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Esmaspäevasel doktoranti-
de ümarlaual tundsid kraa-
diõppurid muret eelkõige 
oma töö vähese tunnusta-
mise pärast, madal toetus 
sunnib doktorante otsima 
tasuvat lisatööd.
Praegu on doktoranditoetuse 
suurus 6000 krooni, ümarlaual 
osalejate arvates on tegu liiga 
väikese summaga. 

Neljandat aastat arstiteadu-
se doktorantuuris õppiva Ülle 
Parmi sõnul saab arstiteadus-
konna resident kaks kuni kolm 
korda rohkem palka kui dokto-
rant. Miks peaks siis keegi üld-
se kõrgeimat kraadi taotlema 
tulema?

«Rektor Alar Karis ütles küll 
oma arengukonverentsi kõnes, 
et Tartu Ülikool ei saa olla asu-
tus, mille akadeemiline perso-
nal elatub lisajuhutöödest, aga 
mulle tundub, et praegu ongi 
meil just selline olukord,» rää-
kis Parm.

Bussijuht doktorist  
väärtuslikum?

Ümarlaual osalejad leidsid, 
et nii doktoranditoetus kui 
ka teaduripalk ülikooli juu-
res võiksid olla võimaluse kor-
ral suuremad. Kindlasti tuleks 
korralikult üle vaadata süs-
teem, mille alusel neid jaga-
takse.

Kolmanda aasta arstiteaduse 
doktorant Kaupo Teesalu ütles, 

et praeguse leppega öeldak-
se doktorantidele justkui pead 
patsutades, et tublid olete. 

Pigem võiks ülikooli ja dok-
torandi suhe olla nagu tööle-
ping – mõlema poole kindlate 
õiguste ja kohustustega ja väl-
javaatega palgatõusule.

«Õigus toetust taotleda on 
kahtlane õigus, meil peaks ole-
ma õigus toetust saada,» rää-
kis Teesalu. 

Kui riik on tellinud kindla 
hulga doktorante, kelle eest nn 
pearaha maksta, peaksid nad 
kõik ka raha saama. Tegelik-
kuses ei saa aga paljud dokto-
randid toetust, millega nad on 
riigieelarvelisele kohale astu-
des ette arvestanud.

Ka ülikooli teadureid võiks 
praegusest enam väärtustada. 
«Eestis saab ülikoolis töötades 
vähem palka kui näiteks bus-
sijuhina,» nentis politoloogia-
doktorant Rune Holmgaard 
Andersen. 

Tema arvates saaks toetuse 
rahaküsimuse lahendada ka 
doktorantidele neljaks aastaks 
teadurikoha garanteerimisega. 
Praeguses olukorras pole An-
derseni sõnul aga doktoritööle 
võimalik keskenduda, sest ära-
elamiseks on tarvis lisatööd 
teha.

Näiteks kehakultuuriteadus-
konnas peab loenguid 80-aas-
tane õppejõud, kellele noore-
mat asendajat ei leita. 

Magistrid-doktorid eelista-
vad õppejõupalgale ülikoolis 
märksa kõrgemat tasu hoopis 

koolides kehalise kasvatuse 
õpetajana.

Doktorantide arvates peaks 
olema toetus sõltuvuses mõne 
muutuva väärtusega, et pare-
mini ajaga kaasas käia. «Kui 
nüüd näiteks tõsta toetus 8000 
kroonini kuus ja hoida seda 
seal järgmised 35 aastat, oleks 
tulemus ajuvaba,» tõi näite ke-
hakultuuriteaduskonna esime-
se aasta doktorant Anna-Liisa 
Parm.

Kraadi omandamine  
kui luksushobi

Ümarlaual osalejate arvates 
oleks kõigepealt tark kindlaks 
teha, kes doktorandid üldse on 
– kas üliõpilased või teadlased. 
Sellest lähtuvalt saaks paika 
panna toetuse või palga suuru-
se ja selle, mitut artiklit või kui 
mahukat teadustööd selle raha 
eest doktorantidelt oodata.

Praeguse seisuga on dokto-
randid nagu 1,5 kohaga tea-
dustöötajad. Nelja aastaga on 
tarvis läbida õppekava, kirju-
tada teadusartikleid ja doktori-
töö, teha katseid ja selle kõige 
kõrvalt leida endale töö, mis 
ära elataks. Selle vältimiseks 
võikski doktorantuuri esitleda 
kui täiskohaga töö võimalust.

Ajaloodoktorandi Kristi 
Kuke arvates tõstaks see kind-
lasti õppetöö kvaliteeti. «Dok-
torantuur on praegu nagu luk-
suslik hobi,» ütles neiu ja lisas, 
et seal võiks olla suurem või-
malus aineid valida oma tea-
dustööst lähtuvalt. Praegu on 

kohustuslike ainete hulgas ka 
neid, mida reaalselt paljudel 
vaja ei lähe.

Valikuvõimaluse suurenda-
mine võiks kehtida ka võõr-
keelsete loengute osas, mil-
le praegune väike hulk hoiab 
doktorantide arvates palju-
sid välisteadlasi Tartusse tule-
mast. 

«Eesti keeles ei tulda mujalt 
Eestit uurima,» toonitas Rune 
Holmgaard Andersen. Kui Tar-
tu Ülikool tahab rahvusvaheli-
ses teadusruumis osaleda, siis 
tuleb tema arvates ka omalt 
poolt midagi pakkuda.

Ajaloodoktorandi Nele Ran-
na arvates võib just võõrkeel-
sete loengute väike hulk olla 
põhjus, miks hiljuti avaldatud 
maailma ülikoolide edetabe-
lis Tartu Ülikooli esimese 500 
hulgas polnud. 

«Doktorandid peavad nagu-
nii olema suutelised oma tööd 
võõrkeeltes kirjutama, muu-
keelsed loengud tooks rohkem 
välisdoktorante, aga tuleks 
ka meile endile kasuks,» ütles 
Rand.

Selles küsimuses rahvustun-
de taha peitu pugemine ei ole 
doktorantide arvates õigusta-
tud. 

Võõrkeelseid tudengeid või 
ajude äravoolu ei tasuvat kar-
ta, sest teadus ongi rahvusva-
heline nähtus ja teadlaste ring-
lus igati loomulik ja kokkuvõt-
tes kõigile kasulik.
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Doktorandid sooviks luksusliku 
hobi asemel tõsist töökohta
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Sigrid Sõerunurk
ajaleht@ut.ee

Ülikooli naiskoor laulis end 
15. novembril toimunud 
Eesti naiskooride võistu-
laulmisel A-kategoorias 
Eesti esimeseks. Koori di-
rigent Triin Koch pärjati pa-
rimaks dirigendiks. 
Naiskoori president Ingrid 
Maasi kinnitas, et koori liik-
med pole veel üllatuslikust 
võidust toibunud. «Emotsioo-
nid on laes, kui uus proov 
tuleb, siis naerame ja nutame 
pool tundi ja siis hakkame 
uusi laule laulma,» rääkis 
Maasi.

Üle-eestiline naiskooride 
võistulaulmine oli tänavu pü-
hendatud Gustav Ernesaksa 
100. sünniaastapäevale ning 
sellest võtsid osa kõik Eesti 
parimad nais- ja neidudekoo-
rid. 

