ei õppinud seal peaaegu midagi. 

Sa teed õppe- ja teadustööd, 
juhendad magistrante ja dokto-
rante, koolitad õppejõude. Kas 
on oht, et ühel päeval ütled, et 
sul ei ole näiteks kursuse «Õp-
pimine ja õpetamine kõrgkoo-
lis» tegemiseks lihtsalt aega?
Kõik, mis puudutab kõrgkoolidi-
daktikat, on mulle hingelähedane 

ja selle kohta ei ütle ma iial, et 
ma seda ei tee. Õpetamisoskuste 
arendamine on tähtis juba selleks, 
et oleks õpetamisrõõm, et säiliks 
õppimisrõõm nii õppejõul kui 
ka üliõpilastel, eriti kui loota, et 
kõrgharidusega inimene õpib 
kogu elu edasi.

Kas tänapäeva üliõpilane õpib 
teisiti? Miks me õpetamisest nii 
palju räägime?
Tänapäeval ei ole ülikooli 
õppetöös loeng enam ainus info 
kogumise võimalus. 

Oma teadmiste kujunda-
miseks ja struktureerimiseks 
on väga erinevaid meetodeid. 
Samas ei tööta eri õppemeetodid 
iga õppeaine ja iga õpperühma 
puhul. Õppejõul on vaja tead-
misi eri meetoditest ja julgust 
katsetada. Kui valdad ainult 
üht õppemeetodit ja see mõne 
auditooriumi või teema puhul 
ei tööta, on väga raske edukalt 
õppida ja õpetada.

On tähtis, et igal õppejõul 
kujuneks oma repertuaar, omad 
võimalused ja vahendid, mida 
õppetöös kasutada. Ikka selleks, 
et õppimine oleks edukas ja õpe-
tamisrõõm säiliks.

Kui õpetamine on põhitöö, siis võib 
kergesti tekkida rutiin. Kursustelt 
loodan sellist impulssi, mis annaks 
mõtteid oma igapäevatööd analüü-
sida ja korrigeerida, ehk võimaluse 
korral midagi muuta ja arendadagi! 
E-õppe kasutamisvõimalused oma 
ainekursuste toena pakuvad samuti 
huvi, vähemalt olukorrast ülevaate 
saamise seisukohalt.

karin hellat, 
kogenud õppejõud 

UT
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ene voolaid, 
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2009. aasta õppiva õppejõu 
tiitliga pärjatud riina run-
nel on 2008. ja 2009. aastal 
süstemaatiliselt tegelnud oma 

õpetamis- ja juhendamisoskuste 
arendamisega. 

Ta on programmi Primus 
raames osalenud seitsmel õppe-
jõudude täiendusõppekursusel, 
on arstiteaduskonna doktorant ja 
alates 1. septembrist 2009 tegev 
ka mentorõppejõuna. 

Kuidas avastasid enda jaoks 
õpetamis- ja juhendamisoskus-
te koolitused? 
Arstidele on pidev enesearenda-
mine ja täiendusõppes osalemine 
loomulik protsess. Oleme  stoma-
toloogia kliinikus oma õppekava 
arendamiseks palju tööd teinud. 
Õpetamisoskuste täiendamine 
oli tegelikult tingitud vajadusest 
aidata üliõpilastel õppetöös 
edukas olla. 

Haridustehnoloogi Triin 
Marandi abiga töötasime välja 
«Suu- ja hambahaiguste prope-
deutika» (nn hambaarsti ABC) 
veebikursuse, mis sai meditsiini-
valdkonnas 2006. aasta parima 
e-kursuse nimetuse. Selle kursuse 
loomisel tehti ära suur töö mater-
jalide ja terminoloogia korrasta-
misel. Hambaravi erialal on palju 
üliõpilasi, kelle emakeel pole eesti 
keel. Korrektne eestikeelne ma-
terjal aitab neil omandada õigeid 
mõisteid. 

Eksamitulemused on näi-
danud e-kursuse positiivset 
mõju üliõpilaste mõtlemise 
süsteemsusele ja keelekasutusele. 
Veebikursusel on lisaks iga teema 
kohta testid, mida üliõpilane 
saab lahendada ja nii ka ise oma 
teadmisi hinnata. Õppejõududel 
on võimalik jälgida, millised 
baasteadmised on üliõpilased 
omandanud, kuid vastutus on 
üliõpilasel. Mina vabanesin 

Riina Runnel: «õpeta-
misoskus on arendatav»

Riina Runnel on õppejõuna töötanud umbes 10 aastat.       Foto: Andres Tennus
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aeganõudvast praktikumieelsete 
testide parandamisest ja saan va-
banenud aja arvelt oma õpetamis-
oskusi ja -meetodeid arendada. 

Oled olnud väga süsteemne 
õppija, mida see sulle annab?
Olen jõudnud äratundmisele, 
et õpetamisoskus nii nagu iga 
teinegi oskus on arendatav ja 
täiustatav. Eelkõige olen saanud 
koolitustelt uusi meetodeid ja 
võtteid, mida  oma õppetöös 
rakendada. Olen õppinud avatud 
küsimusi esitama, kasutan 
loengute asemel kombineeritud 

õpet, usaldan enam üliõpilasi. 
Koolitustel saavad kokku väga 
erinevad inimesed, kes aitavad 
asju näha uue nurga alt, laiemalt. 
Olen näinud, kui palju tarku ja 
pühendunud õppejõude meil on.  

Mida üliõpilased sinu õpetami-
sest arvavad?
Üliõpilased tulevad uute meeto-
ditega väga hästi kaasa.  Mulle läks 
väga hinge, kui üks viienda aasta 
üliõpilane ütles, et kursus, mille 
ma olin uute teadmiste ja oskuste 
põhjal teinud, oli esimene kord 
tema ülikooliõpingute jooksul, kui 

küsiti üliõpilaste arvamust. See 
näitab meile, et muutused on vaja-
likud. Võin öelda, et uute meetodi-
te kasutamine on minule andnud 
väga positiivse pildi üliõpilastest 
– nende suurest lugemusest, 
uudishimust, vastutusest.

Kui kaua veel õppejõu tööd teed?
nii kaua kui vähegi võimalik. 
Õpetamine pakub mulle rõõmu, 
kindlasti jätkan oma õpetamis-
oskuste arendamist: järgmised 
õpetamis- ja juhendamisoskus-
te kursused on mul juba välja 
valitud. 

Ülikooli õppetöö kvaliteet tugineb esmajoones just õppejõudude 
tegevusele – õpetamisele, juhendamisele, üliõpilastele eeskujuks 
olemisele. Üliõpilased väärtustavad õppejõudude häid õpetamis-
oskusi väga kõrgelt, olles samas muidugi ka väga kriitilised nende 
õppejõudude suhtes, kes oma õpetamise metoodikale ehk vähem 
tähelepanu pööravad. Seejuures tahaks rõhutada, et «headeks» 
õpetamisoskusteks ei pea üliõpilased sugugi mitte pedagoogilisi 
moeröögatusi ega IKT-vahendite tulevärki auditooriumis. 
Tartu ülikoolis juba neli aastat üliõpilaste tagasiside põhjal välja 
antud aasta õppejõu auhinna saajate ning neljas valdkonnas 
kümne parima hulka valitute puhul hinnati ennekõike seda, kui 
õppejõud saavutab üliõpilastega kontakti, annab arusaadavat ja 
abistavat tagasisidet ning suudab üliõpilased ainest vaimustuma 
panna ehk teisisõnu – õpetab õppimisest rõõmu tundma.

Ilmselt ei ole me õppejõudude õpetamisoskustele kohati piisavalt 
tähelepanu pööranud, vaid eeldanud, et teaduskraad annab 
automaatselt ka õpetamisoskused. Nii see ei pruugi olla. Muutusi 
ootavad meilt nii õppijad, kelle harjumused ja õpistiilid on teistsu-
gused kui paarikümne aasta taguseil TÜ tudengeil, kui ka nende 
tulevased tööandjad. Tänapäeval ei piisa enam traditsioonilisest 
pedagoogikast, arvestada tuleb laia valiku õpetamismeetodite ja  
-vahenditega. Kõrgkoolipedagoogika-alane koolitus toob esma-
joones kasu üliõpilasele, aga loomulikult ka õppejõule ja kogu 
ülikoolile.

Siret rutiku, 
õppeosakonna juhataja

Alar karis, 
rektor

UT
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Sel korral on Tartu kevad-
päevade festival tõeliseks 
kultuuride kohtumispai-

gaks, kus Pirogovi vastkuivanud 
murul saavad kokku eri rahvused, 
nende kultuurid, kombed ja 
tavad. Tudengipäevad kutsuvad 
väärtustama oma ja märkama 
võõrast. 

Üheks põnevamaks kultuuride 
virvarriks tudengipäevade kavas 
saab olema «KogeMUSter», 
mille eesmärk on tutvustada 
eri kultuure isetegemise ja uute 
põnevate kogemuste kaudu.

Üritus toimub paralleelselt 
neljas keskuses: pealaval, õpimu-
rul, piknikualal ja mängumurul. 
Keskustes saab õppida tantse ja 
nautida tavapärasest veidi erine-

vaid etteasteid, panna proovile 
oma näputööosavus, maitsta 
huvitavaid roogi ning tegeleda 
rahvuslike spordialadega.  

Loomulikult ei puudu tuden-
gipäevadelt ka kõik traditsiooni-
lised üritused, mida terve Tartu 
on juba pikisilmi oodanud. Seega 

on viimane aeg hakata valmis-
tuma Bambuseks ja paadiralliks, 
Tudengilauluks ja Karsummiks, 
panna hing valmis öölaulupeoks, 
volbrimüsteeriumiks ning ime-
kauniks Võluaia heategevuskont-
serdiks.  

Tartu kevadpäevade mitme-
külgse programmi eest hoolit-
sevad Tartu tudengipäevade 
festivali peakorraldajana ülikooli 
kultuuriklubi ning paljud aktiiv-
sed kaasalööjad. Suure panuse 
kevadpäevade programmi on sel 
aastal andnud PÖFF, Emajõe lod-
jaselts, EMÜ üliõpilasesindus ja 
Eesti arstiteadusüliõpilaste selts. 

puhkA vAim väljA!
Tudengipäevade maskott Villem.

kevadpäevad toovad 
kokku eri kultuurid
hEI! hALLå! SVEIKI! LABAS! Привет! TERE, TUDENGID! OOTAMATULT ON LUMEMäGEDEST 
SAANUD PORIjõED, MIS MURRAVAD TEED PEAGI SAABUVALE TARTU KEVADPäEVADE FESTI-
VALILE. ALATES 26. APRILLIST KUNI 2. MAINI TEEVAD TUDENGID õPPIMISSE PISIKESE PAUSI jA 
KESKENDUVAD KULTUURSELE VAIMU VäLjAPUhKAMISELE.