Tugev konkurents

Maasi sõnutsi oli konku-
rents väga tugev ning võitu 
ei osanud TÜ naiskoor loota. 
Seda enam, et osale uutele 
naiskoori liikmetele oli võist-
lusel üles astumine esimene 
esinemine üldse.

Samuti juhatas koori diri-
gent Triin Koch esmakordselt 
võistlustules naiskoori A-ka-
tegoorias.

Maasi sõnul eelnes aga 
võistlusele kaks kuud pinge-
list prooviperioodi. «Ükski 
proov ära ei jäänud,» kinnitas 
naiskoori president.

Võistlusel esinesid ka TÜ 
akadeemilise naiskoori Tartu 
ning Tallinna vilistlaskoorid. 
Tartu vilistlaskoor saavutas 
võidu B-kategoorias ja pälvis 

eripreemia kohustusliku lau-
lu parima esituse eest. Koori 
dirigent Vaike Uibopuu nime-
tati B-kategooria parimaks 
dirigendiks. 

TÜ akadeemilise naiskoori 
Tallinna vilistlaskoor saavu-
tas Triin Kochi juhatamisel B-
kategoorias III koha.

Tartu Ülikooli akadeemili-
ne naiskoor on aastaid kuulu-
nud Eesti parimate naiskoo-
ride hulka, võites ka eelmi-
sel naiskooride võistulaulmi-
sel esikoha. «Kuid sedapuhku 
oli tegu esimese korraga, kui 
koori viis võiduni mitte Vai-
ke Uibopuu, vaid koori prae-
gune dirigent, Uibopuu õpila-
ne Triin Koch,» märkis kooris 
laulev Helene Urva.

Tipp-dirigent Triin Koch 

Seega tegutsevad Tartu 
Ülikoolis tipp-dirigent Triin 
Kochi hoole all nii Eesti pa-
rim kammerkoor (TÜK) kui 
ka Eesti parim naiskoor.

Naiskoor on tegutsenud 
üle 60 aasta, ühendades täna 
rohkem kui 57 koorilauljat. 
Neist suur osa on Tartu Üli-
kooli üliõpilased või vilistla-
sed. 

Värsket Eesti parimat nais-
koori saab kuulata 13. det-
sembril kell 19 Tartu Ülikoo-
li aulas ning 14. detsembril 
kell 19 Estonia kontserdisaa-
lis, kus koor astub üles Erne-
saksa 100. sünniaastapäevale 
pühendatud kontsertidel. 19. 
detsembril annab naiskoor 
Tartu Jaani kirikus koos Tar-
tu akadeemilise meeskoori-
ga traditsioonilise jõulukont-
serdi. 

Eesti naiskooride võistu-
laulmise korraldas Eesti nais-
laulu selts. Kokku võistles 
viies erinevas kategoorias 39 
koori. 

17. novembril esitlesid ha-
ridusteaduskonna teadlased 
Tartu Ülikooli kunstimuu-
seumis rahvusvahelises tea-
duskirjastuses ilmunud Ees-
ti pedagoogikateadlaste ko-
gumikku «Reforms and In-
novations in Estonian Educa-
tion».

Kogumikku toimetasid TÜ 

emeriitprofessor Jaan Mikk, 
pedagoogika osakonna juha-
taja, haridustehnoloogia dot-
sent Piret Luik ning Tallin-
na Ülikooli professor Marika 
Veisson. 

Kogumik ilmus Peter Langi 
kirjastuse sarjas «Baltische 
Studien zur Erziehungs– und 
Sozialwissenschaft».

TÜ akadeemiline naiskoor 
toibub veel võidujoovastusest

Eesti pedagoogikateadlaste kogumik ilmus 
rahvusvahelises teaduskirjastuses



 

Doktorantide 
rahamured

Aija Sakova
UT toimetaja, 1. aasta doktorant

Olgugi et üks Eesti kõrghariduspoliitika eesmärk 
on suurendada doktorikraadiga inimeste arvu ja 
selleks on tehtud mitmeid jõupingutusi, ei tunne 

paljud doktorandid end kindlalt.
Doktorantuuris õppimise aega on püütud väärtustada 

tööna, ehkki näiteks vanemahüvitise arvestamisel ei lä-
heks toetus hüvitise arvutamisel arvesse, sest selle pealt ju 
sotsiaalmaksu ei maksta. Samuti tagavad sellest sügisest 
kehtima hakanud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muu-
datused doktoranditoetuse kümne kuu asemel terveks aas-
taks. 

Siiski võib kahelda, kas 6000 krooni kuus motiveerib pii-
savalt õpingutele keskenduma ning muid sissetulekualli-
kaid mitte otsima. Sest olukord, kus doktorandil on vaid 
õigus taotleda, aga mitte õigus saada toetust, ei soodusta 
õpingutele pühendumist ja palgatööst loobumist õppe- ja 
teadustöö kasuks.

Nimetatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatu-
sed kindlustavad doktoranditoetuse saamise õiguse alles 
2012. aastast sisseastujatele. Enne seda tuleb doktorantidel 
leppida sellega, et toestusi ei pruugi jaguda kõigile. Kuna 
ülikoolid, ja mitte ainult Tartu Ülikool, on vahepealsetel 
aastatel inimesi doktorantuuri lävendipõhiselt vastu võt-

nud ehk rohkem, kui riik-
lik koolitustellimus ette 
näeb, siis on selge, et ini-
mesi on rohkem kui raha, 
mida nende vahel jaotada. 

Paljudele sisseastujatele 
on ekslikult jäänud mul-
je, et kui nad õpivad rii-
gieelarvelisel kohal, täi-
davad õppekava ja saa-
vad atesteeritud, siis on 
neile aastas kindlustatud 
60 000-kroonine sissetu-
lek. Tegelikkuses ükski 
seadus neile seda ei taga.

Märkimisväärne on veel 
see, et õppetoetuste ja õppelaenu seadus sõnastab dokto-
randitoetuse taotlemise õiguse kõigile doktorantidele, kes 
ei ole ületanud õppekava nominaalaega ning kes on läbi-
nud atesteerimise või on esimese aasta doktorant ning kes 
õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppeko-
hal. Tartu Ülikooli selle õppeaasta õppetoetuste taotlemi-
se, määramise ja maksmise kord ütleb seadusest lähtudes 
veel seda, et komisjon moodustab eri aastate doktoranti-
dest ühise paremusjärjestuse. Viimane koostatakse atestee-
rimistulemuste ja esimese aasta doktorantide puhul sisse-
astumistulemuste põhjal.

Mitmed erialad ilmselt nii ka käitusid, ehkki sisseastu-
miseksamite ja atesteerimistulemuste kõrvutamine ei ole 
kindlasti päris võrdne ega lihtnegi. Teistel erialadel jällegi 
otsustati lihtsuse huvides esimese aasta doktorandid pare-
musjärjestusest kõrvale jätta. Eelnevat arvesse võttes võiks 
aga küsida, et kas see ei lähe vastuollu seaduse ja ülikoolis 
kehtestatud korraga.

On arusaadav, et kui raha napib ja valima peab, siis keegi 
jääb ilma. Samuti on mõistetav, et on väga raske, peaaegu 
võimatu ühtäkki atesteerimistulemusi ritta seada.

Doktorandi seisukohast on aga selge, et kui ta tõepoolest 
astus doktorantuuri sooviga teha teadus- ning mitte palga-
tööd ja tahtis pühenduda eeskätt õppimisele, tunneb ta end 
petetuna. 

Olla poolteist kuud enne otsuse langetamist ilma rahata, 
ei ole teinud toetusest ilmajäämisest teadasaamist lihtsa-
maks. Tean, sest ka minuga juhtus nii. Inimlikust seisuko-
hast vaadates ei ole ju võimalik eeldada, et doktorant peaks 
igal aastal uuesti hakkama endale töökohta otsima. Praegu 
on aga nii mitmedki sellisesse olukorda seatud, sest dokto-
rantuur on ikka veel kallis hobi, nagu ka esmaspäeval üli-
koolis peetud doktorantide ümarlaual tõdeti.

Olukord, kus dok-
torandil on vaid 
õigus taotleda, 
aga mitte õigus 
saada toetust, ei 
soodusta õpingu-
tele pühendumist 
ja palgatööst loo-
bumist õppe- ja 
teadustöö kasuks. 

Tuuli Härson
avalike suhete peaspetsialist

Illari Lään
kommunikatsiooniosakonna 
juhataja

Veebiuuenduse käigus 
on Tartu Ülikooli koduleht 
muutumas välisele kasu-
tajale mugavaks infokesk-
konnaks, mis tutvustab 
ülikooli kui kaasaegset 
ja mitmepalgelist teadus- 
ning õppekeskust.
Tänase veebilehe põhilised 
puudused on selle enesekesk-
ne ülesehitus, liigne erinevate 
linkide rohkus esilehel ning 
külm ja ebaatraktiivne kujun-
dus. Seda on ülikoolile ette 
heitnud nii meie üliõpilased 
kui ka paljud partnerid, kelle-
ga igapäevaselt suhtleme.

Ometi peaks ülikooli kodu-
lehekülg olema just mugav, 
arusaadav ja köitev teabekes-
kus nii tudengitele ja tuden-
gikandidaatidele kui ka kõi-

kidele koostööpartneritele jt 
veebilehe külastajatele. 

Uuendatud välisveebi üles-
ehitus lähtub eeskätt välise 
kasutaja vajadustest, kellele 
on info leidmine võimalikult 
lihtsaks ja loogiliseks teh-
tud. Samuti on oluline muu-
datus informatsiooni esitami-
ne sisu- ja sihtrühma-, mitte 
struktuuriüksusepõhiselt.

Veebilehe uues kujunduses 
torkab kindlasti silma lehe 
värvilisus senise valge pinna 
asemel ning informatsiooni 
selge paigutus vastukaaluks 
varasemale lingirägastikule. 

Avalehel on suur osa-
kaal vahelduval pildiseerial:  
emotsioone ja soojust tekita-
vatel fotodel, mis tutvusta-
vad ülikooli olemust. 

Tänaseks pole piltide valik 
veel lõplikult selgunud, kuid 
märksõnad, mis neil kajastu-
vad, on teadus, rahvusvahe-
lisus, sõbralikkus, hea õppe-
keskkond ja traditsioonid.

Info paikneb kodulehel kol-

mes menüüs. Kõige olulisem 
sisuplokk asub vasakul ser-
vas: õppimine, teadus, ette-
võtlus ja koostöö, vilistlaselu 
ning ülikoolist. 

Iga teema all on omakor-
da alajaotused, näiteks õp-
pimises sisseastuja, tudengi, 
täiendusõppija jt rubriigid.

Ülemisel menüüribal, vä-
liskasutajale kiirelt leitaval 
kohal on kalender, kontak-
tid, töökuulutused, päringute 
võimalus ja otsing. 

Alumine menüüriba on 
mõeldud eelkõige ülikoo-
li liikmetele ning juba vilu-
nud veebikasutajale, kes saab 
rippmenüüsse paigutatud 
kiirviidete abil otse teadus-
kondade, kolledžite ja teiste 
üksuste kodulehtedele või si-
seveebi ja õppeinfosüsteemi.

Uuendatud kodulehe ku-
jundas kogenud veebidisainer 
ja animaator, Tartu Ülikooli 
vilistlane Carl-Christian Frey, 
kes töötab IT-firmas Play-
tech.

Tänaseks on uue välisvee-
bi kontseptsiooni tutvustatud 
kõikidele tugiosakondadele, 
dekanaadi juhatajatele ja kol-
ledži esindajatele ning rekto-
raadile ja valitsusele. 

Tagasiside on olnud valda-
valt positiivne koos vajalike 
täiendavate ettepanekute ja 
ideedega.

Uus veebileht on plaanis 
käiku lasta 2009. aasta veeb-
ruaris, samal aastal alustame 
ka teaduskondade ja kolled-
žite järkjärgulist üleviimist 
uuele veebilahendusele. 

Veebilehtede ületoomi-
sel osutab kommunikatsioo-
niosakond igakülgset abi, sh 
tasub ületoomisega seotud 
kulud ja nõustab vajadusel 
sisu ning kujunduse osas.

Teaduskondadele ja kolled-
žitele jäävad endiselt vabad 
käed oma veebilehe kujun-
duse ja sisu detailseks paika-
panekuks, toomaks paremini 
esile teaduskonna või kolled-
ži olemust ja eripära.

Tartu Ülikooli välisveeb saab 
uuest aastast uue kuue

Keskus tahab ülikooli ettevõtlikumaks muuta
Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Alates septembrist saavad 
TÜ õppejõud ja tudengid üli-
kooli ettevõtluskeskusest 
küsida teavet ettevõtluse-
ga tegelemise kohta.
Ettevõtluskeskus tahab eden-
dada ettevõtlikku mõtteviisi 
ülikooli liikmete seas, analüü-
sida ettevõtlusideid ning nõus-
tada kõigi teaduskondade töö-
tajaid ja tudengeid ettevõtete 
loomise vallas. 

Majandusteaduskonna ük-
susena tegeleb  ettevõtluskes-
kus teadus- ja arendus- ning 
õppetööga. Keskuse juhataja 

professor Tõnis Mets on va-
litud koguni Euroopa Liidu 
uute liikmesriikide esindajana 
Euroopa väikeettevõtete ja et-
tevõtluse nõukogu (ECSB) di-
rektorite kogu liikmeks.

Nõustamis- ja teavitustege-
vust toetab 2010. aasta jaa-
nuarini riiklik projekt Spinno 
plus, mille eesmärk on soo-
dustada Eesti majanduse uue-
nemist ülikoolis loodud tead-
miste ja tehnoloogiate siirde 
kaudu ettevõtlusse.

Projektis osalevad praegu 
teadus- ja arendusosakond, 
tehnoloogiainstituut ja es-
makordselt ettevõtluskeskus 
koostöös Viljandi kultuuriaka-

deemia ning Pärnu kolledži-
ga. 