Mikser Disaini fotokollaažide 
näitus Tudengipäevadest
16. aprill – 29. aprill 
LOOV galerii (Tartu Loomema-
janduskeskus, Kalevi 13)

Maarja Kiluski ja Mariliis Aia moe-
jooniste näitus-presentatsioon

28. aprill – 2. mai
Karlova kohvik (Tartu Loome-
majanduskeskus, Kalevi 13)

Näitus «Sotsiosfäär»
23. aprill – 23. mai T-L kl 12-19
Galerii noorus (riia 11)

Elamise Kunsti Noorte Baas-
kursus YES!+
27. aprill - 2. mai (T,K, n, r 18-
22.30; L-P 10.30-18)
Hotell Tartu Suur konverentsisaal 
(Soola 3)

TArTu kevAdpäevAd  2010.  villem SooviTAb:
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TARTU KEVADPäEVAD 2010 
(26. aprill – 2. mai)

eSmASpäev, 26. Aprill

kl 6-8 AVATUUT 
Tartu ühiselamud
kl 6.30, 8 Linnuvaatluslodi Ema-
jõel Väike lodjakoda, 100.-/75.-
kl 10, 12, 14, 16  Viikingilaeva 
tudengiekspress kesklinn-Lodja-
koda Atlantise kai, 25.- 
kl 10-18 rändava Lodjakoja 
käsitöötoad Väike lodjakoda
kl 11, 13, 15, 17 Viikingilaeva 
tudengiekspress Lodjakoda-kesk-
linn Väike lodjakoda, 25.-
kl 11-15 Villem keraamika töö-
toas Keraamikagalerii, Jaani 14, 
40.-/25.-
kl 14-17 PÄEVAKLUBI 
Pirogovi park
kl 15 Tudengiauto 2010 
Pirogovi park
kl 15 Sissejuhatus lomograafiasse 
Pubi Sõprade Juures
kl 17 Õllekoolitus Püssirohukelder
kl 18-19.30 MÄLUKAS 
Püssirohukelder

kl 18.30-20.30 Tartu Jooksumara-
toni ühistreening 
Elva, Tartumaa Tervisespordikeskus
kl 19 Maailmakohvik «Kultuu-
ride sarnasus – müüt või tegelik-
kus?» Restoran-klubi Maailm
kl 21-21.30 KEVADPÄEVADE 
AVATSErEMOOnIA 
Raekoja plats
kl 22 ÖÖLAULUPIDU 
Kassitoome org
kl 22-24 Tähevaatluslodi öisel 
Emajõel Väike lodjakoda, 100.-/75.-

TeiSipäev, 27. Aprill

kl 6.30, kl 8 Linnuvaatluslodi 
Emajõel Väike lodjakoda, 
100.-/75.-
kl 7 Trepijooks 
EMÜ ühiselamu Torn
kl 10, 12, 14, 16  Viikingilaeva 
tudengiekspress kesklinn-Lodja-
koda Atlantise kai, 25.- 
kl 10-18 rändava Lodjakoja 
käsitöötoad Väike lodjakoda

kl 11, 13, 15, 17 Viikingilaeva 
tudengiekspress Lodjakoda-kesk-
linn Väike lodjakoda, 25.-
kl 12-16 Doonoripäev 
TÜ Raamatukogu
kl 14 Giidituur ErMi näitusema-
jas Kuperjanovi 9
kl 14-17 PÄEVAKLUBI 
Pirogovi park
kl 15 Tudengiauto 2010 
Pirogovi park
kl 16 Dendropargi jooks 
Kreutzwaldi 5
kl 16-18 Tervislik mäkkejooks 
Pirogovi park
kl 16-19 Keskkonnasõbralik 
kraavikoristus 
kogunemine Kreutzwaldi 52
kl 16.15 Loengusari «Oskused 
eluks» – suhtlemine paarisuhetes 
Ülikooli Kohvik
kl 16.15 Vana särgi uus elu 
TÜ kunstimuuseum, Ülikooli 18, 
30.-/21.-
kl 18 Matsalu 7. Loodusfilmide 
Festivali filmiõhtu 
Kompanii 10, 25.-/10.-
kl 18-20 Terves kehas terve vaim! 
Lille maja noortetuba, Lille 9
kl 18-23 Mänguõhtu Ludo Laua-
mänguklubis Riia mnt 15B
kl 18.15 Loeng: Martin roger 
«Juriidilised ja terrorismialased 
küsimused ÜrO`s» Trahter 
Labürint, Vanemuise 21a
kl 19 SAS-aruteluõhtu «Don`t 
worry, be happy!» Vaksali 11-44
kl 19.15-21 D-Kohvik: Mis on 
kristlusel pistmist rahvuslusega? 
Roosi 1

Foto: Taavi Kottise
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kl 20 English Comedy Tour of 
Estonia Vilde lokaal, 50.-
kl 20-24 TUDEnGILAUL 2010 
Tartu Üliõpilasmaja, 60.-/40.-
kl 22-24 Tähevaatluslodi öisel 
Emajõel Väike lodjakoda, 
100.-/75.-
kl 23 Kevadpäevade peonädala 
avapidu Club Tallinn, 40.-/süda-
ööni tasuta

kolmApäev, 28. Aprill

kl 6.30-8 Linnulaulu kuulamine 
Raadi kalmistu peaväravad
kl 6.30, 8 Linnuvaatluslodi Ema-
jõel Väike lodjakoda, 100.-/75.-
kl 10, 12, 14, 16  Viikingilaeva 
tudengiekspress kesklinn-Lodja-
koda Atlantise kai, 25.- 
kl 10-18 rändava Lodjakoja 
käsitöötoad Väike lodjakoda
kl 11, 13, 15, 17 Viikingilaeva 
tudengiekspress Lodjakoda-kesk-
linn Väike lodjakoda, 25.-
kl 11-17 Toomkiriku tornides 
turnimine Tartu toomkiriku tornid 
kl 12-16 Doonoripäev 
TÜ Raamatukogu
kl 12-20.30 KULTUUrIDE 
KOHTUMISPAIK «KogeMUS-
ter» Kaubamaja esine
kl 13-15 Värvid T-särgile! 
TÜ ajaloo muuseum, 15.-
kl 14 Giidituur ErMi Postimuu-
seumis Rüütli 15
kl 14-17 PÄEVAKLUBI 
Pirogovi park
kl 15 Tudengiauto 2010 
Pirogovi park
kl 15 Maa-bowling Pirogovi park
kl 16 Käsna-Kalle rahvastepall 
Pirogovi park
kl 17-19 Moodne meditsiiniline 
viievõistlus 
Vana Anatoomikumi esine

kl 17.30-18.30 English Stand Up 
Comedy Kaubamaja esine
kl 18-20 Terves kehas terve vaim! 
Lille mja noortetuba, Lille 9
kl 18.15 rahvusvaheline muusi-
kamälumäng Vilde kohvik
kl 19 HÕFFi friigifilmid lodjaki-
nos: Eesti Animeeritud Õudusfil-
mid Atlantise kai ääres, 35.-/25.-
kl 20 English Comedy Tour of 
Estonia Vilde lokaal, 50.-
kl 20-23 PUBIRALLI 
Tartu linna pubid, 100.-/võistkond
kl 20-24 Tartu tantsuklubi: Inge-
risoome tantsud Tiigi 11, 25.-
kl 20.30-3 Ööorienteerumine 
Pirogovi park, 5.-
kl 21 Inboil Korp! Arminia Dorpa-
tensis, Õpetaja 11, 75.-/ISIC 50.-
kl 21 HÕFFi friigifilmid lodjaki-
nos: rauduksed 
Atlantise kai ääres, 35.-/25.-
kl 21 Katusekontsert: Meie Mees 
Club Tallinna ees ja katusel
kl 21.30 Džässiõhtu Ülikooli 
Kohvik, 45.-/30.-
kl 22 «Pahade seemnete» CD 
esitlus, tantsupidu Genialistide 
Klubi, 75.-/50 (tudeng, õppejõud)
kl 23 HÕFFi friigifilmid lodja 
purjel: Seksigalaktika 
Atlantise kai ääres

kl 23 Suur katusekontserti after-
party! Club Tallinn, 40.-/südaööni 
tasuta

neljApäev, 29. Aprill

kl 9 Giiditud hommikusöögiga 
lodjasõit 
väljasõit Dorpati eest, 150.-
kl 10, 12, 14, 16  Viikingilaeva 
tudengiekspress kesklinn-Lodja-
koda Atlantise kai, 25.- 
kl 10-18 rändava Lodjakoja 
käsitöötoad Väike lodjakoda
kl 11, 13, 15, 17 Viikingilaeva 
tudengiekspress Lodjakoda-kesk-
linn Väike lodjakoda, 25.-
kl 12-16 TULEVASED TUDEn-
GID SUVEKS TUGEVAKS! 
Pepleri 5
kl 14-17 PÄEVAKLUBI 
Pirogovi park
kl 15 Tudengiauto 2010 
Pirogovi park
kl 16 Veini orienteerumine 
Pirogovi Park
kl 16.15 Loengusari «Oskused 
eluks» – konfliktide lahendami-
ne paarisuhtes Ülikooli Kohvik
kl 17 Õllekoolitus Püssirohukelder
kl 18 Ugri-mugri õhtu 
Kompanii 10
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kl 18 Maailmafilmiõhtu «Mees, 
kes laulab» J. Kuperjanovi 9
kl 18 reisiromaan «Seitse maail-
ma» ja Avantüristid 
Kompanii 3/5, IV korrus
kl 18-20 Terves kehas terve vaim! 
Lille maja noortetuba, Lille 9
kl 18-22 Lauamängude õhtu 
Tartu Mänguasjamuuseum
kl 19 M. Sarve sotsiaalprojekt 
«15%» Tampere Maja, Jaani 4
kl 19 HÕFFi friigifilmid lodjaki-
nos: Maailma õudsamad lühikad 
Atlantise kai ääres, 35.-/25.-
kl 19 Viikingimuusika ansambli 
«Hüüp» kontsert 
Väike lodjakoda
kl 19-20 Arstitudengite ja arstide 
vaheline hokimatš  Lõunakeskus
kl 20 Katrin «KATE» Mandel & 
Bänd Klubi Plink Plonk, 100.-
kl 20 Urmas Alenderi laulud – 
Margus Vaher ja Ursel Oja Tartu 
Jaani kirik, 150.-/ eelmüügist 
125.-/100.-
kl 21 HÕFFi friigifilmid lodjaki-
nos: Stingray Sam 
Atlantise kai ääres, 35.-/25.-
kl 21-23 BAMBUS Vanemuise tn
kl 23 HÕFFi friigifilmid lodja 
purjel: Black Devil Doll 
Atlantise kai ääres
kl 23 Maffiaöö! 
Paabel, Ülikooli 17-225
kl 23 Suur eripidu! 
Club Tallinn, 35.-/eelmüügist 25.-
kl 23 Tudengi Kevadmöll 2010 - 
«rannavolber» Stiilikas Atlantis, 
ainult eelmüügist 35.-

reede, 30. Aprill

kl 11-15 Villem keraamika töö-
toas Keraamikagalerii, Jaani 14, 
40.-/25.-
kl 14 Giidituur ErMi näitusemajas 

J. Kuperjanovi 9
kl 14-20 Linnarahva metsapäev 
Raekoja plats
kl 16-18 TUDEnGIEKSTrEEM 
Kaarsilla juures Emajõel
kl 18 Mariliin Kindsiko maalinäi-
tus «Igatsuse pisarad on punast 
värvi!» LOOV galerii, Kalevi 13
kl 18 Ökopunk 2010: Ka taime-
del on õigus laulda 
TÜ Botaanikaaed
kl 18-20 Terves kehas terve vaim! 
Lille maja noortetuba, Lille 9
kl 20 navigatsioonihooaja avami-
se pidu Lodjakojas 
Väike lodjakoda, 50.-
kl 21 Tulli Lum 10, Oort 10 
Klubi Plink Plonk, 75.-
kl 21-4 Maailmamustrid ja Su-
garcane esitlevad: Def räädu live! 
Genialistide Klubi, 50.-
kl 23 CT Stiilikas: Hirmuvabrik 
Club Tallinn, 100.-/südaööni 
tudengile tasuta
kl 23 VOLBrIMÜSTEErIUM 
Kaarsilla juures Emajõel

lAupäev, 1. mAi

kl 12 ragby 7. turniir Tartu Vene 
Lütseumi staadion, Uus 63b
kl 12-14 LASTE RATTATUUr 
Vabaduse puiestee
kl 12-16 Liikluslabor 
Vabaduse puiestee
kl 12-17 Arstiteaduskonna jalg-
palliturniir Mart Reiniku Güm-
naasiumi jalgpalliväljak
kl 13-15 Tartu Tudengirammu-
mees 2010 Vabaduse puiestee
kl 15 Tudengiauto 2010 finaal 
Vabaduse puiestee
kl 15-16 TUDEnGILAAT 
Vabaduse puiestee
kl 16-17 KOSTÜMEErITUD 
TEATEJOOKS Vabaduse puiestee

kl 17-18 KASTIrOnIMISE 
FInAAL Vabaduse puiestee
kl 18 LUMESÕDA 
Vabaduse puiestee
kl 20-23 FOLGIME! 
Vabaduse puiestee
kl 22 Winny Puhh «Üllatuspi-
du» Klubi Plink Plonk, 50.-
kl 22-24 Tähevaatluslodi öisel 
Emajõel Väike lodjakoda, 
100.-/75.-
kl 23 Kevadpäevade Printsess 
2010 Club Tallinn, 100.-/südaööni 
tudengile tasuta
kl 23 ÖÖTAnTSUPIDU 
Vabaduse puiestee

pÜhApäev, 2. mAi

kl 6.30, 8 Linnuvaatluslodi Ema-
jõel Väike lodjakoda, 100.-/75.-
kl 12-20 noorte diskorite festival 
«Maimiiting 2010» 
Kaubahalli ees pargis
kl 13-15 KArSUMM 
Kaarsilla juures Emajõel
kl 15.30 XVI EMÜ vs TÜ kahek-
sapaatide regatt start Kvissenthalis, 
finiš  Atlantise ees
kl 15.45 Vana kooli parvematka 
finiš  Atlantise ees
kl 16 PAADIRALLI 
Kaarsilla juures Emajõel
kl 18 VÕLUAIA HEATEGE-
VUSKOnTSErT 
TÜ Botaanikaaed
kl 22-24 Tähevaatluslodi öisel 
Emajõel Väike lodjakoda, 
100.-/75.-

igA päev

kl 8-20 Pilguga Emajõelt linnale: 
süstadelt ja Parvsaunaga 
Emajõe supelrand laululava taga, 
160.-/125.-
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kadri inselberg
kadri.inselberg@ut.ee

Eesti töörühma juhi ja 
Tartu ülikooli õigussot-
sioloogia lektori Anna 

Markina sõnul on meie posit-
sioon alaealiste alkoholitarbimist 
näitavates pingeridades küll eri-
nev, kuid esikolmikusse mahume 
peaaegu alati. 