«Eelmise aasta koostöö tu-
lemusena asutati näiteks kul-
tuuriakadeemia tudengite ja 
loomingu levitamiseks Eesti 
loomeagentuur,» rääkis ette-
võtluskeskuse nõustaja Lee-
ni Uba. Äsja ilmus osaühingu 
abil viljandlaste töödest raa-
mat «Pihuloomad».

Veel tehakse koostööd Tar-
tu teaduspargiga ja Tartu lin-
navalitsuse kultuuri- ja ette-
võtlusosakondadega.

Keskuse seisukoht on, et 
teadmistepõhine majandus 
nõuab kõigi erialade teadmis-
te rakendamist riigi majandu-

se ja ühiskonna uuendamise 
heaks. Eesti arenguks ei piisa 
üksnes tehnoloogiliselt inno-
vatiivsetest ideedest.

Uues arengukavas näeb üli-
kool end Eesti majandus- ja 
kultuurielu ning ühiskondli-
ku arengu aktiivse mõjutajana 
eelkõige koostöö läbi. Partne-
riteks sobivad hästi teadmiste-
mahukad ja loovettevõtted.

Nii tudengid, õppejõud kui 
ka ülikooli muud töötajad või-
vad ettevõtlusalase nõuande 
saamiseks kirjutada aadres-
sil info@evk.ut.ee või helista-
da 737 6339. Ettevõtluskeskus 
asub Narva maanteel Oecono-
micumis, ruumis B 108.

Ülikooli üritusi ja sündmusi
(suveülikool, vastuvõtt vms)

reklaamiv bänner

Töökuulutused ja
ülikooli kui töökeskkonda

tutvustav info

Päringute väli nii teabe-
nõuete kui ka tavaliste 

infopäringute jaoks

Ülikooli üldkontaktid,
otsinguvõimalus,

pressikontakt

Peamised ülikooli 
rahvusvahelisust näitavad 

logod otselinkidena

Kiirviidetega rippmenüü
ülikooli liikmetele ja veebi-
lehe kogenud kasutajatele

Vahelduv pildiseeria
Tartu Ülikooli tutvus-

tavate fotodega

Otselingid meie
infokesk-

kondadesse

Ülikooli 
uudised

Otseviited ülikooli
väljaandele ning

teadusuudiste portaali

Sisseastuja, tudengi ning
täienduskoolituse info ja
õppija tugiteenuste teave

Tartu Ülikooli kui
teadusülikooli tutvustus

Koostöövõimalused
ülikooli partneritele

avalikust ja erasektorist

Vilistlastegevuse
info

TÜ üldtutvustus, 
struktuur, dokumendid, 

finantsinfo jne
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Birute Klaas
õppeprorektor

Tartu Ülikooli arengukava 
2015 sätestab vajaduse 
töötada välja eesti ja teiste 
keelte kasutamise põhimõt-
ted ülikoolis ning tagada 
ülikooli liikmetele ja part-
neritele võimalus saada in-
fot ning suhelda tööalaselt 
inglise keeles.
Keelepõhimõtete üks eesmärk 
on suurendada ülikooli liikme-
te keelekasutuse teadlikkust 
ning ergutada õppima ja ka-
sutama eri keeli. Keelepõhi-
mõtete dokument hõlmab nii 
asjaajamis-, õppe- kui ka tea-
duskeelt ning toob välja eesti 
keele ja teiste keelte rolli üli-
koolis. Seega puudutab teema 
vähemal või suuremal määral 
kõiki ülikooli liikmeid. 

Keelepõhimõtete välja töö-
tamisel on arvestatud Euroo-
pa Liidu ja Euroopa Nõukogu 
keelepoliitilisi suundi ja soovi-
tusi ning Eesti keelevaldkon-
da reguleerivaid strateegiaid. 

Põhimõtteid välja töötanud 
töörühma kuulusid eri vald-
kondade, struktuuriüksus-
te ja üliõpilaskonna esinda-
jad, kaasatud oli ka haridus- 
ja teadusministeeriumi kee-
leosakond. Tegemist on üli-

kooli keelevaldkonda regu-
leerivate seisukohtadega, mis 
esmalt vajaksid ülikoolisisest 
kokkulepet ja millega seejärel 
teaduskonnad ja teised struk-
tuuriüksused oma tegevuses 
peaksid arvestama.

Olukorras, kus ülikooli üks 
prioriteet on rahvusvahelis-
tumine, tuleb meil leida ta-
sakaal, kuidas arendada ees-
tikeelset õppe- ja teadustööd, 
olles samas avatud välisüli-
õpilastele ja välisõppejõudu-
dele ning luua ka neile soodne 
keelekeskkond ülikoolis õppi-
miseks ja töötamiseks.

Kõrghariduse ja teaduse 
rahvusvahelistumine eeldab 
ülikooli liikmetelt eesti keele 
kõrval head võõrkeeleoskust. 

Rahvusülikoolina on meil 
loomulikult suur vastutus 
omakultuuri säilimise ja aren-
gu ees, kuid eesti keele kaitse 
ja edendamine kõrghariduses 
ja teaduses ei tähenda kind-
lasti sulgumist ja enesekesk-
sust. 

Et meie ülikooli lõpetajad 
oleksid Eesti ja rahvusvahe-
lisel tööturul konkurentsivõi-
melised, peame neile pakku-
ma võimalust arendada ingli-
se keele ja teiste keelte oskust. 
Inglise keel on kahtlusteta 
akadeemilise maailma lingua 

franca. Inglise keele oskus on 
nagu arvuti kasutamise os-
kus, seda võib võrrelda põhi-
oskusega, milleta tänapäeval 
haritud inimene lihtsalt hak-
kama ei saa. 

Kuid läbi aegade on Eesti 
haritlased rääkinud ikka mi-
tut võõrkeelt. Tööjõuturul, kus 
kõik tunnevad arvutit ja ingli-
se keelt, annab konkurentsi-
eelise keeruliste programmi-
de ja võõrkeelte tundmine. 

Sõbralik, salliv ja avatud 
ülikool toetab kindlasti ka 
eri keele- ja kultuuritaustaga 
inimesi, kes meil õpivad või 
töötavad. Tartu Ülikoolis on 

praegu üle 600 välisüliõpilase 
40 riigist ning ligi 70 välisõp-
pejõudu ja teadurit, meil õpib 
üle 2000 noore, kes on lõpe-
tanud Eesti muukeelse güm-
naasiumi. Nende sujuvat lõi-
mumist ülikooli ja ühiskonda 
aitab tagada keelekeskkond, 
kus nad saaksid edukalt tegel-
da õppe- ja teadustööga ning 
neile vajalik teave oleks kätte-
saadav ja mõistetav.

Rahvusvahelistumise tu-
hinas ei tohi aga unustada 
ülikooli missiooni eesti kee-
le ning eestikeelse hariduse 
ja teaduse edendajana. Tartu 
Ülikoolil on rahvusülikoolina 

vastutus ja kohustus väärtus-
tada eesti keelt nii teaduskee-
lena kui ka põhilise õppekee-
lena. Eestikeelse akadeemilise 
eneseväljendusoskuse arenda-
mine on Tartu Ülikooli õppe-
töö lahutamatu osa.

Ootan kõiki huvilisi sel tee-
mal kaasa rääkima ja oma 
mõtteid avaldama. Arutelu 
toimub 26. novembril kell 16 
Tartu Ülikooli peahoone audi-
tooriumis 227. 

Keelepõhimõtete kavandi-
ga saab tutvuda Tartu Ülikoo-
li siseveebis (http://siseveeb.
ut.ee) esilehel rubriigis «Päe-
vakorral».

RI I g I  Te ADU S PRe e M IATe KO M I S j O N 

kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja

tEadusPREEMIatE KonKuRsI

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määra-
takse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskol-
lektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest. 

2009. aastal antakse: 
Üks 750 000 krooni suurune preemia vastava teadusala 

paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvald-
konda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-ma-
jandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel 
põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest.

Preemia kandidaadi/kandidaatide ülesseadmiseks on 
komisjonile vaja esitada:

motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seo-
tud materjal;

curriculum vitae (kuni 3 lk).

Kaks 600 000 krooni suurust preemiat pikaajalise tule-
musliku teadus- ja arendustöö eest. 

Preemia kandidaadi ülesseadmiseks on komisjonile vaja 
esitada:

motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
curriculum vitae (kuni 3 lk);
teaduspublikatsioonide nimekiri; 
olulisemad publikatsioonid (kuni 10 nimetust).

Kaheksa 300 000 krooni suurust aastapreemiat eelneva 
nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadus-
tööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevu-
se valdkondades:

täppisteadused; geo- ja bioteadused; keemia ja moleku-
laarbioloogia; põllumajandusteadused; tehnikateadused; 
sotsiaalteadused; arstiteadus; humanitaarteadused.

Aastapreemiad on ette nähtud Eesti teadlastele indivi-
duaalsena või erandkorras teaduskollektiividele.

Aastapreemia kandidaadi ülesseadmiseks on vaja esitada:
motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
curriculum vitae (kuni 3 lk);
tulemusega seotud nelja viimase aasta jooksul ilmunud 

publikatsioon(id) ja muu materjal.
Ettepanekuid preemiate kandidaatide ülesseadmiseks 

võivad teha haridus- ja teadusministeeriumis teadus- ja 
arendusasutustena registreeritud ülikoolide ning teadus- 
ja arendusasutuste nõukogud, samuti Eesti teaduste aka-
deemia akadeemikud.

Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid 
käesoleva aasta 21. detsembriks aadressil: Eesti Teaduste 
Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Materjalid esitada või-
maluse korral ka elektrooniliselt e-posti aadressil: Tiina.
Rahkama@akadeemia.ee. 

Vabariigi valitsuse otsus riigi teaduspreemiate kohta te-
hakse teatavaks ja preemiad antakse üle Eesti vabariigi 
aastapäeval.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Maire Küppar koolitas Tartu Ülikooli 
avatud ülikoolis vene õppekeelega koolijuhte.              ovE Maidla

Kuigi üle-eestiline töövarjutajate päev oli 20. novembril, jälgis Tartu Reinikumi gümnaa-
siumi abiturient Charis Mändre varjuna rektor Alar Karise tegemisi teisipäeval, mil rek-
tori päevakavva kuulus mitu koosolekut, nende hulgas ka ülikooli valitsuse istung. Neiu 
sõnutsi huvitas teda juba mõnda aega, millega Tartu Ülikooli rektor igapäevaselt tegeleb. 
«Rektoril on väga kiire ja palju tööd,» resümeeris Mändre teisipäeva pärastlõunal. Ta li-
sas, et rektori kõrval ülikooli juhtimist näha oli väga põnev.            ovE Maidla

Keelte kasutamise põhimõtted ootavad 
ülikoolisisest kokkulepet 

Abituriendid töövarjutasid ülikooli töötajaid

Tartu ja Moskva riik-
liku ülikooli koostöö 
sai hoogu juurde

Eelmisel nädalal kinnita-
sid Tartu ja Moskva riiklik 
ülikool pikalt ettevalmista-
tud koostöölepingu, mille 
eesmärk on arendada tea-
dus- ja hariduskoostööd 
vastastikust huvi pakku-
vates valdkondades.
Tegelik õppealane koostöö 
käivitus veel enne lepingu 
ametlikku jõustumist, sest 
Moskva ülikool avas sügisel 
koostöös TÜga uue, eesti keel 
võõrkeelena õppekava. 

Eesti keelt ja kultuuri õpe-
tab Moskvas TÜ filosoofia-
teaduskonna eesti keele lek-
toraadi juhataja Eve Raeste, 
kes on esimene eesti keele 
õpetaja Moskva ülikoolis. 

«Lepingu olulisim väljund 
on üliõpilasvahetuse võimal-
damine kahe ülikooli vahel. 
Mis puudutab teadusalast 
koostööd, siis on see näiteks 
slaavi filoloogia, arheoloo-
gia ning arvatavasti ka mõ-
nes teiseski valdkonnas seni 
olnud viljakas. Loodame tu-
levikus arendada rohkem ka 
õppejõudude vahetust,» sel-
gitas üks lepingu sõlmimi-
se algatajaid ja eestvedajaid, 
TÜ vene keele professor Iri-
na Külmoja.

Koostööleping allkirjastati 
TÜ delegatsiooni visiidi raa-
mes. Külaskäigu jooksul pi-
das Külmoja Moskva ülikoo-
lis loenguid eesti ja vene kee-
le kontrastiivgrammatikast. 

Ajaloo- ja arheoloogia ins-
tituudi juhataja professor Ai-
var Kriiska on saabuval ke-
vadsemestril lubanud anda 
loenguid Eesti ajaloost.

«Interlitteraria» 
erinumber suurte 
müütide saatusest 
tänapäeval
Eesti võrdleva kirjandus-
teaduse assotsiatsioo-
ni peamiselt ingliskeelse 
aastakirja «Interlitteraria» 
värske number koondab 
kahes köites EVKA 7. rah-
vusvahelise konverentsi 
«Contemporary Fate of 
Great Cultural and Literary 
Myths» materjale.
 TÜ kirjastuse väljaandes on 
käsitlusi kokku 17 maa õpet-
lastelt. Näiteks Triin Kalla-
se, Liisa Saariluoma ja Peng 
Yi teoreetilistele tekstidele 
müütide tänapäevase saatuse 
valgustusest lisandub arutlusi 
mõnegi muistse kirjanduslik-
kultuurilise müüdi teisenemi-
sest modernistlikus ja post-
modernistlikus õhustikus.

Eestlastest kirjutavad li-
saks Kallasele Lauri Pil-
ter (müüt ja apokrüüf), Aigi 
Heero (Venemaa-müüt sak-
sa kultuuriruumis), Jüri Tal-
vet (Don Juan, linn ja mo-
dernsus), Marin Laak («Ka-
levipoeg» kui tüvitekst, Saa-
repiiga motiiv), Tiina Kirss 
(Sigtuna vallutamine ees-
ti ajalooproosas), Rutt Hin-
rikus (Valge Laeva legend-
müüt). 