«Kui Eesti noortelt küsiti, 
kas nad on elu jooksul alkoholi 
tarbinud, siis jaatava vastuse 
protsent oli meil 86. Viimase 
kuu jooksul oli proovinud 44 
protsenti vastanutest. Üsna 
kõrgeks on tõusnud ka meie 
kanepisuitsetajate osakaal, mis 
juba meie vanuserühmas küündis 
20 protsendi juurde,» kirjeldab 
Markina olukorda.

Seega on alkoholi ja muude 
mõnuainete tarbimine Eestis 
(sarnaselt Põhjamaadega) suur 
probleem ning ka üks põhjustest, 
miks efektiivsete ennetusstratee-
giate uuringus kaasa lüüakse.

70 000 indiviidi  
Andmed
Uuring on tegelikult n-ö jätku-
projekt mõned aastad tagasi val-
minud andmekogumisuuringule 
«International Self-report De-
linquency Study» (ISrD), mille 
raames koguti sama küsimusti-
kuga andmeid 30 riigi alaealiste 
riskikäitumise ja käitumishälvete 
kohta. Eestis koguti andmed 
2006.–2007. aastal. 

Valimisse kuuluvatest riikidest 
20 olid Euroopa Liidust, aga osa-
lesid ka näiteks Venemaa, USA, 
Venezuela jt. Kokku on uurijatel 
kasutada rohkem kui 70 000 
indiviidi andmed. Uuringu siht-
rühmaks olid 7.−9. klassi õpilased 
(peamiselt 12–15-aastased).

ISrD andmestikus on info 
vastanute õigusrikkumiste, alko-
holi ja narkootikumide tarbimise, 
sotsiaalsest keskkonna, kus nad 
elavad (kool, sõbrad, perekond), 
personaalsete tunnusjoonte 
(sugu, rahvus jne) ja hoiakute 
kohta. 

«Me leidsime, et need and-
med on väga rikkalik ressurss ja 
neid tuleb kuidagi ära kasutada. 
Sageli juhtub, et andmete kogu-
miseks läheb nii palju energiat, 
et analüüsiks ei jäägi aega. Meie 
otsustasime seda suurt andmes-
tikku uue uuringuga täiendada 
ja põhjalikumalt analüüsida,» 
räägib Markina.

Käesolevas ennetusstrateegiate 
uuringus kogutakse olemasole-
vatele andmetele juurde jätku-
uuringus osalevate riikide (20 
Euroopa Liidu liikmesriiki, lisaks  
Šveits, norra, Island, Venemaa, 
Bosnia ja Hertsegoviina ja 
Armeenia) üldandmed: võetakse 
ette narko- ja alkoholipoliitika, 
eri organisatsioonide koostatud 
andmed üldise alkoholitarbimise 
kohta, suremus ja alkohoolsete 
psühhooside esinemise sagedus. 

Samuti teevad  koordineerivad 
riigid ekspertintervjuud uuringus 

osalevate riikide spetsialistidega.
«Siis paneme need andmed 

eelnevatega kokku ja analüüsime, 
kuidas mõjutab alaealiste alkoho-
li- ja narkootikumide tarbimist 
riigi üldine alkoholi tarbimise 
kultuur ja poliitika, kuidas mõ-
jutab keskkond ja kuidas perso-
naalsed karakteristikud,» selgitab 
Markina uuringu eesmärke.

eri AlkoholiTArbimiSe 
kulTuurid
Kuidas erineb poiste ja tüdrukute 
meelemürkide tarbimine? Kas 
sugu on põhiline faktor või on 
palju teisi põhjuseid, mis selle 
tähtsuse täielikult nivelleerivad? 
Kuidas erineb alaealiste riskikäi-
tumine Eestis ja Kreekas? Milliste 
tunnuste poolest erinevad noo-
red, kes alkoholi tarbivad ja need, 

TARTU ÜLIKOOLI TEADLASED OSALEVAD RAhVUSVAhELISES UURINGUS, MIS OTSIB EFEKTIIV-
SEID STRATEEGIAID ALAEALISTE ALKOhOLITARBIMISE ENNETAMISEKS. KUSjUURES ALAEALISTE 
ALKOhOLI TARBIMISE POOLEST ON EESTI UURINGUS OSALEVATEST RIIKIDEST ESIKOhAL.

Eesti töörühma juhib TÜ õigussot-
sioloogia lektor Anna Markina.

Foto:  Peeter hütt
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kes üldse ei joo? need on vaid ük-
sikud näited küsimustest, millele 
otsitakse uuringus vastuseid.

Juba eelnevast uuringust sel-
gus, et riikide alkoholitarbimise 
kultuur on väga erinev. 

Markina toob välja, et näiteks 
Saksamaa ja Holland on õlletar-
bimiskultuurid, Põhjamaades 
juuakse viina ja jäädakse purju, 
Itaalias-Hispaanias juuakse 
veini ja seda sageli lihtsalt söögi 
kõrvale. 

Samas on Markina sõnul 
näiteks itaallased mures alkoho-
litarbimise kultuuri muutumise 
pärast – üha enam loobuvad 
noored veinist ja pöörduvad 

segujookide juurde.
Kui noortelt küsiti, kellega 

koos nad on alkoholi tarbinud, 
siis eestlased tõid peamiselt välja 
sõbrad, lõunapoolsetes maades 
mainiti aga hoopis vanemaid. 
«See ongi Eesti alkoholitarbi-
mise kultuuri eripära, võrreldes 
paljude teiste riikidega – juuakse 
selleks, et jääda purju,» võtab 
Markina probleemi kokku.

progrAmmid pole 
TeAduSpÕhiSed
Teine suur osa uuringust on eri 
riikide alkoholipoliitika võrdle-
mine ja toimivate süsteemide väl-
jaselgitamine. näiteks võrreldes 
USA ja Hollandi poliitikat, mis 
on vastavalt väga range ja väga 
liberaalne, selgub, et USA-s alus-
tavad noored alkoholi tarbimist 
küll hiljem, kuid selle võrra suure-
mates kogustes ja intensiivsemalt 
kui näiteks Hollandis. Uuringus 
püütaksegi tasakaalupunkti leid-
misele lähemale jõuda.

«Ma olen kokku puutunud 
alaealiste õigusrikkumiste en-
netusprogrammidega ja nende 

suurim probleem on just see, et 
need ei ole teaduspõhised. Sageli 
arvatakse, et kui viia probleemsed 
lapsed laagrisse, siis sellega juba 
parandataksegi olukorda. Aga kui 
nüüd mõtlema hakata, siis prob-
leemsete laste kokkuviimisega 
võib saavutada hoopis vastupidi-
se efekti,» selgitab ta.

Markina rõhutab, et praegu 
on Eestis seisukoht, et kui sel-
liste probleemidega natukenegi 
tegeletakse, siis sellest piisab ja 
see on juba hea tulemus. Kuid 
alati see nii ei ole. Ta loodab, et kui 
uuringu käigus on võimalik leida 
strateegia, mis töötab, siis võib-olla 
on tulemustest abi ka uue poliitika 
väljatöötamisel. Samuti on plaanis 
uuringu tulemustest kokku panna 
internetilehekülg, kus eri riikide 
esindajatel oleks lihtne andmetele 
ligi pääseda. 

Projekt kestab kolm aastat 
ning seda koordineerib Hollandi 
Verwey-Jonkeri instituut. Vastuta-
vateks osalejateks on Eesti, Tšehhi, 
Saksamaa, Itaalia ja Belgia, kes 
kõik koguvad lisaandmeid oma 
regiooni ja lähiriikide kohta. 

Eesti alaealised on alkoholitarbimises esirinnas
ANNA MARKINA SÕNUL ON EESTIS SARNASELT PÕHJAMAADEGA ALAEALISTE ALKOHOLITARBIMINE SUUR PROBLEEM. 

TÕENÄOLISELT ON PÕHJUSEKS PÕHJAMAINE KULTUUR, KUS JUUAKSE SELLEKS, ET JÄÄDA PURJU.
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Professor Aabloo 
tehislihaste arendami-
sest on kasu saanud ka 
robotmannekeen, kes 
liigutab oma «lihased» 
õigesse asendisse 
vastavalt sisestatud ini-
mese individuaalsetele 
mõõtudele.     
Foto: Maris Sander

alvo aabloo 
arendab 
robotitele  
tehis-
lihaseid
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maris Sander
ajakiri@ut.ee

Kui väike peab robot olema, et 
olla mikrorobot? 
Teoreetiliselt võiks mikrorobot 
olla alla millimeetri, aga aeg-ajalt 
on see ka kümne sentimeetri 
pikkune robot. 

Põhimõtteliselt tähendab 
mikrorobot seda, et midagi on 
väikseks tehtud. Ka kahesenti-
meetrine helikopter on mikroro-
bot. Mikrorobot võib olla täiesti 
kättevõetav asi. 

Kui arenenud mikrorobotid 
praeguseks on? Mida nad teha 
suudavad?
Paarisentimeetrised robotid 
oskavad lennata ja ruumis orien-
teeruda. Eriti meeldivad mulle 
paarisentimeetrised helikopte-
rid.

Veresoonde ei ole roboteid veel 
võimalik saata, aga katsetused juba 
käivad. nende robotite prototüü-
bid, mis organismi pannakse, on 
laboris olemas, aga meditsiinis 
neid veel kasutada ei saa. 

Pigem võetakse mikrorobotid 
esimesena kasutusele kas sõjan-
duses või kosmosetehnoloogias. 
nad on väikesed ja kosmoses 
maksab iga milligramm tuhan-
deid dollareid. 

näiteks on juba olemas 10x10 
sentimeetri suurune satelliit 
CubeSat. Ka Eesti ja Läti tuden-
gid üritavad seda praegu teha,  
šveitslastel on see juba ammu 
olemas ja lendab ilusti. robot on 

üsna lihtne – pildistab ja vastab 
signaalidele. 

Küsimus on aga selles, kui 
kaua nad elavad. Tegelikult on 
nende väikeste helikopterite 
eluiga 15 sekundit! See on mik-
rorobotite põhimure – kui nad 
on autonoomsed, ei suuda nad 
endale energiat tekitada. 

Millega teie siin ülikooli laboris 
tegelete?
Meil on kunstlihased ehk polü-
meersed materjalid, mis liiguta-
vad. nendest on hästi lihtne teha 
väikeseid asju. Me üritame selles 
valdkonnas oma materjalidele 
rakendust leida. 

See tähendab siis põhimõtteli-
selt tehislihastega roboteid?
Jah. roboteid, mis ei tööta stan-
dardse mootoriga, vaid selle abil, 
et mingisugune materjal liigutab 
ennast – võib end painutada, leh-
vitada, end lühemaks, pikemaks 
või õhemaks teha. 