Lisaks veel Anneli Mihke-
lev (Piibli-müüdid eesti ja 
läti kirjanduses), Rein Veide-
mann (Oskar Lutsu oikumee-
niline tähendus), Ülar Ploom 
(müüdi transmütologiseeri-
mine Umberto Eco «Baudo-
linos»), Raili Põldsaar (me-
he-müüt uusmeremaa kir-
janduses), Evelin Banhard 
(Shakespeare’i müüt Eestis), 
Klaarika Kaldjärv (Borgese 
enesemüüdi tõlkepeegeldu-
sed), Tanel Lepsoo (kirjan-
dusmüüdid teatrilaval).

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Töövarjupäeva Tartu pea-
korraldaja Martin Meda-
ri sõnutsi soovis eelmise 
aastaga võrreldes tänavu 
oluliselt suurem hulk abi-
turiente jälgida just Tartu 
Ülikooli töötajaid.
«Kui 2007. aastal olid õpilased 
peamiselt TÜ õigusteaduskon-
nas, tõlkekeskuses ja bioloo-
gia-geograafiateaduskonnas, 
siis 2008. aastal on nimeki-
ri oluliselt kasvanud,» rääkis 
Medar.

Medari sõnul võib välja 
tuua, et Tartu linnas on töö-
varjupäeval osalevate abitu-
rientide huvi suunatud kõrg-
hariduse vastu.

Ka kogu Tartu linnas on töö-
varjutajate hulk suurenenud – 
tänavu osaleb töövarjupäeval 
12 gümnaasiumist kokku 357 
õpilast ehk 117 õpilast rohkem 

kui eelmisel aastal. Võrreldes 
2007. aastaga on tänavu suu-
renenud noorte huvi meditsii-
ni vastu ja märgatavalt vähe-
nenud riigi- ja omavalitsuse 
asutuste töökohtade suhtes.

Kõige rohkem töövarje võt-
tis teiste hulgas vastu Tartu 
Ülikooli kliinikum.

Tartu Ülikoolis jälgisid Me-
dari sõnul töövarjud rektor Alar 
Karist, TÜ spordiklubi korvpal-
lidivisjoni direktorit Meelis Pas-
takut, hispaania filoloogia as-
sistenti Mari Laant, taimeöko-
loogia õppetooli vanemteadurit 
Jaan Liirat, orientalistikakesku-
se teadurit Mart Laanemetsa, 
füüsika instituudi laserspekt-
roskoopia labori juhatajat Ilmo 
Sildost, füüsika instituudi teo-
reetilise füüsika labori juhatajat 
Piret Kuuske, spordiklubi bü-
roojuhti Aire Kuret, botaanika-
aia vanemaednikku Tiiu Tõnso-
ni, kommunikatsiooniosakon-
na juhatajat Illari Läänt, ajaloo-

muuseumi Tähetorni projekti-
juhti Viljar Valderit, teoreetili-
se filosoofia professorit Daniel 
Cohnitzi, arheoloogiaosakonna 
tehnikut Riina Juurikut ja ava-
like suhete peaspetsialisti Tuuli 
Härsonit. 

Kaks abiturienti jälgisid ka 
ülikooli ajalehe Universitas Tar-
tuensise toimetuse tööd.

Töövarjupäev on üleriiklik 
ettevõtmine, mis on mõeldud 
üldhariduskoolide 12. klassi 
õpilastele. 

Päeva eesmärk on tutvusta-
da noortele erinevaid eluvald-
kondi, anda ülevaade erineva-
te asutuste igapäevastest tege-
mistest ja kohustustest ning 
tõsta neis huvi majanduse, et-
tevõtluse ja töötegemise vas-
tu. 

Õpilasel on võimalus veeta 
üks päev oma ala spetsialis-
ti juures ja jälgida tööprotses-
si sekkumata «varjuna» tema 
tööpäeva või selle osa.
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45
aare Kasemets, rakendusuu-
ringute keskuse socialia ase-
direktor rakendusuuringute 
alal – 23. november.
Riina Viilup, majandusarves-
tuse õppetooli sekretär – 26. 
november.
Kärt  summatavet, Viljandi 
kultuuriakadeemia erakor-
raline vanemteadur – 27. no-
vember.

35
Vallo tilgar, linnuökoloogia 
vanemteadur – 21. november.

30
Kadri sohar, geoloogia osa-
konna erakorraline teadur – 
22. november.
Pille Pruulmann-Venger-
feldt, meediauuringute tea-
dur – 26. november.

TeATeD

21.–22. novembril 2008. toimub 
Õpetajate Majas (raekoja plats 
14, Tallinn) Vene Keele Õpetajate 
Seltsi konverents, mis on pühen-
datud seltsi 10. aastapäevale.
Laupäeval, 22. novembril kell 11 
algab Tartu Ülikooli raamatupoes 
lastehommik. räägitakse lemmik-
loomadest ja loetakse Ketlin Priilin-
ni raamatut «Anna ja tema merisi-
ga julius».
25. novembril esineb riigiteaduste 
instituudis kursuse «Eesti avalik 
haldus» raames külalisloenguga 
Eesti Vabariigi peaministri nõu-
nik Aare Järvan. Loeng algab kell 
12.15 Tiigi 78–236. 
Neljapäeval, 27. novembril toimub 
klubis Illusion üritus «Tartu Tant-
sud Tudengitega 2008». Tegu on 
kõrgkoolidevahelise tantsuvõistlu-
sega, kus lavale astuvad kolmeliik-
melised tudengivõistkonnad. Üritus 
annab noortele võimaluse esineda, 
tudengitel end kunstiliselt väljen-
dada ja aitab ka tantsuspordi vastu 
suuremat huvi tekitada. Saab näha 
erinevaid stiile – diskost ja kae-
rajaanist breiktantsuni. Finalistid 
astuvad rahva ette kolmes voorus: 
ühis-, battle- ja trumpvoorus. Sel 
aastal kasutatakse battle-voorus 
tantsumasinat. 
Naistele on esimese tunni jooksul 
sissepääs tasuta. ISIC kaardiga 
sisenejatele tasuta tervitusjook. 
Pilet 40 kr/60kr. uksed avatakse 
kell 23.
Õpetatud Eesti Seltsi koosole-
kul 26. novembril kell 16.15 Lossi 
3–406 on päevakorras Kaarel 
ja Karolina Antonsi ettekanne 
«Kuidas õpetada ajalugu läbi 
spordi?»
Kolmapäeval, 26. novembril kell 18 
on TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuu-
riuuringute keskuse jututare küla-
line Vahtraoru turismitalu pere-
mees Silver Hüdsi, kes valiti selle 
aasta Seto kuningriigis ülemsoots-
kaks. Ta räägib oma Setomaaga 
seotud mõtetest ja plaanidest.
Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses 
(Ülikooli 18b), Vanemuise Kont-
serdimaja kassas ning Piletimaail-
ma ja Piletilevi müügipunktides on 
müügil TÜ aastapäevaballi piletid 
hinnaga 175 kr  tudengile ja 200 kr 
kõigile teistele. 
Lisainfo: www.tyye.ee/ball.

Õ N N ITLe M eÕ N N ITLe M e

5. novembril tähistas oma 
60 aasta juubelit ökoloogia ja 
maateaduste instituudi ökofü-
sioloogia õppetooli juhataja, 
rakendusökoloogia professor 
Krista Lõhmus, keda võib Ees-
ti metsaökosüsteemide uurin-
gutes nimetada juureökoloo-
gia juurutajaks. 