Meie väljatöötatud materjal 
teeb liigutuse siis, kui seda mõjuta-
takse elektriga. Aga on olemas ka 
selliseid, mis liigutavad näiteks val-
guse või happe PH muutumisel. 

Ülikoolis pole me päris mik-
rorobotite valmistamiseni veel 
jõudnud, alles unistame sellest. 
Esialgu tahame luua oma mater-
jalidest mikroaktuaatoreid ehk 
täitureid – neidsamu roboti lii-
gutamise mehhanisme. Üritame 
teada saada, et kui tahame teda 
kuidagipidi painutada, siis mida 
selleks täpselt tegema peab.

Kas inimese kehas saab ka liha-
seid asendada? 
See oli esimene suur hull idee. 
Üritati teha isegi kunstkätt. Aga 
see oli unistus, mis on tagaplaa-
nile jäänud, sest materjalid ei ole 
nii head. Praegu on põhirõhk väi-
keste materjalide tegemisel, mida 
saakski kasutada mikrorobotites. 

Selliste laborikatsete juures 
tekib alati mingeid «kõrvalsaa-
dusi»... 
robotmannekeeni projekt ongi 
justkui kõrvalsaadus! Poiss, mis 
oskab võtta inimese keha kuju, 
kui proportsioonid on teada. 

Me oleme koostöös rõivafir-
madega proovinud ühte kampsu-
nit hästi paljudele kehasuurustele 
ja neist pilte teinud. Kui inimene 
sisestab oma mõõtmed arvutisse, 
saab ta näha, kuidas konkreetne 
riie tema seljas istuks ja millised 
kortsud tekiksid. 

Poisi prototüüp on kolmes ek-
semplaris valmis, nüüd hakkame 
naisterahvast tegema. On lootus 
neid ka tootma hakata. 

Robotite tegemisel ongi sageli 
eeskujuks bioloogilised or-
ganismid, nende figuuride ja 
liikumise disain. 
Kui ei oska muidu robotit teha, 
siis tuleb vaadata seda, kuidas 
teised on teinud ja seda kopee-
rida. Looduses lendavad lehvi-
tavad asjad, aga lehvitavat asja 
inimene praktiliselt järgi teha ei 
ole suutnud. Toimiv on pöörlev 
liikumine. 

TEhNOLOOGIAINSTITUUDI PROFESSOR AABLOO RääGIB MIKRO- jA NANOROBOTITE TULEVI-
KUST NING SELLEST, KUI KAUGELE ON ÜLIKOOLIS jõUTUD NEILE TEhISLIhASTE LOOMISEGA. 
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Kas näiteks nanorobotid, 
mis tulevikus inimese kehas-
se peaksid minema, võiksid 
olla vibursabaga ainuraksete 
sarnased?
See tuleb sellest, et inimese kehas 
on enamasti vedelik, milles liiku-
miseks on siputamine mõistlik. 

need materjalid, mida me siin 
teeme, võiksidki kunagi tulevikus 
aidata parandada inimese närvi-
süsteemi, viia ravimeid kohale, 
otsida inimese kehas üles haiged 
kohad. 

näiteks jäädes sinna seisma, 
kust ta leidis vähirakud. roboti 
leidmine on ju lihtsam kui vähi 
leidmine. 

Väikesed bakterisuurused 
robotid surfaksid siis veresoon-
konnas. Kas see on kunagi ka 
reaalne?
Ebareaalne see ei ole. Aga sinna 
läheb väga palju aega, sest on 
väga palju muresid: tuleb teha see 
väike asi, mis oskaks teha midagi 
kasulikku. 

Teiseks, kuidas õige koht üles 
leida? Kolmas mure: kust tuleb 
selle töö jaoks energia? 

Mis kõige hullem, kui saadad 
midagi enda sisse ja see seal ära 
sureb, siis kuidas teha nii, et see 
sind ära ei tapaks. Mis siis saab, 
kui see muutub prahiks? nii et 
ellu peaksid jääma nii robot kui 
ka inimene. 

Päris autonoomseid asju veel 
inimese kehasse saadetud ei ole. 
Katsetuste järgus on kapslid, mis 
magnetvälja või soojusega mõju-
tades avanevad või lasevad õiges 
kohas ja õigel ajal lahti mingi 
ravimi. Igasuguste inimese kehale 
pandavate plaastrite  edasiaren-

dus on see, et neid üritatakse ka 
keha sisse panna.

Mõtlete nikotiiniplaastreid ja 
rasestumisvastaseid plaastreid?
Jah. need on lihtsad asjad, aga 
töötatakse ka igasuguste raskete 
haigustega, mille puhul täpne do-
seerimine on ülioluline. Mürgiste 
ravimitega õnnestuks ju väga 
hästi ravida, kui neid ei peaks suu 
kaudu manustama, vaid saaks 
panna kehas õigesse kohta. Samas 
ma ei usu, et inimkatseid veel 
julgetakse teha. Vähemalt kõva 
häälega sellest ei räägita. 

Kas nanorobotid on mikroro-
botite tulevik?
nanorobot on pigem füüsikaline 
või keemiline reaktsioon. Kui see 
liigutav asi on kasulik ja ta trans-
pordib midagi või jõuab kuhugi, 
siis see on nanorobot. See ei olegi 
päris seade, pigem pöörlevad 
mingid molekulid ümber sideme, 
tekib keemiline side, see katkeb 
või tekib difusioon. See on juba 
väga sügavalt keemia ja materja-
liteadus. See ei ole mingi seade, 
mida saab puldiga juhtida.  

Kui juhitavad mikro- ja nano-
robotid üldse on?
Väga kehvasti. Kui tegu on mikro-
robotiga, mis on kättevõetav asi, 
siis kõik töötab. Pole probleeme. 
Kui see on kolme sentimeetri 
pikkune, on võimalusi vähem, 
aga endiselt kõik töötab. Aga 
kui me räägime alla millimeetri 
pikkustest asjadest, siis tavaliselt 
need oskavad teha ühte või kahte 
asja, reageerivad ühele-kahele 
signaalile. 

Milline on intelligentseim 
mikrorobot, millega ise olete 
kokku puutunud? 
Ikka kõndivad ja liikuvad asjad, 
mis oskavad näiteks ruumis 
orienteeruda ja otsida üles akna 
või inimese. Kunagi oli üks ulme-
film, kus inimesele süstiti midagi 
kaela ja robot sõitis sinna juurde 
– põhimõtteliselt on see nüüd 
katseeksemplarina juba olemas, 
ma olen sellist näinud. Tema 
tiivikud pöörlevad nii kiiresti, et 
seda ei ole kuulda. Aga see robot 
lendab vähe – ühest toast teise ja 
jääb sinna seisma, sureb maha. 

Veel olen näinud väikest, tiku-
topsisuurust lennukit, mis oskas 
lendu planeerida horisondi järgi. 
Toas lendas see ilusti. 

Milline on teil oma tööga seo-
tud kõige rajum unistus?
Kõige rajum unistus ongi saata 
liigutav kapsel inimese sisse.  

kooSTöö TeiSTe
ÜlikoolidegA

Tartu ülikooli tehnoloogia-
instituudi teadlased teevad 
koostööd USA, jaapani, 
Rootsi, Prantsusmaa, Inglis-
maa ja Itaalia ülikoolide ja 
uurimiskeskustega. «Praegu 
on jaapan ja Korea ning 
usa selles vallas kaks 
maailma tähtsamat keskust. 
jaapanlastega teeme koos 
näiteks tugevat süsiniklihast, 
ameeriklastega ühte plaa-
tinasegu – USAs on selle 
projekti juures tööl kaks Eesti 
doktoranti,» rääkis Aabloo.
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Ain heinaru, TÜ geneetika professor

Teadust mõõta ja kaaluda pole lihtne. Ometi 
elab teadusmaailm pidevas kaalumise 
ja konkurentsi tingimustes. Selle põhjal 

saadakse teadusgrante ja avaldatakse teaduspubli-
katsioone. Teadustaseme hindamise kriteeriumeid 
on palju ja tõsi on ka see, et teadusvaldkondade 
spetsiifika tõttu sobivad ühtedele rohkem ühed, 
teistele teised kriteeriumid. Teaduse rahvusvahelise 
nähtavuse (kvaliteedi) üheks aktsepteeritumaks 
kriteeriumiks on see, kui palju viitavad sinu artiklit 
maailma teised teadlased. See näitaja on rakendatav 
kõikide teadusvaldkondade puhul, v.a humanitaar-
teadused, kus on kasutusel teised kriteeriumid. 

Tartu Ülikoolis tehtav teadustöö moodustab Ees-
tis tehtavast teadustööst üle poole ning seepärast on 
Eesti kohta kehtivad andmed ilmselt suhteliselt ühe-
selt ülekantavad ka meie ülikoolile, vähemalt meie 

ülikoolis kõige enam viljelevates teadusvaldkonda-
des. Keskmiste võrdlemisel ei võrdle me üksiktead-
lase või tema väikese teadusrühma teaduskvaliteeti. 
Selleks on teised teaduse hindamise kriteeriumid. 

Kolm aastat tagasi analüüsisin ajakirjas Akadee-
mia Eesti teaduse rahvusvahelist nähtavust (taset) 
teadusartiklite keskmise tsiteeritavuse järgi viimase 
kümne aasta perspektiivis andmebaasi ISI Web of 
Knowledge põhjal ning jõudsin järeldusele, et kui 
kõik samamoodi edasi läheb, siis saavutame mõne 
aasta pärast rahvusvahelise keskmise taseme. Kur-
vaks uudiseks on see, et viimase kolme aastaga pole 
meie teaduse positsioon paranenud. Olime ja oleme 
ka nüüd maailma riikide pingereas 50. kohal. Tõsi, 
kui kolm aastat tagasi olime saavutanud taseme, mis 
oli 83% maailma keskmisest, siis nüüd on see näitaja 
85%. Kuid teatavasti on paigalseis tagasiminek, nii 
nagu jões vastuvoolu ujumisel. 

Paigalseis on kurb ka seepärast, et tegelikkuses 
on meie teadustaseme näitaja maailmas vägagi 
konkurentsivõimeline ja hea. Jättes pingereast välja 
riigid, mille teadlased teadupäraselt teevad oma te-
geliku teadustöö teistes riikides, kuid residentmaana 
näitavad ära ka oma riigi, on Eesti 23. positsioonil. 
Maailma parimad teadusriigid on teatavasti Šveits, 
USA ja Inglismaa.  rootsi ja Soome on vastavalt 
kuues ja seitsmes. Teisalt Läti, Leedu ja Venemaa 
teadus on üldises riikide pingereas vastavalt 92., 
120. ja 128. kohal.

Parimal tasemel on olnud materjaliteadus, mis oli 
maailmas vahepeal isegi 2. kohal. Kolm aastat tagasi 
oli see teadusvaldkond maailmas ikkagi veel ülikõr-
gel 6. kohal, nüüd on aga toimunud «vabalangus» 
ja käesoleval aastal on materjaliteadus 18. kohal. On 
karta, et see tendents jätkub. 

Eestis on aga teadusvaldkonnad, mis paikne-
vad riikide pingereas vahemikus 20–30 ning mis 
üldreeglina ületavad maailma vastava teadusvald-

eesTi TeaduskaarT 
ANNO 2010

Foto: Andres Tennus
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konna keskmist taset ning mille areng on püsiv. 
neid teadusvaldkondi saame kindlasti nimetada 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks. On hea 
meel tõdeda, et need teadusvaldkonnad arenevad ka 
meie ülikoolis edukalt ning ühtivad Eesti teadus-
prioriteetidega. Siia kuuluvad molekulaarbioloogia 
ja geneetika (23. koht), keskkond ja ökoloogia (25. 
koht), keemia (27. koht), bioloogia ja biokeemia 
(30. koht), taime- ja loomateadus (31. koht). 

Kui Eestis tehtav teadus on 50. kohal ja maailmas 
konkurentsivõimeline, siis loeme sellesse rühma 
kuuluvaks 12 teadusvaldkonda, mis paiknevad 
riikide pingereas vahemikus 40–60. rühmasiseselt 
on siin eri  teadusvaldkondade arengutendentsid 
aga erinevad.