Krista Lõhmus lõpetas 1967. 
aastal kuldmedaliga Rakve-
re I keskkooli, 1972. aastal 
Tartu Ülikoolis rakendusma-
temaatika eriala ja alustas 
siis TÜ ökosüsteemide labo-
ris metsade juuresüsteemide 
uuringutega. Bioloogiakandi-
daadi väitekirja kaitses juubi-
lar 1987. aastal juba ökoloo-
gia erialal ning tema edasi-
sed tööd metsaökosüsteemide 
uurimisel on heitnud valgust 
metsade maa-alla peidetud 
osade talitlemisse. 

Uurida juurte talitlemist, 
häirimata ja lõhkumata nende 
elukeskkonda, on väga raske. 
Krista Lõhmus on Eestis kasu-
tusele võtnud kõik olulisemad 
meetodid, millega maailmas 
juurte produktsiooni, dünaa-
mikat ja eluiga metsas uuri-
takse ning tänaseks on tema 
tööd risosfääriprotsesside uu-
rimisel hõlmanud kõik oluli-
semad puuliigid boreaalsetes 
metsades. See on professor 
Lõhmusest teinud rahvusva-
heliselt tunnustatud ja maail-
mas tuntud juureökoloogi. 

Juubilari iseloomustab soov 
teada saada, kuidas ökosüs-
teem töötab ning tema origi-
naalne ja innovatiivne lähe-
nemine uurimistöös on tihti 
säravalt lihtne ja selge. 

Lõhmust iseloomustavad 
märksõnad koostöö ja vastu-
tus. Ta oskab oma uurimis-
töödes siduda väga paljude 

piirnevate erialade teadlasi 
mikrobioloogidest metsatead-
lasteni ja nii on tööde tulemu-
sed tihti avastuslikud ja teed-
rajavad. 

Ökosüsteemide tasandil on 
juubilar nn bilansivõimeli-
ne – tema range matemaati-
lise kontrolli all on koostatud 
lämmastiku- ja fosforibilansid 
mitmetes veekogude kalda-
äärsetes lepikutes, aga ka te-
hismärgalades ja see on olu-
line nii veekogude kaitsmisel 
kui ka maastikuplaneerimi-
se kaasamisel, et vähendada 
kasvuhoonegaase.

Euroopa tasandil on Krista 
Lõhmus lisanud juureteadu-
sesse mitmeid metodoloogili-
si uuendusi.

Seejuures on olnud oluli-
ne roll ka Krista Lõhmuse pe-
rekonnal, kus tuntud teadla-
sed on nii abikaasa Ants kui 
ka pere kolmest lapsest kaks, 
kes on doktorikraadi juba 
kaitsnud ja jätkavad teadus-
radadel. Füüsikutest abikaa-
sa Ants ja vanem poeg Rünno 
on aidanud Krista lennukaid 
uuenduslikke ideid tehniliselt 
teostada ja praeguseks on nii 
mõnedki uued metoodilised 
nipid kasutusel ka mujal Eu-
roopas. 

Krista Lõhmus on oma ole-

muselt läbi ja lõhki õpeta-
ja. Tema käe all on statisti-
lise andmetöötluse õpetust 
saanud mitu põlvkonda noo-
ri geograafe ja maastikuöko-
looge, tema juhendamisel on 
kasvanud uus põlvkond noori 
teadlasi, kes oskavad metsa-
ökosüsteemide aineringe uu-
ringutes bilanssi arvestada ka 
selle maa-aluse osa. 

Krista Lõhmus on vabarii-
gi teaduspreemia laureaat ja 
hinnatud ekspert paljudes 
teaduskomisjonides. Ta on 
üks paljudest tugevatest loo-
dusteadlastest, kelle teadmi-
sed ja oskused on rakendu-
nud metsaökosüsteemi õhu-
niiskusega manipuleerimi-
se eksperimendis Rõka met-
saökosüsteemi katsealal, mis 
tõotab uusi ja põnevaid tead-
misi ökosüsteemide talitlemi-
sest muutuvates kliimatingi-
mustes. Selleks palju jõudu ja 
õnne Sulle, Krista!

Kolleegid ökoloogia  
ja maateaduste 

instituudist

Krista Lõhmus – 60

MA jAN DU S Te ADU S KO N D SA AB  
70 - A A S TA S e KS

Iseseisva majandusteaduskonna loomisest Tartu Ülikoolis 
möödub tänavu 70 aastat, 40 aastat tagasi iseseisvus teadus-
kond teist korda.

Tartu Ülikooli majandusteaduskond ja vilistlasühing Hermes 
kutsuvad oma üliõpilasi, vilistlasi ja praeguseid ja endiseid töö-
tajaid laupäeval, 29. novembril aastapäevaüritustele «Majan-
dusteaduskond 70/40».

10.15–12.15 vilistlaskonverents «Eelarve tasakaal – dogma 
või majanduspoliitiline instrument?» Tartu Ülikooli aulas.

Arutlevad teaduskonna vilistlased Andres Lipstok, Jürgen 
Ligi, Vahur Kraft, Aivar Sõerd, Tea Varrak, prof Urmas Varbla-
ne ja prof Olev Raju. Diskussiooni juhib prof Jüri Sepp.

12.45–13.30 aktus «Majandusteaduskond: eilsest homsesse» 
Tartu Ülikooli aulas.

Raamatu «Majandusteaduskond 70/40» esitlus.

18–22 vastuvõtt Dorpati konverentsikeskuses Turu 2.
Osavõtust teatamine 21. novembrini. 
Info: www.mtk.ut.ee, tel 737 6310.

KAITSMISeD

5. detsembril kl 14.15 kaitseb Mait 
Müntel ülikooli nõukogu saa-
lis füüsika instituudi doktoritööd 
«Detection of doubly charged hi-
ggs boson in the CMS detector» 
(«Topeltlaetud higgsi bosoni de-
tekteerimine CMSi detektoril»). 
juhendaja Dr Martti raidal, KBFI, 
Tallinn. oponendid oxana Smir-
nova, Lundi ülikool, rootsi ja Dr 
Margus Saal, Tõravere observa-
toorium.

18. novembri ööl lõppes 
Tartu Ülikooli emeriitpro-
fessori ja Helsingi ülikooli 
audoktori Paul Alvre elu-
tee.

Alvre sündis 3. jaanuaril 
1921 Tartus käsitöölise po-
jana. 1940. aastal lõpetas 
ta Hugo Treffneri gümnaa-
siumi ja asus sügisel Tartu 
Ülikooli eesti keelt ja selle 
sugulaskeeli õppima. 1941. 
aastal kuulus ta Tartu va-
bastanud võitlejate rida-
desse. 1943. aastal põgenes 
ta Soome, kus võitles mere-
väeohvitserina Eesti au ja 
Soome vabaduse eest. 

1944. aastal naases Alv-
re koos teiste soomepoiste-
ga Eestisse ja osales lahin-
guis punaokupantidega. 
Tal õnnestus naasta Soo-
me, kus ta lõpetas Helsin-
gi ülikooli. 