Viimase kolme aastaga on väga suure langusten-
dentsiga sellised teadusvaldkonnad nagu farma-
koloogia ja toksikoloogia (langenud 18 kohta) ja 
astronoomia (langenud 8 kohta) ning langus on 
neis teadusvaldkondades toimunud ka varasematel 
aastatel. 

Õpetlik peaks olema see, et meie teadusvaldkon-
nad, mis olid kunagi rahvusvahelise  tipptasemega, 
pole oma taseme langust mitte kuidagi suutnud 
peatada. Langustendentsiga on ka neuroteadused ja 
käitumisteadused (4 kohta), põllumajandusteadu-
sed (4 kohta) ning matemaatika (3 kohta). 

Kuid on ka tublisid tõusjaid, teadusvaldkondi, 
mille puhul võib lähiaastatel prognoosida nende 
tõusmist rahvusvaheliselt kõrgelt konkurentsivõi-
meliste valdkondade hulka. Valdkonnasiseselt on 
suurima tõusuga olnud  arvutiteadused (tõus 12 
kohta), psühhiaatria ja psühholoogia (tõus 8 kohta) 
ning  kliiniline meditsiin (tõus 7 kohta). Ehkki 
immunoloogia on tõusnud ka tervelt 6 kohta, pole 
selle valdkonna 58. koht maailmas praegu lootust-
andev.

Kolm aastat tagasi oli majandusteadus Eesti ainus 
teadusvaldkond, mis ei olnud lülitatud rahvusvahe-
liselt hinnatavatesse kvantiteedi- ja kvaliteedikritee-
riumitesse. Omaette tubliks saavutuseks on see, et 
nüüd on meie majandusteadus hinnatavate hulgas, 
ehkki esialgu riikidest 77. kohal.  Üldistes sotsiaal-
teadustes on toimunud langemine tervelt 15 kohta 
(praegu 72. kohal). Kahjuks on ka maateadused 
jätkuvalt teadusvaldkondade hulgas, mis pole kon-

kurentsivõimelised (oli 75., nüüd 73. kohal). 
Lihtne oleks püüda põhjendada teaduskvaliteedi 

näitajate paigalseisu finantseerimise vähenemisega 
ning üldise majanduskriisiga Eestis. Olen veendu-
nud, et see pole siiski kaugeltki mitte peapõhjus. 
Pigem tasub otsida seoseid publikatsioonide arvu ja 
ka doktorikraadi kaitsmiste arvu kasvuga. Kuivõrd 
rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide arv on käsit-
letavas ajavahemikus kasvanud, siis on õige järeldus 
ilmselt see, et meil on hakatud publitseerima enam 
rahvusvaheliselt nõrkades ajakirjades (teaduslik 
inflatsioon?). 

Teatavasti ei kipu teised uurijad kehvade ajakirja-
de artikleid üldiselt tsiteerima. Kolme aastaga võib 
normaalse teaduskvaliteedi tase tõusta või langeda 
riikidevahelises pingereas ainult paar kohta, mitte 
enam. Kui muutused on suuremad, siis tõusjate pu-
hul on toimunud hüppeline taseme tõus, langejate 
puhul aga teadusvaldkonna sisuline kokkukukku-
mine. 

Eesti paigalseisu kontekstis tõstatub veelgi terava-
malt üles küsimus Eesti prioriteetidest, rahvusvahe-
listumisest ja finantseerimisstrateegiast ning otsusta-
jate arukusest. Jääb üle küsida, kas me arvestame 
ülikoolis piisavalt tegelikkusega, kas me analüüsime 
seda ja teeme sellest tulenevalt ka järeldusi. 

lihTne olekS pÜÜdA pÕhjendAdA 
TeAduSkvAliTeedi näiTAjATe 
pAigAlSeiSu finAnTSeerimiSe 
vähenemiSegA ning ÜldiSe 
mAjAnduSkriiSigA eeSTiS. olen 
veendunud, eT See pole SiiSki 
kAugelTki miTTe peApÕhjuS.

UT
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kristjan haller, teadusprorektor

On hästi teada, et nii keerukat süsteemi 
nagu teadus, ei saa hinnata vaid ühe 
parameetri või selle «sobiva» modifi-

katsiooni järgi (milleks siis kasutatakse teaduseks-
perte?). Seda toonitas ka professor Ain Heinaru 
ise mõned aastad tagasi ilmunud ülevaateartiklis 
(Akadeemia, 2008, 10, 2135-2336), mis algab tõ-
demusega, et igasugune hindamine on subjektiivne 
ning lõppjärelduse esimene lause summeerib, et 
«lähtudes mingist ühest «sobivast» teadusindi-

kaatorist, saab iga eriala näidata end paremana, kui 
see tegelikult on». 

Artiklis «Eesti teaduskaart anno 2010» on aga 
just ühe parameetri, artikli kohta tulevate viidete 
arvu põhjal tehtud kohati põhjendamatuid üldistusi. 
Jah, ka maanteel ajaühikus vastutulevaid autosid 
loendades võib juhtuda, et saadud number  võib 
juhuslikult iseloomustada meie liikumise kiirust, 
kuid see pole korrektne mõõtmine ega teaduslik 
lähenemine. rääkimata sellest, et nii saaks võrrelda 
kiirusi eri riikides või maanteedel.

Kui rääkida parameetrist endast, siis ma väidan, 
et riigi teadustaset hindavate üldiste järelduste 
aluseks ei saa siiski võtta ühte ESI andmebaasi 
pingerida keskmistest viidetest artikli kohta, kus 
tippriikideks on Bermuda, Panama, Šveits ja Gam-
bia ning kus Venemaa on 128. positsioonil ja Eesti, 
ümbritsetuna namiibiast ja Ecuadorist, asub nende 
vahel ilusal 50. kohal. 

Samuti ei suurene järelduste tõepärasus, kui  osa 
riike tunde järgi välja arvata või kui eri pikkusega ni-
mekirjades olevaid positsioone omavahel detailselt 
võrrelda. Kuid tõsi on, et ka kõnealune parameeter 
võimaldab üldjoontes terad sõkaldest eristada, 
eeldusel, et võrreldavad valdkonnad asuvad oma 
nimekirjades tugevalt eristuvates tsoonides. 

nii võiksime eristada tasemelt ja konkurentsivõi-
melt erinevate valdkondlike nimekirjade esimesed 
ja viimased kolmikud. Detailse võrdluse teeb kee-
ruliseks veel asjaolu, et piir eri valdkondade vahel 
pole kaugeltki üheselt kindlaks määratud ning sageli 

KUIDAS MõõTA 
TEADUST?

Foto: Andres Tennus

NII NAGU IGASUGUSE Töö, ON KA TEADUSTöö PUhUL VAjA hINNATA SELLE MAhTU, 
TULEMUSLIKKUST jA EESMäRGIPäRASUST. TEADUSE hINDAMISE SÜSTEEMI jA SELLELE TOETUVA 
FINANTSEERIMISE SÜSTEEMI KIIRE jUURUTAMINE 1990. AASTATE ALGUSES ON SUURENDA-
NUD EESTI KONKURENTSIEELIST NING EDUMAAD MITMETE RIIKIDE EES. SEETõTTU ON KõIK 
PANUSTAjAD VääRT TäNU jA KIITUST. 



45   UT  Aprill 2010 nr 4

UT

essee

publitseerib üks ja sama teadlane (ka sama teemat) 
ajakirjades, mis on liigitatud erinevatesse valdkon-
dadesse. 

ESI andmebaasides on valdkond määratletud 
just ajakirja valdkonnaga, samas on lähedastel 
valdkondadel nimekirja tippu jõudmiseks vajalikud 
tsiteeringute määrad väga erinevad. 

näitena võib tuua praeguse seisu viimase 10 
aasta tsiteeritavuse ühe protsendi parimate hulka 
kuulumise piiridest, mis on sellistes paljuski kattuva-
tes valdkondades nagu füüsikas, keemias ja ma-
terjaliteadustes vastavalt 2196, 1019 ja 462. Veelgi 
ähmasemad on piirid loodus- ja meditsiiniteaduste-
ga seotud valdkondades.

Seega ühe parameetri analüüsiga siin piirdu-
da ei saa.  nii võiksime ju teise tuntud väljaande 
sciencewatch.com veebruari seisu järgi pidada Eesti 
trumpalaks hoopis probiootikat, mis asub tsiteerin-
gutelt artikli kohta ülekaalukalt maailmas esikohal 
Iisraeli ja Uus-Meremaa ees. Sestap võtkem ühte 
parameetrit kui vaid ühte motiivi hinnatavas maalis. 

Paar sõna ka keskmistest näitajatest. need on 
vajalikud, kuid nende rolli ei saa üle tähtsustada. 
Kas saame näiteks suusatajate konkurentsivõime 
maailmataseme hindamisel toetuda vaid ühe riigi 
keskmise suusataja positsiooni määratlemisele? Kas 
me  oleme õnnelikud, kui kõik meie meeskergejõus-
tiklased hüppaksid kaugust korraliku 7 meetrit, aga 
ei enamat? 

Teadust teevad teadlased, kelle tase, aga eriti just 
tippude tase ja arvukus, iseloomustavad riigis tehta-
vat teadust. Teadust veavad ju liidrid, nad paistavad 
välja, nende juurde tullakse, nad määravad teaduse 
arengusuunad. 

ISI andmetel on praegu Eesti 15-ne, maailmas 
ühe protsendi mõjukaima teadlase hulgas 14 
kolleegi Tartu ülikoolist − materjaliteadustes neli, 
keskkonnateadustes ja ökoloogias kolm (lisaks üks 
EMÜ-st), psühhiaatrias ja psühholoogias kaks, 
molekulaarbioloogias, geneetikas, farmakoloogias, 
toksikoloogias, keemias, arvutiteaduses, taime- ja 
loomateaduses igas üks. Veel ligi paarkümmend 
teadlast on sellele piirile lähedal. 

Kuid oluline on ka siin rõhutada, et publiktasioo-
nide valdkondadesse jaotamine on paljuski kunstlik. 
Tartu ülikool institustioonina on 1% mõjukaimate 

hulgas viies valdkonnas: keskkonnateadused ja 
ökoloogia, taime- ja loomateadus, keemia, kliiniline 
meditsiin ning üldised sotsiaalteadused. Kuid ka 
mõnes siin esile toodud valdkonnas on meil tegeli-
kult tõsiseid probleeme. 

Ka Tartu ülikoolis (nii rektoraadis kui ka teadus- 
ja arendusosakonnas) monitooritakse ja hinnatakse 
pidevalt eri teadusvaldkondade taset mitmete 
saientomeetriliste ja finantsmõõdikutega, samuti ar-
vestatakse doktoritööde kaitsmiste arvu, järelkasvu, 
koostöövõimalusi, rahvusvahelisust, ealist struktuu-
ri jpm. Seda nii üksikisikute, teadusrühmade kui ka 
valdkondade lõikes. 

Kõik avalikest andmebaasidest saadud valdkon-
napõhised teadustööde kohta käivad andmed on 
valdkonna nõukogude esimeestele edastatud ning 
nendega koos ka läbi analüüsitud. 

Meie eesmärk on, et sealt tulenevad järeldused 
koos õppekavade analüüsi tulemustega leiaksid 
kajastamist valkondlikes arengukavades ja ülikooli 
prioriteetide seadmisel. Samas on igasugune abi ja 
diskussioon meie teadustöö kvaliteedi mõõtmise 
ja taseme tõstmise võimalustest loomulikult igati 
teretulnud.

jAh, kA mAAnTeel AjAÜhikuS 
vASTuTulevAid AuToSid loendAdeS 
vÕib juhTudA, eT SAAdud number  
vÕib juhuSlikulT iSeloomuSTAdA 
meie liikumiSe kiiruST, kuid See pole 
korrekTne mÕÕTmine egA TeAduSlik 
lähenemine. rääkimATA SelleST, eT nii 
SAAkS vÕrreldA kiiruSi eri riikideS 
vÕi mAAnTeedel.
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huvitav 
ja kirev 
hongkong

helena pall
TÜ ajaloo magistrant, käis 2009. 
aasta sügisel hongkongis vahetus- 
tudengiks

Hongkong ei ole Hiina. 
See on Hiina rahvava-
bariigi erihalduspiir-

kond, millel on Mandri-Hiina 
suhtes suur autonoomia. Hong-
kongis ei räägita mandariini keelt, 
mis on Hiina rV ametlik keel, 
vaid kantoni keelt, mis on manda-
riini keele kõnelejatele arusaa-
matu. Kui Hongkongi kodanik 
tahab minna Mandri-Hiinasse 
või mandrihiinlane Hongkon-

gi, siis selleks on neil mõlemal 
vaja viisat. neil on oma valuuta 
(Hongkongi dollar), oma tolli- ja 
immigratsioonisüsteem, oma 
juriidiline süsteem, ning isegi 
oma liikluseeskiri, mis kehtestab 
erinevalt Hiinast vasakpoolse 
liikluse.

Soodne oSTupArAdiiS
2009. aasta  seisuga on Hongkong 
number üks vabaturumajanduse 
maailmas. Mitteametlik loosung 
kõlab: «Spend some money 
in Hongkong» («Kuluta raha 
Hongkongis»). Mida iganes sa ka 
ei sooviks – suure tõenäosusega 

on see siin olemas. Odavat Hiina 
kaupa saab turgudelt, kus hinda 
annab alla kaubelda vähemalt 
70%. Eriti siis, kui vaatad 
kaupmehele silma ja teatad: 
«Ma ei ole turist, ma elan siin!». 
Hiigelsuuri kaubanduskeskusi on 
igal sammul, ja nad on tõesti nii 
suured, et pead pidevalt jälgima 
korruse plaane ja viitasid, et mitte 
ära eksida. Kõigile neile, kes 
ihaldavad luksuskaupa, on just 
see koht, kus oma brändiihalust 
soodsamalt realiseerida, 
sest Hongkong  maksustab 
luksuskaupa madalamalalt. 

Majandus ja ärindus on ka üks 

hongkong on küll üks maailma tihedamini asustatud linnu, kuid ainult poole tunnise metroosõidu kaugusel võib 
nautida rohelust.                  Pildi autor: Caro / hechtenberg, Scanpix
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prioriteetsemaid valdkondi, mida 
ülikoolides õpetatakse. Enamik 
välisüliõpilastest on just majan-
duse, rahanduse või ärijuhtimise 
tudengeid. Kuna Hongkong on 
täis finantsmaailma hiiglasi, siis 
otsivad paljud tudengid õppimise 
kõrvale ka praktikavõimalusi, 
mida pakutakse üsna palju. 
Majandustudengite jaoks on see 
kindlasti teadmiste omandamise, 
kontaktide leidmise ja võima-
luste mõttes üks parimaid kohti 
maailmas. 

mÕTTeline Aken hiinA
Samas on seal ääretult huvitav 
õppida ka neil, kes tegelevad 
ajaloo või politoloogiaga. Kuna 
hongkonglane üldjuhul ei pea 
end hiinlaseks ning Hiina rV 
suhtes ollakse vägagi skeptiline, 
siis  on suurepärane võimalus 
saada asjatundlik, kuid kriitiline 
ülevaade Hiina poliitikast. Suur 
osa kirjandusest, mis Hiina rV 
kommunistlik režiim on ära 
keelanud, või artiklid, mis Hiinas 
on ilmumata, on kättesaadavad 
Hongkongis. Ja tihtipeale ka 
inglise keeles, kuna Hongkong on 
ametlikult kakskeelne.

Üliõpilase viisa annab seal 
elamisloa, mis tähendab seda, 
et sulle saavad osaks paljud 
kohalike elanike privileegid ja 
tudengisoodustused. näiteks 
Hongkongi ja sealt välja reisides 
ei pea sa kunagi seisma miilipik-
kustes immigratsioonijärjekor-
dades, vaid võid võtta sappa koos 
kohalikega. Passikontrollis läheb 
seega pooleteise tunni asemel 
15 minutit. Tudengina on ka 
metroo poole odavam. Piletihind 
varieerub olenevalt vahemaast 

5–15 krooni. Välisüliõpilasena 
tagatakse sulle ka ühikakoht, mis 
on kindlasti soodsam, kui kusagil 
pinda üürida, kuna  teadupärast 
ruum maksab. 

Tihtipeale arvatakse, et Hong-
kong on ülerahvastatud ja räpane 
suurlinn. See on küll maailma üks 
tihedamini asustatud linnu, kuid 
tegelikult on pool territooriu-
mist looduslik. Kui kellelgi saab 
linnamelust kõrini, kulub vaid 
pool tundi metroosõitu oranži 
liini lõppu, ning oledki roheluses. 
Hongkong on ümbritsetud mägi-
se rohelise vööndi ning küm-
nete saartega, kuhu käivad iga 
natukese aja tagant praamid. nii 
on võimalik otse pilvelõhkujate 
vahelt pääseda troopilisse metsa 
või liivasele rannale.

 
lihTne ringi reiSidA 
Oma asendilt on Hongkong  
nagu Aasia Frankfurt. Koos 
Taipeiga on see Aasias üks 
kesksemaid ühendussõlmi. Tund 
aega Taiwani, poolteist tundi 
Filipiinidele või Indoneesiasse, 
kaks tundi Vietnami, kolm Taisse 
või Kambodžasse, neli tundi Ko-
reasse või Jaapanisse jne. Enamik 
Läänest tulnud üliõpilasi kasutab 
selle võimaluse ka maksimaalselt 
ära. Kuna  ülikoolides on loengus 
käimine kohustuslik ja seda 
kontrollitakse (eksamile pääsu 
tagab minimaalselt 70% loengute 
kuulamisest), siis väga palju tu-
dengeid planeeribki oma loengud 
nädala algusesse, et pikkadel 
nädalavahetustel reisida. 

Elukeskkonna mõttes on 
Hongkong ideaalilähedane. nii 
puhas, et valged kingad ei saa 
mitte kunagi tumehalliks ja prahi 

mahaviskamise eest on ette näh-
tud 2000 krooni trahvi. Kuna nii 
tihedasti asustatud territooriumi 
subtroopilises kliimas on suur 
epideemiate oht, siis tegeletakse 
pidevalt puhastus- ja sterilisee-
rimistöödega. näiteks sterili-
seeritakse liftinuppe iga tunni 
tagant. Sellist armeed koristajaid 
kui Honkongis, on kusagil mujal 
maailmas üsna raske leida. Kõigi 
mittesuitsetajate rõõmuks on 
see linn ka peaaegu tubakavaba. 
Siseruumides on suitsetamine 
niikuinii keelatud, kuid sama 
kehtib ka parkide, randade ning 
muude avalike kohtade puhul.

Peale selle on Hongkong ka 
üks maailma turvalisemaid linnu. 
Enamasti on igal elumajal ja 
büroohoonel 24 tundi valve. Kui 
unustad kogemata oma koti met-
roosse, siis suure tõenäosusega 
saad selle metroo kadunud asjade 
osakonnast tagasi.  Kui sa just 
meelega ei lähe kuhugi äärelinna 
magalapiirkondadesse seiklema, 
siis üldjuhul Hongkongis sinuga 
midagi ei juhtu.

ohTlik looduS
Loomulikult ei ole see linn viga-
deta. näiteks igal sügisel tabavad 
Hongkongi taifuunid, mille tõttu 
kogu linn suletakse. Siis on ühi-
kas tormivarjus istuda päris igav. 
Pidevalt riisi ja soja süües võib 
tekkida igatsus juustu järele, mis 
Hongkongis maksab hingehinda, 
ja tõelise saia järele, mis ei mait-
seks kui vahtkumm jne. Aga kui 
sa armastad elada elu tuiksoonel, 
ida ja lääne kultuuri piirimail, 
kohas, kus on alati midagi teoksil 
ja uut avastada, siis on Hongkong 
õige koht, kus kohal olla. UT
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läänemaa metsadest tuli 
metsiku energiaga mees
kertu vider 
ajakiri@ut.ee

Hugo Treffneri Güm-
naasiumi ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse 

õpetaja Aare ristikivi on Tartusse 
jõudnud Läänemaalt. Esimesest 
pilgust linna armununa näeb ta 
selles vaid üht viga – metsa ja 
puid on tema jaoks siin kuidagi 
liiga hõredalt. 

«Tartus oli algul eriti võõras-
tav, et ei ole metsa, kuhugi ei ole 
minna. nüüd ma olen sellega 
harjunud ja leidnud mingid 
omad kohad, kus on rohkem 
puid, kasvõi botaanikaaed.» Just 
botaanikaaiast üritabki ta igal või-
malusel läbi käia, oma praegusest 
töökohast tulles jääb see talle ka 
parajasti koduteele.

SihT Silme eeS
Ajalooõpingutes oli ristikivi kin-
del juba päris varajases nooruses: 
«Teadsin juba 6. klassis, et lähen 
Tartu ülikooli ajalugu õppima, 
see oli ainuvõimalus. Tartu üli-
kooli nime ei suutnud ma ohketa 
suhugi võtta. See oli ikka selline 
tõsine sõna.»

Ajaloo osakond tundus juba 
siis tema jaoks vaba vaimu kantsi-
na ja maalt pärit poissi paelus al-
guses arheoloogi elukutse. «Öel-
dakse vist, et enamik inimesi, 
kes tulevad maalt, tulevad Tartu 

ülikooli ajalugu õppima, sest nad 
tahavad saada arheoloogiks ja tun-
nevad, et nad saavad seal aardeid 
leida, ja mina tahtsin ka.»

Lihula keskkooli viimases klas-
sis korraldati tublimatele õppuri-
tele tutvumisreis Tartu ülikooli, 
millest temagi kõrvale ei jäänud. 
Juba sellest ajast seostuvad tal 
Tartuga huvitavad kogemused, 
kui ta ülikooli raamatukogu eest 
Tammelinna poole kõndides jõge 
otsis ning imestunud pilgul kesk-
linna suunduvale bussile juhatati. 
«Ja ega meesterahvas reeglina 
ju kohe abi ei küsi. Umbes kaks 
tundi otsisin jõge mööda Tartu 
linna,» meenutab ta muiates. 

Esimesel korral ülikooli 
katseid tehes vedas ristikivi alt 
tema saksa keel ning ajaloola-
seks pürgimine tuli edasi lükata. 
Õnnelik juhus tõi ta aga hoopis 
sammu lähemale õpetajaametile , 
sest Lihula keskkoolis pakuti äsja 
abituriendistaatusest väljunud 
noormehele filosoofiaõpetaja 
kohta. 

«Ajalugu on mu leib, filosoo-
fia on mu kirg,» kommenteerib 
ta põhjust, miks temast praegu-
seks pole saanud hoopis filosoo-
fiaõpetajat. Peale selle usaldati 
tema hoolde klass algkoolilapsi, 
kelle ette astumist nimetab ta tõ-
siseks julgustükiks. ristikivi leiab, 
et gümnaasiuminoore algklasside 
ette saatmine on küll täiesti vale, 

aga samas tõdeb, et just seal kas-
vas ka veendumus, et õpetamine 
talle meeldib.

Aasta hiljem otsustas ristikivi 
uuesti Tartu ülikooli proovida, 
kuid järelemõtlemisaeg oli and-
nud ka uusi ideid. 

Ta mõtles esimest korda, et 
äkki on ajaloo õppimisest saanud 
lihtsalt kinnisidee ja peaks hoopis 
midagi muud proovima, näiteks 
usuõpetust. Usuteaduskonda sis-
seastumisel olid eksamid samad, 
lisandus veel vestlus. Kuna viima-
ne juhtus olema tema sünnipäe-
vaga samal päeval, siis jäi mõte 
soiku. Katsed õnnestusid siiski 
paremini kui eelmisel korral ning 
1992. aastal sai Aare ristikivist 
Tartu ülikooli ajalootudeng. 

ÜhTne kurSuS
Sel ajal kehtinud kursuste süs-
teem oli tema arvates hea, kõik 
loengud olid koos ja tekkis kindel 
kursuse vaim. Ühe aktiivsema 
noorena valiti ta kohe ka kursuse 
vanemaks. «See oli jälle see, et 
tulin metsast ja mul tundus olevat 
järsku nii palju võimalusi, et ma ei 
löönud millegi ees risti ette. Mul 
oli metsikult energiat.» 