1946. aastast oli ta ees-
ti keele lektor Jyväskylä 
pedagoogilises kõrgkoolis 
kuni  Soome  oma   sõja-
väes võidelnud eestlased, 
ingerlased ja karjalased 
venelastele välja andis. 
Alvre põgenes rongilt ja 
töötas 1948–1968 Viljandi 
koolides õpetajana. 

1966. a kaitses ta TÜs 
doktorikraadi detailse ja 
mahuka soomekeelse väite-
kirjaga «Morfoloogilis-hää-
likulooline uurimus soome 
keele mitmusetüvede moo-
dustamisest soome keeles 
võrrelduna sugulaskeelte-
ga». 1968–1993 oli ta sa-
mas soome-ugri keelte pro-
fessor ja juhtis sellena uuri-
misreise soomlaste, isurlas-
te ja vadjalaste juurde, ka-
teedrijuhataja väliskoman-
deeringute ajal juhtis Alvre 
ka kateedri tööd. 

Diplomi- ja kandidaadi-
tööde juhendajana aitas ta 
kaasa eesti ja mitme sugu-
lasrahva keeleuurijate kas-
vatamisele. 

Pedagoogitöö kõrval oli 
Alvre viljakas keeleteadla-
ne. Tema teadustöö amp-
luaa on aukartustäratav, 
kattes häälikuloo, sõna-
muutmise ja -tuletuse, sün-
taksi, sõnatähenduse, aga 
ka läänemeresoome keelte 

ja kogu uurali keelkonna 
probleemid, seejuures ar-
vestades naaberkeelte taus-
ta, ning ajaliselt eesti ja 
soome vana kirjakeele kuni 
nüüdiseesti terminoloogia-
kujunduseni. 

Alvre eri aegadel ilmu-
nud artiklitest saaks koos-
tada mitu raamatut, mis 
rikastaksid oluliselt eesti 
keele uurimise maastikku 
ja õpetaksid nägema meie 
keele juuri ja tausta. Mur-
deainestiku kogujana on ta 
olnud üks vähestest Lääne-
Ingerimaa savako murde 
uurijatest. 

Alvre aitas kaasa ka Ees-
ti meditsiiniterminoloogia 
kujundamisele ning soome 
keele õpetamise tõhusta-
misele. Nii on temalt mit-
mes trükis ilmunud raa-
matud «Soome keeleõpe-
tuse reeglid» (1969), «Soo-
me keele õpik iseõppijaile» 
(1967), «Eesti-soome vest-
lussõnastik» (1969), «Soo-
me sõnakonstruktsioone ja 
väljendeid» (1977–1978) ja 
koos Raul Vodjaga «Pulma 
poikineen. Virolais-suoma-
lainen vertailusanakirja» 
(1993).

Alvre viimane kirjutis 
aastast 2005 oli pühen-
datud ühele oma õpetaja-
test, kaugel Indianas 99. 
eluaastal surnud eesti kee-
leteadlasele Alo Raunale, 
kes vabat Eestit ei näinud. 

Lahkunud on kompro-
missitu kodanik ja oma 
eriala suurkuju. Olgu kodu-
maa muld talle kerge!

Tartu Ülikooli eesti 
ja üldkeeleteaduse 

instituut

IN Me MORIAM

31.01.1921 – 18.11.2008

Paul Alvre

TUNNUSTAMISeD

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tun-
nustati 65. sünnipäeval loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna füüsika 
instituudi keskkonnafüüsika labori 
teadurit Tiia-Ene Partsi ning ke-
hakultuuriteaduskonna spordibio-
loogia ja füsioteraapia instituudi 
lektorit Priit Eelmäed, spordipeda-
googika ja treeninguõpetuse ins-
tituudi võimlemise õpetajat Kaja 
Hermlinit ning sama instituudi 
kergejõustiku didaktika lekto-
rit, Tartu Ülikooli akadeemilise 
spordiklubi juhatuse liiget Harry 
Lembergi.
TÜ tänukirja pälvis 60. sünnipäe-
val raamatukogu turundusjuht 
Ilona Smuškina.

ESMASPÄEV, 1. detsember
kell 10  Eesti Vabariigi esimese haridusministri ja rahvusülikooli looja, esimese
   pedagoogikaprofessori Peeter Põllu (1878–1930) monumendi
   avamine haridus- ja teadusministeeriumi ees.

kell 12  Eestikeelse ülikooli 89. aastapäeva aktus aulas – akadeemiline loeng,
   ülikooli audoktorite ning doktorite promoveerimine, auliikmete
   nimetamine, TÜ Rahvusmõtte auhinna üleandmine. 
   Aktuse otseülekanne http://video.ut.ee

kell 17  Ülikooli tõrvikrongkäik. 
   Kogunemine Vanemuise 46 õppehoone ees. 

kell 19  Aastapäevaball Vanemuise kontserdimajas. Pileteid saab osta TÜ
   üliõpilasesindusest, Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktidest ning
   Vanemuise kontserdimaja kassast. 
   Täpsem info http://www.tyye.ee/ball

TEISIPÄEV, 2. detsember
kell 12.15 Tartu Ülikooli audoktori Markku Tapio Kulmala loeng
 „Atmosfääriaerosooli mõju kliimamuutustele“ Tähe 4–160. 
 Loeng on inglise keeles.

kell 14 Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumide üleandmine ajaloo
 muuseumi valges saalis. 

kell 18 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite etnomuusika kontsert
 „Kord läksid kolm sõpra …“ ülikooli aulas. 
 Esineb ansambel Urtapan koosseisus Eeva Lindal (viiul), Villu Talsi
 (mandoliin), Taavet Niller (kontrabass). Kontsert on tasuta.

AASTAPÄEVAÜRITUSED KOLLEDŽITES

Narva kolledž

Neljapäeval, 27. novembril kell 18 
Kontsertaktus Narva Hermanni kindluses.  

Türi kolledž

Reedel, 28. novembril kell 17
Tõrvikrongkäik, aktus – akadeemiline loeng, teklite üleandmine esmakursuslastele,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse stipendiumide üleandmine. 
Täpne kava http://wwwtc.ut.ee/

Viljandi kultuuriakadeemia

Esmaspäeval, 1.detsembril kell 10
Kontsertmõtisklus kultuuriakadeemia peamajas. 
Täpne kava http://www.kultuur.edu.ee/

Pärnu kolledž

Neljapäeval, 4. detsembril kell 17
Tõrvikrongkäik, akadeemiline loeng, kontsert. 
Täpne kava http://www.pc.ut.ee/

EESTIKEELSE ÜLIKOOLI 89. AASTAPÄEV 

H e A TAR T U  
Ü LI KOO LI  TööTA jA!

Tartu Ülikooli Kesk-
linna Apteegis Poe 8 toi-
mub luutiheduse mõõt-
mine 27. ja 28. novemb-
ril kell 9–18. 

Mõõtmine on tasuta. 
Vajalik eelregistreeri-

mine telefonil 742 3593 
või kesklinnaapt@ut.ee 

Luutiheduse mõõtmi-
ne on vajalik osteoporoo-
si ehk luuhõrenemise ris-
ki määramiseks.

Universitas Tartuensis4 21. november 2008
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