Kaugelt tulnud tudengina sai 
ristikivi tunda legendaarset ühi-
kaelu Pepleri tänaval majas num-
ber 23. Selleaegsetes ühikates käis 
elu võrreldes praeguste euro-
remonditud üliõpilasküladega 
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hoopis teistmoodi. Maja sisevii-
mistluse säilimise eest hoolitsesid 
tudengid ise. Siiski tilkus laest 
teinekord määratlemata koosti-
sega vedelikku ja kraanist tulev 
soe vesi ei olnud ka alati garan-
teeritud. Sedasorti veidrused ja 
nendega kaasnev vabadus andsid 
tudengeile aga lõputult ideid.

ristikivi mäletab, kuidas nad 
tahtsid kord teise korruse kori-
dori nurka roheluse lisamiseks 
istutada ananassitaime. «Õpetu-
ses oli sees, et on vaja puutuhka. 
Õnneks olid äsja olnud jõulud 
ja meil oli jõulukuusk muidugi 
toas veel alles. Meie kuusk ei 
olnud suur, võtsime praepanni ja 
põletasime kuuse selle peal. Õue 
ei tahtnud külmaga minna.»

Üldiselt tegid olud silmad ette 
aga näiteks üle tee jäänud Pepleri 
14 majale, kus gaasipliidil põles 
«igavene tuli», sest nuppe pliidi 
küljes polnud.

TAnTS, TAnTS, kAbAree
Huvialana juba Lihulas tantsimi-
sega tegelenud, oli Tartu ülikooli 
rahvakunstiansamblisse astumine 
ristikivile loogiline samm. Süda-
melähedase rahvatantsu kõrvalt 
jõudis ta kaasa lüüa ka meelela-
hutusäris. «Ma olen lühikest aega 
tantsinud kabareetaolises trupis, 
esinesime Volgas ja Kaunases 
(praegune Atlantis – toim) näi-
teks.» Siiski ei kangutanud miski 
teda rahvatantsu juurest, praegugi 
tantsib ta vilistlasrühmas. 

Teisel kursusel liitus metsiku 
energiaga mees ka üliõpilasseltsiga 
raimla. Kuna talle «korporatiiv-
sed korbid» ei meeldinud, olles 
vabama suhtlusvormi poolt, siis ta 
istus, kuulas ja vaatas ning leidis, et 

just raimla on tema koht.
Teisest kursusest sai risti-

kivi jaoks muutuste aeg, kuna 
majanduslikud olud vajasid 
parandamist ning tuli leida töö. 
Ajalooarhiivis, kus oli parajasti 
valmimas «Album Academicum 
1919–1944», sai ta tööd isiku-
andmete otsijana. Juhus oli taas 
õnnelik, sest töö eest sai palka 
nädala kaupa, ristikivil oli aga 
just enne tööle asumist läinud 
kaduma rahakott. «Maale tagasi-
sõitmiseks ei olnud ka raha, seega 
oli vaja esimene nädal hakkama 
saada. Ühikas kuivaineid ikka 
oli. Mäletan, et keetsin endale 
jahuputru, ükspäev soolast, teine 
päev magusat...»

TA lÕpeTAS SiiSki!
Kuni teise kursuse lõpuni oli 
ristikivi väga tubli tudeng. Kõik 
asjad olid alati tehtud, pigem tegi ta 
pigem rohkem kui vähem. Unista-
des kodumetsadest tegi ta sessi ajal 
kõik eksamid esimesel võimalusel 
ära, et saaks koju maale minna. Kui 
noor mees leidis töö Meeri eriin-

ternaatkoolis, siis oli akadeemiliselt 
tubli olemine üha keerulisem. 

Ainepunktid olid koos, kuid 
lõpetamine hakkas venima ning 
ühel hetkel tuli ülikoolil tööle alla 
vanduda. «Minu jaoks on tegeli-
kult haridus olnud ikka kogu aeg 
väga oluline. Mul oli kohe selge, 
et lähen ülikooli tagasi, et see asi 
nii ei jää,» kinnitab ta veendunult. 
Sihikindla mehena ei murdnud ta 
oma lubadust ning 2002. aastal sai 
bakalaureusetöö kaitstud.

Oma õpilastes hindab ristikivi 
eelkõige huvi õppeaine vastu, 
kuid mõistab ka, et ajalugu ei saa 
kõigil silmi särama panna. Siiski 
leiab ta, et «inimene ei tohiks 
olla nagu sült», ta peaks leidma 
midagi, mis teda tõsiselt huvitab. 
Samuti soovitab ta igal inimesel 
teha veel midagi peale oma põhi-
ala, hea kui see on midagi hoopis 
teistsugust. Just selle uskumuse 
järgi on ta alati püüdnud oma 
metsikut energiat ka rakendada. 

AAre riSTikivi

• 1991 lõpetas Lihula 
keskkooli, samal aastal 
alustas seal tööd filosoo-
fia ja algklasside õpeta-
jana

• alates 2005 hugo Treff-
neri gümnaasiumi ajaloo 
ja ühiskonnaõpetuse 
õpetaja 

• 2008-2009 I üleriigilise 
ühiskonnaõpetuse olüm-
piaadi töörühma juht

• Aasta õpetaja 2009
• osalenud filmide «Ma-

lev»  ja «nimed mar-
mortahvlil» võtetel.

Värske ajalootudeng 1993. aastal 
peahoone ees.           Foto: erakogu
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TÜ raamatupood soovitab:
Soome-eesti ja eesti-
soome turismisõnastik
Tiina Maripuu,  
heli Tooman, Enn Veldi
Kirjastus Argo, 2010
Kõva köide, 384 lk,  
ISBN: 9789949438907

hind: 277 kr

norstedts baltiska ord-
bok. Svenska-estniska-
lettiska-litauiska 
Toim. Inger hesslin Rider      
Norstedts, 2006 
Kõva köide, 512 lk,  
ISBN: 9789172274808 

hind: 486 kr

Spordipsühholoogia 
õpik
Lennart Raudsepp, Aave 
hannus, jorgen Matsi, 
andre koka
Kirjastus Atlex, 2010
Pehme köide, 328 lk, 
ISBN: 9789949441723

hind: 152 kr

Collins bird guide  
2nd revised ed
L. Svensson, K. Mullarney, 
D. Zetterström, P. j. Grant 
harperCollins Publishers, 
4. märts 2010
Pehme köide, 448 lk, 
3500 illustr.,  
ISBN: 9780007268146

hind: 340 kr

eesti oikumeenia lugu
peatoimetaja  
Riho Altnurme
Eesti Kirikute Nõukogu, 
2009
Kõva köide, 544 lk, 
ISBN: 9789949185207

hind: 412 kr

feathers: identification 
for bird Conservation
Marian Cieślak & 
Bolesław Dul
Natura Publishing house, 
2006
Kõva köide, 320 lk,  
ISBN: 9788392441007

hind: 605 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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Marju Lauristini peetakse Tartu 
ülikooli ajakirjandushariduse 
emaks. Paljudele seostub ta ka 
rahvarinde, taasiseseisvumise, 
perearstisüsteemi, Biomeediku-
mi ehitamise, sotsiaalteaduste 
tavainimestele lähedale toomise ja 
paljude teiste lennukate ideedega.

Marju Lauristin lõpetas 1966. 
aastal TrÜ eesti filoloogia ajakir-
janduse eriharu kaugõppes cum 
laude. 1961. aastast töötas ta ka 
Eesti raadio noortesaadete toime-
tajana, 1967–1969 oli sotsioloogia 
aspirantuuris ja 1970–1972 TrÜ 

sotsioloogialabori juhataja. 1976. 
aastal kaitses ta Moskva ülikoo-
lis filoloogiakandidaadi kraadi. 
Tudengeid on ta õpetanud alates 
1970. aastast, kusjuures õpetamist 
ei ole ta tänaseni muude tööde 
kõrvalt kordagi katkestanud.

Marju Lauristin on jõudnud 
olla veel ka nSVL ülemnõuko-
gu saadik (1989–1990), Eesti 
Vabariigi  ülemnõukogu juhataja 
asetäitja (1990–1992), sotsiaalmi-
nister (1992–1994), mitu korda 
riigikogu liige ja Tartu linnavoliko-
gu liige. 

Alates 1993. aastast on Marju 
Lauristin Tartu ülikooli professor. 
Tema paljude autasude seas on 
Skytte medal, TÜ suur medal, 
III klassi riigivapi orden, USA 
ja Euroopa Liidu demokraatia ja 
tsiviilühiskonna auhind, Soome 
Valge roosi rüütelkonna 1. järgu 
rüütlirist. 

Praegused üliõpilased  saavad 
lisaks sissejuhatava erialaaine 
sütitavatele loengutele osa veel 
põnevatest poliitilise kultuuri ja 
poliitilise kommunikatsiooni,  
kaasaegse ühiskonna teooriate 

ning avaliku kommunikatsiooni 
kriitilise analüüsi kursustest. 

Paljud avaliku elu tegelased, aja-
kirjanikud, aga ka mitmed praegu-
sed ülikooli õppejõud on aegade 
jooksul õppinud Marju Lauristini 
käe all kirjandus- ja kunstikriitikat, 
majanduse, teaduse ja kultuuri 
probleemide kajastamist ajakir-
janduses, raadioajakirjandust, 
välisajakirjandust, kontentana-
lüüsi, avaliku arvamuse teooriaid, 
kommunikatsioonistrateegiat, aga 
ennekõike kirglikku suhtumist 
ühiskondlikesse probleemidesse ja 
avaliku elu kitsaskohtadesse.  

Marju Lauristin ammutab just-
kui küllusesarvest uusi ideid, tal 
on keerulistele probleemidele alati 
rabavalt lihtsad sõnastused. Ilmselt 
annab talle samuti elurõõmu roll 
abikaasa ja emana ning vanaema 
ja vanavanaemana, kes küpsetab 
jõuluhane ning ostab kahemeetris-
tele lapselastele ülikondi.  

Jätkuvat jõudu ja sära Sulle!
Kolleegid ajakirjanduse ja kom-
munikatsiooni instituudist

Lõppenud kevadkuu 16. päeval 
tähistas 50. sünnipäeva kultuu-
riteaduste ja kunstide instituudi 
eesti ja võrdleva rahvaluule dot-
sent Tiiu Jaago, üks tegusamaid 
ja loovamaid Eesti folkloriste, 
kelle tööd on saanud rahvusva-
heliselt tuntuks. Tema initsiatii-
vil taastati 1993. aastal eesti ja 
võrdleva rahvaluule õppetool kui 
kaasaegsetele suundadele  avatud 
teadus- ja õppekeskus. Tiiu 1991. 
aastal kaitstud väitekiri eesti re-
givärsilise rahvalaulu epiteetidest 

juhatas sisse tema tulemusrikka 
töö regilaulude uurimises. 

Järgnesid ühele laulutüübile 
pühendatud uurimus «Kuldnai-
ne» (1993) ja tema toimetatud 
artiklikogumikud «Kust tulid 
lood minule…» (2000) ning 
«regilaul –  keel, muusika, poee-
tika» (2001), mis näitasid kätte 
uusi suundi Eesti folkloristikas. 
Oma uurimustes on Tiiu tõstnud 
esile rahvalaulude ajalist mitme-
kihilisust, tõlgendusvõimaluste 
rohkust ja mõtestanud laulupäri-

Foto: Andres Tennus

Foto: Andres Tennus

mArju lAuriSTin− 70

Tiiu jAAgo− 50
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70 Marju Lauristin, sotsiaalse 
kommunikatsiooni professor, 
sotsiaal- ja haridusteaduskonna 
emeriitprofessor – 7. aprill  
Toomas Rodima, analüütilise 
keemia ja füüsika teadur –  
7. aprill 
Helju Kõrs, Tartu ülikooli kee-
mia instituudi raamatukoguhoid-
ja – 12. aprill 
Tiiu Vihalemm, mikrobio-
loogia ja biokeemia instituudi 
spetsialist, arstiteaduskonna
emeriitdotsent – 13. aprill 
Jüri Kärner, arengubioloogia 
vanemteadur, üldzooloogia 
professor, loodus- ja tehnoloogia-
teaduskonna emeriitprofessor–  
25. aprill
Toomas Tenno,  kolloid-ja 
keskkonnakeemia õppetooli 
professor, loodus- ja tehnoloo-
giateaduskonna emeriitprofes-
sor, Tartu ülikooli Türi kolledži 
professor – 28. aprill

65 Maire Türn, Tartu ülikooli 
raamatukogu kogude arenduse 
osakonna raamatukoguhoidja – 
4. aprill
Lehte Põder, polikliiniku sekre-
tär – 5. aprill
Gerda-Johanna Raidaru, orgaa-
nilise keemia teadur – 6. aprill 
Johannes Põder, kompressorma-
sinist – 20. aprill
Eeva Heinaru, geneetika teadur 
– 22. aprill

60 Oleg Andla, eelarve peaspet-
sialist – 6. aprill
Helje Kaldaru, mikroökonoo-
mika dotsent, majandusteaduse  
programmijuht – 15. aprill

55 Henn Vallimäe, Tartu ülikooli 
Pärnu kolledži direktor –  
19. aprill

50 Urmas Arus, hooldustehnik 
– 11. aprill
Marju Murumets, administraa-
tor – 28. aprill

45 Mari Pärn, eripedagoogika 
osakonna õppekorralduse spet-
sialist – 6. aprill
Mart Susi, välissuhete osakonna 
juhataja, rahvusvahelise suveüli-
kooli peaspetsialist – 11. aprill
Ülle Rattasep, füsioloogia insti-
tuudi laborant – 14. aprill
Ruth Kalda, peremeditsiini 
professor, polikliinik juhataja – 
16. aprill
Natalja Kapajeva, Tartu ülikooli 
raamatukogu kogude arenduse 
osakonna ametnik – 20. aprill

40 Ele Sepp, inglise keele 
õpetaja, inglise keele lektoraadi 
juhataja – 9. aprill
Raivo Lentso, sisevalvetöötaja – 
17. aprill
Kersti Kristjuhan, rakubioloogia 
õppetooli laborant – 20. aprill
Piret Tatunts, karjääri- ja psüh-
holoogilise nõustamise talituse 
juhataja – 25. aprill
Kristel Lään, karjäärinõustaja – 
30. aprill

õnnitleme

muse seoseid ühiskonna, ajaloo ja 
laulikute elukäiguga. 

Tiiu teine töösuund sai alguse 
tema huvist perepärimuse vastu. 
Koos Kalev Jaagoga kirjutatud 
«See olevat olnud… rahvaluu-
lekeskne uurimus esivanemate 
lugudest» (1996) andis tõuke 
uuendusliku suuna väljakujune-
miseks, mis tegeleb mälestuste ja 
rahvapärase ajaloo mõtestamisega. 

Tiiu Jaagolt pärineb ka suuna 
tabav nimetus «pärimuslik 
ajalugu», mis tundub sobivam 
kui ingliskeelne oral history. 
rahvapäraselt mõistetud ajaloo 

uurimises ei saa ju kirjalikke 
mälestusi kõrvale jätta, eriti mitte 
Eestis, kus elulugude suurko-
gumine on loonud väärtuslikke 
allikaid. 2001. aastal ilmus Tiiu 
toimetatud kogumik «Pärimus-
lik ajalugu», 2003. aastal tema 
koostatud «Pärimus ja tõlgendus. 
Artikleid folkloristika ja etnoloo-
gia teooria, meetodite ning uuri-
mispraktika alalt», mis annavad 
tunnistust tema laiadest huvidest 
ning oskustest leida kaastööd nii 
Eestist kui ka välismaalt.

Õppejõuna on Tiiu hoole all 
olnud folkloristika jaoks kesk-

sed ained, mida ta on õpetanud 
loovalt, aga samas nõudlikult. 
Tiiu on ka e-õppe järjekindel 
arendaja ning edukas väitekirjade 
juhendaja.

Hindame Tiiut kui uuen-
dusmeelset, suurte võimete ja 
erakordse töötahtega kolleegi. 
Õnnitleme Sind ja soovime, et 
Su teaduslik looming kulgeks 
endiselt tõusvas joones ja et jät-
kuks aega ja inspiratsiooni uuteks 
algatusteks.

Kolleegid TÜ eesti ja võrdle-
va rahvaluule osakonnast
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kAiTSmiSed

9. aprillil 2010 kell 10.00 kaitseb Mari Nelis mole-
kulaar- ja rakubioloogia instituudis (riia 23-217) 
doktoritööd «Genetic structure of the Estonian 
population and genetic distance from other popula-
tions of European descent» («Eesti populatsiooni 
geneetiline struktuur ja geneetiline kaugus teistest 
Euroopa päritolu populatsioonidest»).  Juhendaja 
on prof Andres Metspalu (TÜ MrI). Oponent on 
Markus Perola (rahvusliku rahvatervise Instituudi 
vanemteadur ja Helsinki Ülikooli dotsent, Soome).

15. aprillil 2010 kell 15 kaitseb Tõnis Org arstitea-
duskonna nõupidamiste ruumis (ravila 19-1038) 
doktoritööd «Molecular function of the first PHD 
finger domain of Autoimmune regulator protein» 
(«Autoimmuunregulaator valgu esimese PHD 
domeeni molekulaarne funktsioon»). Juhendaja on 
prof Pärt Peterson (TÜ ÜMPI). Oponent on prof 
rein Aasland (PhD, Bergeni Ülikool).

19. aprillil 2010 kell 16.15 kaitseb Ingmar Kurg 
ülikooli nõukogu saalis doktoritööd «Oikumeenilise 
evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: 

35 Katrin Männik, biotehnoloo-
gia teadur – 1. aprill
Kstina Vallimäe, haldus- majan-
dustegevus jurist – 5. aprill
Tiia Vissak, välismajanduse 
vanemteadur – 11. aprill
Timo Maran, semiootika vanem-
teadur – 13. aprill
Vahur Aabrams, teaduskeskuse 
teadur – 23. aprill
Priit Kupper, ökofüsioloogia 

teadur – 23. aprill
Kaido Tämm, keemilise füüsika 
teadur – 28. aprill

30 Leho Tedersoo,  Botaanika- 
ja mükoloogiamuuseumi järel-
doktorantuuris teadur – 3. aprill
Ivika Rande, infospetsialist –  
14. aprill
Signe Vahur, analüütilise keemia 
õppetooli keemik – 19. aprill

Oliivika Zeiger, bioinformaatika 
õppetooli asjaajaja – 20. aprill
Marta Putrinš, geneetika teadur 
– 24. aprill

25 Kadi Tamm, keemik –  
15. aprill
Maarja Semevsky, Tartu Ülikoo-
li Pärnu Kolledži arendusosakon-
na projektijuht – 28. aprill

STipendium

Tartu Ülikooli Sihtasutus  kuulutab välja KOnKUr-
SI Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumitele:
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi ees-
märgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid  
üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel 
või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõr-
gemates õppeasutustes. Stipendiumideks jagatakse 
välja kuni 200 000 krooni.
Stipendiumi(de)le saavad kandideerida: Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magist-
randid; Tartu ülikooli arstiteaduskonna arst-resi-
dendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on 
eelistatud teadustööd tegevad ja  eakate meditsiiniga 
tegelevad arst-residendid; Tartu ülikooli majandus-, 
haridus- ja sotsiaal- ning õigusteaduskonna magist-
randid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on 
riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada: elektroo-
niline stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel 
ja paberil vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse 
kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta.
Konkursi tähtaeg on 1. juuni

Rotalia Foundation  (USA, Seattle), kuulutab 
2010/2011 õppeaastaks välja 17 stipendiumi, 
igaüks neist 1500 USD. Kandideerida saavad  Eesti 
avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, 
EMTA, EKA) aprillikuu seisuga päevases ehk 
statsionaarses õppevormis õppivatele teise aasta  
bakalaureuse-  või esimese aasta magistriastme üli-
õpilased. Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord 
õpingute vältel.
Sooviavaldused tuleb saata 5. maiks 2010. Vajalike 
dokumentide loetelu leiab korp! rotalia veebile-
heküljelt http://www.rotalia.ee/et/fondid/rotalia-
fond-USAs.html.
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missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uuri-
mus» («The Perspectives of Ecumenical Evangeliza-
tion in Europe: a Missiological and religio-socio-
logical Study»).  Juhendajad on Alar Laats (PhD, 
Tallinna Ülikool) ja dr Urmas Petti (Tartu Ülikool). 
Oponent on dr risto Saarinen (Helsingi Ülikool).

23. aprillil 2010 kell 10 kaitseb Kaarel Krjutškov 
molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (riia 23-

217) doktoritööd «Arrayed Primer Extension-2 as 
a multiplex PCr-based method for nucleic acid va-
riation analysis: method and application» («Geeni-
kiibil põhinev genotüpiseerimise meetod, APEX-2, 
kui paindlik lahendus DnA variatsioonide mää-
ramiseks»). Juhendaja on prof Andres Metspalu 
(TÜ MrI). Oponent on  Dr. Ivo G. Gut (rahvuslik 
Genoomianalüüsi Keskus, Barcelona).

TeATed

10. aprillil kell 16 toimub Tartu ülikooli aulas Tartu 
üliõpilassegakoori (endine EPA Segakoor) 105. 
aastapäeva kontsert. Pärast kontserti toimub peo-
õhtu konverentsi- ja kultuurikeskuse Athena kino-
saalis. Peole oodatakse koori endisi ning praeguseid 
lauljaid. Info ja registreerumine: oieliisi@hotmail.
com; tel +372 5078341.

Õpetatud Eesti Seltsi (Lossi 3-427) koosolekud:
7. aprillil  esineb ÕES auliige, prof emer Enn Tarvel: 
«nädalategu»; 21. aprillil kell 16.15 esineb Kaari-
na Rein ettekandega «Tartu esimese meditsiinipro-
fessori Johannes raicuse elu ja tegevus».

TÜ pensionäride ühingus Vitae:
Vitae ruumides on uus näitus «Tartu ülikooli pea-
hoone eksliibristel». 
13. aprillil kl 17 humanitaaria klubi; 
14.aprillil kl 14 raekoja plats 12 Vitae liikmete 
kohtumine; 
17. aprillil kell 11 eksliibrise klubi; 
20. aprillil kl 13 elulooring; 
26. aprillil kl 16 põltsamaalaste klubi; 
27. aprillil kl 16 matemaatikute klubi; 
29. aprillil kl 15 keemikute klubi; 
3. mail kl 12 käsitööklubi; 
6. mail kl 12.30 arstide klubi.

TunnuSTAmiSed

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 80. sün-
nipäeval endist pikaaajalist filosoofiateaduskonna õp-
pejõudu Antidea Metsat, 65. sünnipäeval loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi anorgaa-
nilise keemia dotsenti Lembi Tamme ja orgaanilise 
keemia teadurit Gerda-Johanna Raidarut.

TÜ väikese medaliga tunnustati 60. sünnipäeval ra-
handusosakonna eelarve peaspetsialisti Oleg Andlat. 

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna
mereinstituudi meresüsteemide modelleerimise 
vanemteadur Rein Tamsalu ja 50. sünnipäeval 
filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide 
instituudi eesti rahvaluule dotsent Tiiu Jaago.

TÜ aumärgiga tunnustati 75. sünnipäeval loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi  ma-
terjaliteaduse osakonna vanemteadurit  
Henn Käämbret.

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi analüü-
tilise ja füüsikalise keemia teadur Toomas Rodima, 
65. sünnipäeval Tartu Ülikooli Rahvakunstian-
sambel, 60. sünnipäeval õigusteaduskonna vastutav 
sekretär Taimi Villemsoo, 55. sünnipäeval sotsiaal- 
ja haridusteaduskonna psühholoogia instituudi 
vastutav sekretär Ester Sõtšova ning 50. sünnipäe-
val loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinsti-
tuudi merebioloogia vanemteadur Tiina Paalme ja 
majandusteaduskonna avatud ülikooli projektijuht 
Selje Seeba.



Tartu Ülikool
Ülikooli 18, 50090 TArTu

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

www.ut.ee
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